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Standar Asuhan Keperawatan Sehat Mental Pada Usia Bayi 

TAHAP BAYI (Percaya Versus Tidak percaya) 

 

1. Pengertian 

Adalah tahap perkembangan bayi usia 0-18 bulan dimana pada usia ini bayi belajar 

terhadap kepercayaan dan ketidakpercayaan. Masa ini merupakan krisis pertama yang 

dihadapi oleh bayi. 

 

2. Karakteristik Perilaku 

2.1 Karakteristik Normal 

2.1.1 Menangis ketika ditinggalkan oleh ibunya 

2.1.2 Menangis saat basah, lapar, haus, dingin, panas, sakit. 

2.1.3 Menolak atau menangis saat digendong oleh orang yang tidak dikenalnya 

2.1.4 Segera terdiam saat digendong, dipeluk atau dibuai 

2.1.5 Saat menangis mudah dibujuk untuk diam kembali 

2.1.6 Menyembunyikan wajah dan tidak langsung menangis saat bertemu dengan orang 

yang tidak dikenalnya 

2.1.7 Mendengarkan musik atau bernyanyi dengan senang 

2.1.8 Menoleh mencari sumber suara saat namanya dipanggil 

2.1.9 Saat diajak bermain memperlihatkan wajah senang 

2.1.10 Saat diberikan mainan meraih mainan atau mendorong dan membantingnya. 

 

3. Diagnosa keperawatan 

Berdasarkan data yang didapat melalui wawancara, observasi, maka perawat dapat 

merumuskan diagnosa keperawatan sebagai berikut: Kesiapan peningkatan 

perkembangan Bayi 

 

4. Intervensi 

4.1 Segera menggendong, memeluk dan membuai bayi saat bayi menangis 

4.2 Memenuhi kebutuhan dasar bayi (lapar, haus, basah, sakit) 

4.3 Memberi selimut saat bayi kedingingan 
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4.4 Mengajak berbicara dengan bayi 

4.5 Memanggil bayi sesuai dengan namanya 

4.6 Mengajak bayi bermain (bersuara lucu, menggerakkan benda, memperlihatkan 

benda berwarna menarik, benda berbunyi) 

4.7 Keluarga bersabar dan tidak melampiaskan kekesalan atau kemarahan pada bayi 

4.8 Segera membawa bayi kepada pusat layanan kesehatan bila bayi mengalami 

masalah kesehatan atau sakit. 
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Stuart,(2013) Principle and Practice of Psychiatric Nursing. 9th edition. Mosby  

Suliswati Dkk. (2005). Konsep Dasar Keperawatan Kesehatan Jiwa. Jakarta EGC 

Tim  Penulis  (2016). Draf  Standard Asuhan Keperawatan Program Pendidikan  

Kekhususan Keperawatan Jiwa Ilmu Keperawatan Universitas Indonesia 
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Standar Asuhan Keperawatan Sehat Mental Pada Usia Kanak-Kanak 

Tahap Kanak-Kanak (Otonomi Versus Ragu-Ragu) 

 

1. Pengertian 

Adalah tahap perkembangan anak usia 18-36 bulan dimana pada usia ini anak belajar 

melatih kemandiriannya untuk melakukan tindakan biasanya dicirikan anak 

mengeksplor lingkungan sekitar. Jika anak tidak mampu mencapai tugas 

perkembangan pada masa ini anak akan cenderung kurang percaya diri. 

 

2. Karakteristik Perilaku 

2.1 Karakteristik Normal 

2.1.1 Mengenal dan  mengakui namanya 

2.1.2 Sering menggunakan kata “jangan/tidak/nggak” 

2.1.3 Banyak bertanya tentang hal/ benda yang asing baginya. 

2.1.4 Mulai melakukan kegiatan sendiri dan tidak mau diperintah, misalnya minum 

sendiri, berpakaian sendiri, makan sendiri. 

2.1.5 Bertindak semaunya sendiri dan tidak mau diperintah 

2.1.6 Mulai bergaul dengan orang lain tanpa diperintah 

2.1.7 Mulai bermain dan berkomunikasi dengan orang lain di luar keluarganya 

2.1.8 Minimal mampu berpisah sementara dengan orang tua 

2.1.9 Menunjukkan rasa suka dan tidak suka 

2.1.10 Meniru kegiatan keagamaan  yang dilakukan keluarga 

2.1.11 Tampak percaya diri tampil di depan/ tidak takut melakukan sesuatu 

  

3. Diagnosa keperawatan 

Berdasarkan data yang didapat melalui wawancara, observasi, maka perawat dapat 

merumuskan diagnosa keperawatan sebagai berikut: Kesiapan peningkatan 

perkembangan Kanak-kanan 

 

4. Rencana Tindakan Keperawatan untuk Kanak-Kanak 

4.1 Latih anak untuk melakukan kegiatan secara mandiri 
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4.2 Puji keberhasilan yang dicapai anak. 

4.3 Tidak menggunakan kata yang memerintah tetapi melatih anak memberikan 

pilihan – pilihan dalam memuaskan keinginannya. 

4.4 Hindari suasana yang membuat anak bersikap negatif. 

4.5 Tidak menakut – nakuti anak dengan kata – kata ataupun perbuatan, tidak 

mengancam anak. 

4.6 Berikan mainan sesuai usia perkembangan (boneka, mobil – mobilan, balon, bola, 

kertas gambar, dan pensil warna). 

4.7 Saat anak mengamuk (tempertantrum), pastikan ia aman dan awasi dari jauh. 

4.8 Beri tahu tindakan yang boleh dilakukan dan tidak boleh dilakukan, tindakan baik 

dan buruk dengan kalimat positif. 

4.9 Libatkan anak dalam kegiatan keagamaan. 

 

5. Tindakan Keperawatan untuk Keluarga 

5.1 Informasikan pada keluarga mengenai cara yang dapat dilakukan untuk 

memfasilitasi kemandirian anak – anak. 

5.2 Diskusikan dengan keluarga mengenai cara yang akan digunakan keluarga untuk 

menstimulasi kemandirian anak – anak. 

5.3 Latih keluarga mengenai metode tersebut dan damping saat keluarga 

melakukannya pada anak. 

5.4 Bersama keluarga susun tindakan yang akan dilakukan dalam melatih 

kemandirian anak. 
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Standar Asuhan Keperawatan Sehat Mental Pada Usia Pra Sekolah 
TAHAP PRASEKOLAH ( Inisiatif Versus Rasa Bersalah) 

 

1. Pengertian 

Adalah tahap perkembangan anak usia 3-6 tahun dimana pada usia ini anak akan belajar 

berinteraksi dengan orang lain, berfantasi dan berinisiatif,  pengenalan identitas 

kelamin, meniru 

 

2. Karakteristik Perilaku 

2.1 Anak suka mengkhayal dan kreatif 

2.2 Anak punya inisiatif bermain dengan alat-alat di rumah 

2.3 Anak suka bermain dengan teman sebaya 

2.4 Anak mudah berpisah dengan orang tua 

2.5 Anak mengerti mana yang benar dan yang salah 

2.6 Anak belajar merangkai kata dan kalimat 

2.7 Anak mengenal berbagai warna 

2.8 Anak membantu melakukan pekerjaan rumah sederhana 

2.9 Anak mengenal jenis kelaminnya 

2.10 Belajar ketrampilan baru melalui permainan 

 

3. Diagnosa Keperawatan 

Berdasarkan data yang didapat melalui wawancara, observasi, maka perawat dapat 

merumuskan diagnosa keperawatan sebagai berikut: Kesiapan peningkatan 

perkembangan pra sekolah 

 

4. Tindakan Keperawatan Pasien 

4.1 Tujuan 

4.1.1 Mempertahankan pemenuhan kebutuhan fisik yang optimal 

4.1.2 Mengembangkanketrampilanmotorikkasardanhalus 

4.1.3 Mengembangkanketrampilanberbahasa 

4.1.4 Mengembangkanketrampilanadaptasipsikososial 
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4.1.5 Pembentukan indentitas dan peran sesuai jenis kelamin 

4.1.6 Mengembangkan kecerdasan 

4.1.7 Mengembangkan nilai-nilai moral 

4.1.8 Meningkatkan peran serta keluarga dalam meningkatkan

pertumbuhan dan perkembangan 

4.2 Tindakan keperawatan 

4.2.1 Pemenuhan kebutuhan fisik yang optimal 

4.2.1.1 Kaji pemenuhan kebutuhan fisik anak 

4.2.1.2 Anjurkan pemberian  makanan dengan gizi yang seimbang 

4.2.1.3 Kaji  pemberian vitamin dan imunisasi ulangan (booster) 

4.2.1.4 Ajarkan kebersihan diri 

4.2.2 Mengembangkan ketrampilan motorik kasar dan halus 

4.2.2.1 Kaji kemampuan motorik kasar dan halus anak 

4.2.2.2 Fasilitasi anak untuk bermain yang menggunakan motorik kasar (kejar-kejaran, 

papan seluncur, sepeda, sepak bola, tangkap bola dll) 

4.2.2.3 Fasilitasi anak untuk kegiatan dengan menggunakan motorik halus 

(belajar menggambar, menulis, mewarnai, menyusun balok dll) 

4.2.2.4 Menciptakan lingkungan aman dan nyaman bagi anak untuk bermain di rumah 

4.2.3 Mengembangkan ketrampilan bahasa 

4.2.3.1 Kaji ketrampilan bahasa yang dikuasai anak 

4.2.3.2 Berikan kesempatan anak bertanya dan bercerita 

4.2.3.3 Sering mengajak komunikasi 

4.2.3.4 Ajari anak belajar membaca 

4.2.3.5 Belajar bernyanyi 

4.2.4 Mengembangkan ketrampilan adaptasi psikososial 

4.2.4.1 Kaji ketrampilan adaptasi psikososial anak 

4.2.4.2 Berikan kesempatan  anak bermain dengan teman sebaya 

4.2.4.3 Berikan dorongan dan kesempatan ikut perlombaan 

4.2.4.4 Latih anak berhubungan dengan orang lain yang lebih dewasa 

4.2.5 Membentuk indentitas dan peran sesuai jenis kelamin 

4.2.5.1 Kaji identitas dan peran sesuai jenis kelamin 

4.2.5.2 Ajari mengenal bagian-bagian tubuh 
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4.2.5.3 Ajari mengenal jenis kelamin sendiri dan membedakan dengan jenis kelamin 

anak lain 

4.2.5.4 Berikan pakaian dan mainan sesuai jenis kelamin 

4.2.6 Mengembangkan kecerdasan 

4.2.6.1 Kaji perkembangan kecerdasan anak 

4.2.6.2 Bimbing anak dengan imajinasinya untuk menggali kreatifitas, bercerita 

4.2.6.3 Bimbing anak belajar ketrampilan baru 

4.2.6.4 Berikan kesempatan dan bombing anak membantu melakukan pekerjaan rumah 

sederhana 

4.2.6.5 Ajari pengenalan benda, warna, huruf, angka 

4.2.6.6 Latih membaca, menggambar dan berhitung 

4.2.7 Mengembangkan nilai moral 

4.2.7.1 Kaji nilai-nilai moral yang sudah diajarkan pada anak 

4.2.7.2 Ajarkan dan latih menerapkan nilai agama dan budaya yang positif 

4.2.7.3 Kenalkan anak terhadap nilai-nilai mana yang baik dan tidak 

4.2.7.4 Berikan pujian atas nilai-nilai positif yang dilakukan anak 

4.2.7.5 Latih kedisplinan 

4.2.8 Meningkatkan peran serta keluarga dalam meningkatkan pertumbuhan dan 

perkembangan 

4.2.8.1 Tanyakan kondisi pertumbuhan dan perkembangan anak 

4.2.8.2 Tanyakan upaya yang sudah dilakukan keluarga terhadap anak 

4.2.8.3 Berikan reinforcement atas upaya positif yang sudahdilakukan keluarga 

4.2.8.4 Anjurkan keluarga untuk tetap rutin membawa anaknya kefasilitas kesehatan 

(posyandu, puskesmas dll) 

4.2.8.5 Anjurkan pada keluarga untuk memberikan makan bergizi seimbang 

4.2.8.6 Berikan pendidikan kesehatan tentang tugas perkembangan normal pada usia 

prasekolah 

4.2.8.7 Berikan informasi cara menstimulasi perkembangan pada usia prasekolah 
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Standar Asuhan Keperawatan Sehat Mental Pada Usia Sekolah 

TAHAP USIA SEKOLAH (Industri Versus Harga Diri Rendah) 

 

1. Pengertian 

Anak Usia Sekolah adalah anak dalam rentang usia 6 – 12 tahun. Pekembangan 

kemampuan psikososial anak usia sekolah adalah kemampuan menghasilkan karya, 

berinteraksi dan berprestasi dalam belajar berdasarkan kemampuan diri sendiri (Keliat, 

Daulima, Farida. 2011). 

 

2. Karakteristik Perilaku 

2.1 Karakteristik perilaku anak usia sekolah meliputi: 

2.1.1 Perkembangan yang normal : Industri/produktif 

2.1.1.1 Menyelesaikan tugas (sekolah atau rumah) yang diberikan 

2.1.1.2 Mempunyai rasa bersaing (kompetisi) 

2.1.1.3 Senang berkelompok dengan teman sebaya dan mempunyai sahabat karib 

2.1.1.4 Berperan dalam kegiatan kelompok 

2.1.1.5 Mulai mengerti nilai mata uang dan satuannya 

2.1.1.6 Mampu menyelesaikan pekerjaan rumah tangga sederhana misal 

merapikan tempat tidur,menyapu dll 

2.1.1.7 Memiliki hobby tertentu, misal naik sepeda, membaca buku cerita, menggambar 

2.1.1.8 Tidak ada tanda bekas luka penganiayaan 

2.1.2 Penyimpangan Perkembangan : Harga diri rendah 

2.1.2.1 Tidak mau mengerjakan tugas sekolah 

2.1.2.2 Membangkang pada orangtua untuk mengerjakan tugas 

2.1.2.3 Tidak ada kemauan untuk bersaing dan terkesan malas 

2.1.2.4 Tidak mau terlibat dalam kegiatan kelompok 

2.1.2.5 Memisahkan diri dari teman sepermainan dan teman sekolah 

 

3. Diagnosa 

Berdasarkan data yang didapat melalui wawancara, observasi, maka perawat dapat 

merumuskan diagnosa keperawatan sebagai berikut: Kesiapan peningkatan 

perkembangan usia sekolah 
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4. Tindakan Keperawatan untuk Klien 

4.1 Tujuan 

4.1.1 Mempertahankan pemenuhan kebutuhan fisik yang optimal 

4.1.2 Mengembangkan ketrampilan motorik kasar dan halus 

4.1.3 Mengembangkan ketrampilan adaptasi psikososial 

4.1.4 Mengembangkan kecerdasan 

4.1.5 Mengembangkan nilai-nilai moral 

4.1.6 Meningkatkan peran serta keluarga dalam meningkatkan pertumbuhan dan 

perkembangan 

4.2 Tindakan keperawatan 

4.2.1 Mempertahankan pemenuhan kebutuhan fisik yang optimal 

4.2.1.1 Kaji pemenuhan kebutuhan fisik anak 

4.2.1.2 Anjurkan pemberian  makanan dengan gizi yang seimbang 

4.2.1.3 kolaborasi pemberihan vitamin dan vaksinasi ulang (booster) 

4.2.1.4 Ajarkan kebersihan diri 

4.2.2 Mengembangkan ketrampilan motorik kasar dan halus 

4.2.2.1 Kaji ketrampilan motorik kasar dan halus anak 

4.2.2.2 Fasilitasi anak untuk bermain yang menggunakan motorik kasar (kejar-kejaran, 

papan seluncur, sepeda, sepak bola, tangkap bola, lompat tali) 

4.2.2.3 Fasilitasi anak untuk kegiatan dengan menggunakan motorik halus (belajar 

menggambar/melukis, menulis, mewarna, membuat kerajinan tangan seperti 

vas, kotak pensil, lampion dsb, ) 

4.2.2.4 Menciptakan lingkungan aman dan nyaman bagi anak untuk bermain 

4.2.3 Mengembangkan ketrampilan adaptasi psikososial 

4.2.3.1 Kaji ketrampilan adaptasi psikososial anak 

4.2.3.2 Sediakan waktu bagi anak untuk bermain keluar rumah bersama teman 

kelompoknya 

4.2.3.3 Berikan dorongan dan kesempatan ikut berbagai perlombaan 

4.2.3.4 Berikan hadiah atas prestasi yang diraih 

4.2.3.5 Latih anak berhubungan dengan orang lain yang lebih dewasa 

4.2.4 Mengembangkan kecerdasan 

4.2.4.1 Kaji perkembangan kecerdasan anak 
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4.2.4.2 Mendiskusikan kelebihan dan kemampuannya 

4.2.4.3 Memberikan pendidikan dan ketrampilan yang baik bagi anak 

4.2.4.4 Memberikan bahan bacaan dan pemainan yang meningkatkan kreatifitas 

4.2.4.5 Bimbing anak belajar ketrampilan baru 

4.2.4.6 Libatkan anak melakukan pekerjaan rumah sederhana misalnya masak, 

membersihkan mobil, menyirami tanaman, menyapu 

4.2.4.7 Latih membaca, menggambar dan berhitung 

4.2.4.8 Asah dan kembangkan hobby yang dimiliki anak 

4.2.5 Mengembangkan nilai-nilai moral 

4.2.5.1 Kaji nilai-nilai moral yang sudah diajarkan pada anak 

4.2.5.2 Ajarkan dan latih menerapkan nilai agama dan budaya yang positif 

4.2.5.3 Ajarkan hubungan sebab akibat suatu tindakan 

4.2.5.4 Bimbing anak saat menonton TV dan membaca buku cerita 

4.2.5.5 Berikan pujian atas nilai-nilai positif yang dilakukan anak 

4.2.5.6 Latih kedisplinan 

4.2.6 Meningkatkan peran serta keluarga dalam meningkatkan pertumbuhan dan 

perkembangan 

4.2.6.1 Tanyakan kondisi pertumbuhan dan perkembangan anak 

4.2.6.2 Tanyakan upaya yang sudah dilakukan keluarga terhadap anak 

4.2.6.3 Berikan reinforcement atas upaya positif yang sudah dilakukan keluarga 

4.2.6.4 Anjurkan pada keluarga untuk memberikan makan bergizi seimbang 

4.2.6.5 Berikan pendidikan kesehatan tentang tugas perkembangan normal pada usia 

sekolah 

4.2.6.6 Berikan informasi cara menstimulasi perkembangan pada usia sekolah 

 

5. Tindakan Keperawatan untuk Keluarga Klien 

5.1 Tujuan 

5.1.1 Keluarga mampu memahamu pengertian perkembangan anak usia sekolah 

5.1.2 Keluarga mampu memahami ciri perkembangan anak usia sekolah yang 

normal dan menyimpang 

5.1.3 Keluarga mampu menyusun rencana stimulasi agar anak mampu berkarya 
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5.1.4 Keluarga mampu menstimulasi kemampuan anaka berkarya 

5.2 Tindakan keperawatan untuk keluarga 

5.2.1 Jelaskan ciri perkembangan anak usia sekolah yang normal dan meyimpang 

5.2.2 Jelaskan kepada keluarga mengenai cara menstimulasi kemampuan anak berkarya 

5.2.3 Libatkan anak dalam kegiatan sehari-hari yang sederhana di rumah, seperti 

membuat kue, merapikan tempat tidur 

5.2.4 Puji keberhasilan yang dicapai oleh anak 

5.2.5 Diskusikan dengan anak mengenai harapannya dalam berinteraksi dan belajar 

5.2.6 Tidak menuntut anak untuk melakukan hal-hal yang tidak sesuai dengan 

kemampuannya (menerima anak apa adanya), membantu kemampuan 

belajar 

5.2.7 Tidak menyalahkan dan menghina anak 

5.2.8 Beri contoh cara menerima orang lain apa adanya 

5.2.9 Beri kesempatan untuk mengikuti aktivitas kelompok yang terorganisasi 

5.2.10 Buat/tetapkan aturan/disiplin di rumah bersama anak 

5.2.11 Demonstrasikan dan latih cara menstimulasi kemampuan anak untuk berkarya 

5.2.12 Bersama keluarga susun rencana stimulasi kemampuan berkarya anak 

perkembangan mental anak. Hasil penelitian Sunarto, Keliat dan Pujasari (2011) 

menyatakan bahwa terapi kelompok teraupetik terhadap anak, orang tua dan guru 

serta perkembangan mental anak usia sekolah. 
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Standar Asuhan Keperawatan Sehat Mental Pada Usia Remaja 

TAHAP REMAJA (Pembentukan Identitas Diri Vs Bingung Peran) 

 

1. Pengertian 

Istilah Remaja (adolescence) berasal dari bahasa latin adolescere yang artinya tumbuh 

untuk mencapai kematangan (Hurlock, 1999). Istilah ini mempunyai arti luas yang 

mencakup kematangan mental, emosional, sosial, dan fisik. Periode ini adalah masa 

transisi perkembangan dari masa anak menuju masa dewasa (Frisch & Frisch, 2006; 

Stuart & Laraia, 2005; Papalia, Olds, & Feldman, 2001). 

Tahap perkembangan remaja usia 12-18 tahun dimana pada saat ini remaja harus 

mampu mencapai identitas diri meliputi peran, tujuan pribadi, keunikan dan ciri khas 

diri. Bila hal ini tidak tercapai maka remaja akan mengalami kebingungan peran yang 

berdampak pada rapuhnya kepribadian sehingga akan terjadi gangguan konsep diri 

(Keliat, Helena & Farida, 2011). 

 

2. Karakteristik Perilaku 

2.1 Karakteristik perilaku remaja yang menunjukkan pembentukan identitas diri 

adalah sebagai berikut: 

2.1.1 Menilai diri secara objektif, kelebihan dan kekurangan diri 

2.1.2 Bergaul dengan teman 

2.1.3 Memiliki teman curhat 

2.1.4 Mengikuti kegiatan rutin (olah raga, seni, pramuka, pengajian, bela diri) 

2.1.5 Bertanggung jawab dan mampu mengambil keputusan tanpa tergantung pada 

orang tua 

2.1.6 Menemukan identitas diri, memiliki tujuan dan cita-cita masa depan 

2.1.7 Tidak menjadi pelaku tindak antisosial dan tindak asusila 

2.1.8 Tidak menuntut orang tua secara paksa untuk memenuhi keinginan yang 

berlebihan dan negatif 

2.1.9 Berperilaku santun, menghormati orang tua, guru dan bersikap baik pada teman 

2.1.10 Memiliki prestasi yang berarti dalam hidup 
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2.2 Karakteristik penyimpangan perkembangan 

2.2.1 Tidak menemukan ciri khas (kelebihan dan kekurangan diri) 

2.2.2 Merasa bingung, bimbang 

2.2.3 Tidak memiliki rencana masa depan 

2.2.4 Tidak mampu berinteraksi secara baik dengan lingkungan, perilaku antisosial 

2.2.5 Tidak menyukai dirinya sendiri, tidak mandiri 

2.2.6 Kesulitan mengambil keputusan 

2.2.7 Tidak mempunyai minat terhadap kegiatan yang positif 

2.2.8 Menyendiri, tidak suka bergaul dengan teman 

 

3. Diagnosa Keperawatan: 

Berdasarkan data yang didapat melalui wawancara, observasi, maka perawat dapat 

merumuskan diagnosa keperawatan sebagai berikut : Kesiapan peningkatan 

perkembangan usia remaja 

 

4. Tindakan Keperawatan 

4.1 Tindakan Keperawatan pada Remaja (Klien)  

Tujuan : Remaja mampu : 

4.1.1 Menyebutkan karakteristik perkembangan psikososial yang normal dan 

menyimpang 

4.1.2 Menjelaskan cara mencapai perkembangan psikososial yang normal 

4.1.3 Melakukan tindakan untuk mencapai perkembangan psikososial yang normal 

4.2 Tindakan Keperawatan 

4.2.1 Mendiskusikan ciri perkembangan remaja yang normal dan menyimpang. 

4.2.2 Mendiskusikan cara mencapai perkembangan psikososial yang normal: 

4.2.2.1 Anjurkan remaja untuk berinteraksi dengan orang lain yang 

membuatnya nyaman mencurahkan perasaan, perhatian dan 

kekhawatiran. 

4.2.2.2 Anjurkan remaja untuk mengikuti organsasi yang mempunyai kegiatan 

positif (olah raga, seni, bela diri, pramuka, keagamaan) 

4.2.2.3 Anjurkan remaja untuk melakukan kegiatan di rumah sesuai dengan 

perannya. 
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4.2.2.4 Bimbing dan motivasi remaja dalam membuat rencana kegiatan dan 

melaksanakan rencana yang telah dibuatnya. 

4.3 Tindakan Keperawatan Remaja (Keluarga) 

4.3.1 Tujuan : Keluarga mampu : 

4.3.1.1 Memahami perilaku yang menggambarkan perkembangan remaja yang 

normal dan menyimpang 

4.3.1.2 Memahami cara menstimulasi perkembangan remaja 

4.3.1.3 Mendemostrasikan tindakan untuk menstimulasi perkembangan remaja 

4.3.1.4 Merencanakan tindakan untuk mengembangkan kemampuan psikososial 

remaja 

4.3.2 Tindakan keperawatan 

4.3.2.1 Jelaskan ciri perkembangan remaja yang normal dan menyimpang 

4.3.2.2 Jelaskan cara yang dapat dilakukan untuk memfasilitasi perkembangan 

remaja yang normal. 

4.3.2.3 Fasilitasi remaja untuk berinteraksi dengan kelompok sebaya. 

4.3.2.4 Anjurkan remaja untuk berinteraksi dengan orang lain yang membuatnya 

nyaman mencurahkan perasaan, perhatian dan kekhawatiran. 

4.3.2.5 Anjurkan remaja untuk mengikuti organsasi yang mempunyai kegiatan 

positif (olah raga, seni, bela diri, pramuka, keagamaan) 

4.3.2.6 Berperan sebagai teman curhat bagi remaja 

4.3.2.7 Berperan sebagai contoh bagi remaja dalam melakukan interaksi sosial yang 

baik. 

4.3.2.8 Beri lingkungan yang nyaman bagi remaja untuk melakukan aktivitas 

bersama kelompoknya 

4.3.2.9 Diskusikan dan demonstrasikan tindakan untuk membantu remaja 

memperoleh identitas diri 

4.3.2.10 Diskusikan rencana tindakan yang akan dilakukan keluarga untuk 

memfasilitasi remaja memperoleh identitas diri. 
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Standar Asuhan Keperawatan Sehat Mental Pada Usia Dewasa Muda 

TAHAP DEWASA MUDA (Intim Vs Isolasi) 

 

1. Pengertian 

Merupakan tahap perkembangan manusia yang berada pada 20-30 tahun dan pada usia 

ini individu harus mampu berinteraksi akrab dengan oranglain (Erickson, 1963). Pada 

masa ini penekanan utama dalam perkembangan identitas diri untuk membuat ikatan 

dengan oranglain yang menghasilkan hubungan intim. Orang dewasa mengembangkan 

pertemanan abadi dan mencari pasangan atau menikah dan terikat dalam tugas awal 

sebuah keluarga. Levinson (1978) mengatakan bahwa pada masa ini seseorang berada 

pada puncak intelektual dan fisik. Selama periode ini kebutuhan untuk mencari 

kepuasan diri tinggi. Selain itu masa dewasa awal seseorang berpindah melalui tahap 

dewasa baru, dari asumsi peran yunior pada pekerjaan, memulai perkawinan dan peran 

orangtua dan memulai pelayanan pada komunitas ke suatu tempat yang lebih senior 

dirumah, pekerjaan dan di komunitas. Kegagalan dalam berhubungan akrab dan 

memperoleh pekerjaan dapat menyebabkan individu menjauhi pergaulan dan merasa 

kesepian lalu menyendiri. 

 

2. Karakteristik Perilaku 

2.1 Karakteristik Prilaku Normal 

2.1.1 Menjalin interaksi yang hangat dan akrab dengan oranglian 

2.1.2 Mempunyai hubungan dekat dengan orang-orang tertenti (pacar, sahabat) 

2.1.3 Membentuk keluarga 

2.1.4 Mempunyai komitmen yang jelas dalam bekerja dan berinteraksi 

2.1.5 Merasa mampu mandiri karena sudah bekerja 

2.1.6 Memperlihatkan tanggungjawab secara ekonomi, sosial dan emosional 

2.1.7 Mempunyai konsep diri yang realistis 

2.1.8 Menyukai diri dan mengetahui tujuan hidup 

2.1.9 Berinteraksi baik dengan keluarg 

2.1.10 Mampu mengatasi strss akibat perubahan dirinya 

2.1.11 Menganggap kehidupan sosialnya bermakna 
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2.1.12 Mempunyai nilai yang menjadi pedoman hidupnya 

2.2 Karakteristik penyimpangan perkembangan 

2.2.1 Tidak mempuyai hubungan akrab 

2.2.2 Tidak mandiri dan tidak mempunyai komitmen hidup 

2.2.3 Konsep diri tidak realistis 

2.2.4 Tidak menyukai diri sendiri 

2.2.5 Tidak mengetahui arah hidup 

2.2.6 Tidak mampu mnegatasi stres 

2.2.7 Hubungan dengan orangtua tidak harmonis 

2.2.8 Bertindak semaunya sendiri dan tidak bertanggungjawab 

2.2.9 Tidak memiliki nilai dan pedoman hidup yang jelas, mudah terpengaruh 

2.2.10 Menjadi pelaku tindak antisosial (kriminal, narkoba, tindak asusila) 

 

3. Diagnosa Keperawatan 

Berdasarkan data yang didapat melalui wawancara, observasi, maka perawat dapat 

merumuskan diagnosa keperawatan sebagai berikut : Kesiapan peningkatan 

perkembangan usia dewasa awal 

 

4. Intervensi Keperawatan 

Keliat dkk (2011) menyatakan tindakan keperawatan untuk perkembangan psikososial  

dewasa muda bertujuan : 

4.1 Dewasa Muda 

4.1.1 Tujuan 

4.1.1.1 Individu dewasa muda mampu memahami karakteristik perkembangan 

psikososial yang normal dan menyimpang 

4.1.1.2 Individu dewasa muda mampu memahami cara mencapai perkembangan 

psikososial yang normal : 

1) Berinteraksi dengan banyak orang termasuk lawan jenis 

2) Mempunyai pekerjaan 

4.1.1.3 Individu dewasa muda mampu melakukan tindakan untuk mencapai 

perkembangan psikososial yang normal 
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4.1.2 Intervensi 

Tindakan keperawatan untuk perkembangan psikososial dewasa muda: 

4.1.2.1 Diskusikan tentang perkembangan psikososial yang normal dan menyimpang 

4.1.2.2 Diskusikan cara mencapai perkembangan psikososial yang normal : 

1) Menetapkan tujuan hidup 

2) Berinteraksi dengan banyak orang termasuk lawan jenis 

3) Berperan serta/ melibatkan diri dalam kegiatan  di masyarakat 

4) Memilih calon pasangan hidup 

5) Menetapkan karier/pekerjaan 

6) Mempunyai pekerjaan 

7) motivasi dan berikan dukungan pada individu untuk melakukan tindakan yang 

dapat memenuhi perkembangan psikososialnya. 

4.2 Keluarga 

4.2.1 Tujuan 

4.2.1.1 Keluarga mampu memahami perilaku yang menggambarkan perkembangan 

dewasa muda yang normal dan menyimpang 

4.2.1.2 Keluarga mampu memahami cara menstimulasi perkembangan dewasa muda 

4.2.1.3 Keluarga mampu mendemonstrasikan tindakan untuk menstimulasi 

perkembangan dewasa muda 

4.2.1.4 Keluarga mampu merencanakan cara menstimulasi perkembangan dewasa muda 

4.2.2 Intervensi 

4.2.2.1 Jelaskan  kepada keluarga  tentang perkembangan  dewasa  muda yang  

normal  dan menyimpang 

4.2.2.2 Diskusikan dengan keluarga mengenai cara memfasilitasi perkembangan 

psikososial dewasa muda yang normal 

4.2.2.3 Latih  keluarga untuk memfasilitasi perkembangan psikososial dewasa muda yang 

normal 
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Standar Asuhan Keperawatan Sehat Mental Pada Usia Dewasa 
TAHAP DEWASA (Generativity Versus  Self-Absorption And Stagnation ) 

 

1. Pengertian 

Adalah tahap perkembangan manusia usia 30 – 60 tahun dimana pada tahap ini 

merupakan tahap dimana individu mampu terlibat dalam kehidupan keluarga, 

masyarakat, pekerjaan, dan mampu membimbing anaknya. Individu harus menyadari 

hal ini, apabila kondisi tersebut tidak terpenuhi dapat menyebabkan ketergantungan 

dalam pekerjaan dan keuangan. 

2. Karakteristik perilaku 

2.1.1 Menilai pencapaian hidup 

2.1.2 Merasa nyaman dengan pasangan hidup 

2.1.3 Menerima perubahan fisik dan psikologis yang terjadi 

2.1.4 Membimbing dan menyiapkan generasi di bawah usianya secara arif dan bijaksana 

2.1.5 Menyesuaikan diri dengan orang tuanya yang sudah lansia 

2.1.6 Kreatif : mempunyai inisiatif dan ide-ide melakukan sesuatu yang bermanfaat 

2.1.7 Produktif : mampu menghasilkan sesuatu yang berarti bagi dirinya dan orang 

lain, mengisi waktu luang dengan hal yang positif dan bermanfaat 

2.1.8 Perhatian dan peduli dengan orang lain : memperhatikan kebutuhan orang lain. 

2.1.9 Mengembangkan minat dan hobi. 

 

3. Diagnosa keperawatan 

Berdasarkan data yang didapat melalui wawancara, observasi, maka perawat dapat 

merumuskan diagnosa keperawatan sebagai berikut: Kesiapan peningkatan 

perkembangan usia dewasa 

 

4. Intervensi Keperawatan 

4.1 Menjelaskan perkembangan usia dewasa yang normal dan perkembangan yang 

menyimpang 

4.2 Menerima proses penuaan dan perubahan peran dalam keluarga 

4.3 Berinteraksi dengan baik dengan pasangan dan menikmati kebersamaan dengan 
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keluarga 

4.4 Memperluas dan memperbaharui minat/ kesenangan 

4.5 Memanfaatkan kemandirian dan kemampuan/potensi diri secara positif 
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Standar Asuhan Keperawatan Sehat Mental Pada Usia Lansia 

 

1. Pengertian 

Perkembangan psikososial lanjut usia adalah tercapainya integritas diri yang utuh. 

Pemahaman terhadap makna hidup secara keseluruhan membuat lansia berusaha 

menuntun generasi berikutnya (anak dan cucunya) bedasarkan sudut pandangnya. lansia 

yang tidak mencapai integritas diri akan merasa putus asa dan menyesali masa lalunya 

karena tidak merasakan hidupnya bermakna. 

 

2. Karakteristik Perilaku 

2.1 Mempunyai harga diri tinggi 

2.2 Menilai kehidupan nya bearti 

2.3 Menerima nilai dan keunikan orang lain 

2.4 Menerima dan menyesuaikan kematian pasangan 

2.5 Menyiapkan diri menerima datangnya kematian 

2.6 Melaksanakan kegiatan agama secara rutin 

2.7 Merasa dicintai dan bearti dalam keluarga 

2.8 Berpatisipasi dalam kegiatan sosial dan kelompok masyarakat 

2.9 Menyiapakan diri ditinggalkan anak yang telah mandiri 

 

3. Diagnosa keperawatan 

Berdasarkan data yang didapat melalui wawancara, observasi, maka perawat dapat 

merumuskan diagnosa keperawatan sebagai berikut: Kesiapan peningkatan 

perkembangan usia dewasa 

 

4. Tindakan Keperawatan 

4.1 Lansia 

4.1.1 Tujuan 

4.1.1.1 Lansia dapat menyebutkan karakteristik perkembangan psikososial yang normal 

(merasa disayangi dan dibutuhkan keluarganya dan mampu mengikuti kegiatan 

social  dan keagamaan di lingkungan. Lansia dapat menjelaskan cara mencapai 
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perkembangan psikososial yang normal dan merasa hidupnya bermakna. 

4.1.1.2 Lansia melakukan tindakan untuk mencapai perkembangan  psikososial yang 

normal 

4.1.2 Tindakan Keperawatan bagi Lansia 

4.1.2.1 Tindakan Keperawatan bagi Perkembangan lansia 

4.1.2.2 Jelaskan ciri perilaku lansia yang normal dan menyimpang (lihat tabel sebelumnya) 

4.1.2.3 Mendiskusikan cara yang dapat dilakukan oleh lansia untuk mencapai integritas 

diri yang utuh 

4.1.2.4 Mendiskusikan makna hidup lansia selama ini 

4.1.2.5 Melakukan life review (menceritakan kembali masa lalunya,terutama 

keberhasilannya) 

4.1.2.6 Mendiskusikan keberhasilan yang telah dicapai lansia 

4.1.2.7 Mengikuti kegiatan sosial di lingkungannya 

4.1.2.8 Melakukan kegiatan kelompok 

4.1.2.9 Membimbing lansia membuat rencana kegiatan untuk mencapai integritas utuh. 

4.1.2.10 Memotivasi lansia untuk menjalankan rencana rencana yang telah dibuatnya 

4.2 Keluarga 

4.2.1 Tujuan 

4.2.1.1 Keluarga dapat menjelaskan perilaku lansia yang menggambarkan

perkembangan psikososial yang normal dan menyimpang 

4.2.1.2 Keluarga dapat menjelaskan cara memfasilitasi perkembangan lansia 

4.2.1.3 Keluarga melakukan tindakan untuk memfasilitasi perkembangan lansia 

4.2.1.4 Keluarga merencanakan   stimulasi untuk mengembangkan kemampuan 

Psikososial lansia 

4.2.2 Tindakan Keperawatan 

4.2.2.1 Keluarga dapat menjelaskan perilaku lansia yang menggambarkan

perkembangan psikososial yang normal dan menyimpang 

4.2.2.2 Mendiskusikan cara memfasilitasi perkembangan lansia yang normal dengan 

keluarga 

4.2.2.3 Bersama lansia mendiskusikan makna hidupnya selama ini 

4.2.2.4 Mendiskusikan kebehasilan yang telah dicapai lansia 

4.2.2.5 Mendorong lansia untuk mengikuti kegiatan sosial(arisan,menengok yang 
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sakit,dll) di lingkungan 

4.2.2.6 Mendorong lansia untuk melakukan kegiatan.... 

4.2.2.7 Mendorong lansia untuk melakukan life review ( menceritakan kembali masa 

lalunya terutama keberhasilannya) 

4.2.2.8 Melatih keluarga untuk memfasilitasi perkembangan piskosoial lansia 

4.2.2.9 Membuat stimulasi perkembangan  psikososial lansia. 
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Standar Asuhan Keperawatan Klien Dengan Ansietas 

 

1. Pengertian 

Ansietas adalah keadaan emosi dan pengalaman subyektif individu, tanpa objek yang 

spesifik karena ketidaktahuan dan mendahului semua pengalaman yang baru seperti 

masuk sekolah, pekerjaan baru, atau melahirkan anak (Stuart, 2013). 

 

2. Tanda dan Gejala 

2.1 Subyektif : 

2.1.1 Tidak nafsu makan 

2.1.2 Diare/konstipasi 

2.1.3 Gelisah 

2.1.4 Berkeringat 

2.1.5 Tangan gemetar 

2.1.6 Sakit kepala dan sulit tidur 

2.1.7 Lelah 

2.1.8 Sulit berfikir 

2.1.9 Mudah lupa 

2.1.10 Merasa tidak berharga 

2.1.11 Perasaan tidak aman 

2.1.12 Merasa tidak bahagia 

2.1.13 Sedih dan sering menangis 

2.1.14 Sulit menikmati kegiatan harian 

2.1.15 Kehilangan minat gairah 

2.2 Obyektif : 

2.2.1 nadi dan tekanan darah naik 

2.2.2 tidak mampu menerima informasi dari luar 

2.2.3 berfokus pada apa yang menjadi perhatiannya 

2.2.4 Ketakutan atas sesuatu yang tidak spesifik/jelas 

2.2.5 Pekerjaan sehati-hari terganggu 
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2.2.6 Tidak mampu melakukan kegiatan harian 

2.2.7 Gerakan meremas tangan 

2.2.8 Bicara berlebihan dan cepat 

 

3. Diagnosa 

Ansietas 

 

4. Tindakan Keperawatan untuk pasien 

4.1 Tujuan: 

4.1.1 Pasien mampu mengenal ansietas 

4.1.2 Pasien mampu mengatasi ansietas melalui teknik relaksasi 

4.1.3 Pasien mampu mengatasi ansietas melalui distraksi 

4.1.4 Pasien mampu mengatasi ansietas melalui hipnotis lima jari 

4.1.5 Pasien mampu mengatasi ansietas melalui kegiatan spiritual 

4.2 Tindakan keperawatan pada klien ansietas 

4.2.1 Mendiskusikan ansietas, penyebab, proses terjadi, tanda dan gejala, akibat 

4.2.2 Melatih teknik relaksasi fisik 

4.2.3 Melatih mengatasi ansietas dengan distraksi 

4.2.4 Melatih mengatasi ansietas melalui hipnotis lima jari 

4.2.5 Melatih mengatasi ansietas melalui kegiatan spiritual 

4.3 Tindakan keperawatan  pada keluarga klien ansietas 

4.3.1 Tujuan keluarga mampu : 

4.3.1.1 Keluarga mampu mengenal masalah ansietas pasien dan masalah 

merawat pasien ansietas 

4.3.1.2 Keluarga mampu mengambil keputusan merawat klien dengan ansietas 

4.3.1.3 Merawat klien dengan ketidakberdayaan 

4.3.1.4 Keluarga mampu menciptakan lingkungan yang nyaman dengan ansietas 

4.3.1.5 Keluarga mampu memanfaatkan fasilitas kesehatan untuk follow-up 

dan menccegah kekambuhan klien dengan ketidakberdayaan 

4.3.2 Tindakan keperawatan pada keluarga ansietas 

4.3.2.1 Mendiskusikan masalah keluarga dalam merawat klien ansietas. 
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4.3.2.2 Mendiskusikan masalah yang dihadapi dalam merawat klien 

4.3.2.3 Menjelaskan pengertian, tanda dan gejala, dan proses terjadinya 

ansietas 

4.3.2.4 Mendiskusikan akibat yang mungkin terjadi pada klien ansietas 

4.3.2.5 Menjelaskan dan melatih keluarga klien ansietas cara : relaksasi fisik, 

distraksi, hipnotis 5 jari dan spiritual 

4.3.2.6 Menjelaskan lingkungan yang terapeutik untuk klien. 

4.3.2.7 Mendiskusikan anggota keluarga yang dapat berperan dalam merawat 

klien 

4.3.2.8 Mendiskusikan setting lingkungan rumah yang mendukung dalam 

perawatan klien 

4.3.2.9 Melibatkan pasien dalam aktivitas keluarga 

4.3.2.10 Melatih, memotivasi, membimbing dan memberikan pujian pada klien 

ansietas 

4.3.2.11 Memanfaatkan fasilitas pelayanan kesehatan terdekat untuk follow-up   

dan mencegah kekambuhan klien. 

4.3.2.12 Menjelaskan cara memanfaatkan fasilitas kesehatan yang tersedia 

dimasyarakat 

4.3.2.13 Follow up 

4.3.2.14 Menjelaskan kemungkinan pasien relaps dan mencegah kekambuhan 

4.3.2.15 Mengidentifikasi tanda-tanda relaps dan rujukan 
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Standar Asuhan Keperawatan Klien Dengan Gangguan Citra Tubuh 

 

1. Pengertian 

Gangguan citra tubuh adalah perasaan tidak puas seseorang terhadap tubuhnya yang 

diakibatkan oleh perubahan struktur, ukuran, bentuk, dan fungsi tubuh karena tidak 

sesuai dengan yang diinginkan (Stuart, 2013) 

 

2. Tanda dan Gejala 

2.1 Subyektif : 

2.1.1 Mengungkapkan perasaan adanya perubahan pandangan tentang tubuhnya 

(misalnya: penampilan, struktur dan fungsi) 

2.1.2 Mengungkapkan persepsi adanya perubahan pandangan tentang tubuhnya 

dalam penampilan 

2.1.3 Mengungkapkan merasa tidak puas dengan hasil operasi 

2.1.4 Mengatakan merasa asing terhadap bagian tubuh yang hilang 

2.1.5 Mengatakan perasaan negatif tentang tubuhnya 

2.1.6 Khawatir adanya penolakan dari orang lain 

2.2 Obyektif : 

2.2.1 Perubahan dan hilangnya anggota tubuh baik bentuk struktur dan fungsi 

2.2.2 Menyembunyikan atau memamerkan bagian tubuh yang terganggu 

2.2.3 Menolak melihat atau menyentuh  bagian tubuh 

2.2.4 Aktifitas sosial menurun 

 

3. Diagnosa Keperawatan : 

Gangguan Citra Tubuh 

 

4. Tindakan keperawatan  untuk klien dengan gangguan citra tubuh 

4.1 Tujuan klien mampu : 

4.1.1 Mengenal bagian tubuh yang terganggu 

4.1.2 Mengidentifikasi bagian tubuh yang berfungsi dan yang terganggu 
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4.1.3 Mengafirmasi dan melatih bagian tubuh yang sehat 

4.1.4 Melatih bagian tubuh yang terganggu 

4.2 Tindakan keperawatan generalis : 

4.2.1 Mendiskusikan persepsi klien tentang citra tubuhnya dahulu dan saat ini, 

perasaan, dan harapan terhadap citra tubuhnya saat ini. 

4.2.2 Memotivasi klien untuk melihat bagian tubuh yang hilang secara bertahap, bantu 

klien menyentuh bagian tubuh tersebut. 

4.2.3 Mengobservasi respon klien terhadap perubahan bagian tubuh. 

4.2.4 Mendiskusikan kemampuan klien mengatasi masalah bagian tubuh. 

4.2.5 Mendiskusikan bagian tubuh yang berfungsi dan yang terganggu 

4.2.6 Membantu klien untuk meningkatkan fungsi bagian tubuh yang sehat 

4.2.7 Mengajarkan klien melakukan afirmasi dan melatih bagian tubuh yang sehat 

4.2.8 Memberi kesempatan klien mendemostrasikan afirmasi positif (3 kali). 

4.2.9 Memberi Pujian yang realistis atas kemampuan klien 

4.2.10 Mengajarkan klien untuk meningkatkan citra tubuh dan melatih bagian tubuh 

yang terganggu dengan cara sebagai berikut: Menggunakan protese, kosmetik 

atau alat lain sesegera mungkin dan gunakan pakaian yang baru, Memotivasi 

klien untuk melakukan aktivitas yang mengarah pada pembentukan tubuh yang 

ideal, Menyusun jadwal kegiatan sehari-hari, Memotivasi klien untuk melakukan 

aktivitas sehari-hari dan terlibat dalam aktivitas keluarga dan sosial 

4.3 Tindakan keperawatan pada keluarga 

4.3.1 Tujuan keluarga mampu : 

4.3.1.1 Mengenal masalah gangguan citra tubuh. 

4.3.1.2 Mengetahui cara mengatasi masalah gangguan citra tubuh . 

4.3.1.3 Merawat klien dengan gangguan citra tubuh . 

4.3.1.4 Menyusun rencana tindakan untuk klien dengan gangguan citra tubuh 

4.3.2 Tindakan keperawatan generalis 

4.4.1 Menjelaskan kepada keluarga tentang gangguan citra tubuh yang terjadi pada klien. 

4.4.2 Menjelaskan kepada keluarga tentang cara mengatasi masalah gangguan citra tubuh 

4.4.3 Melatih keluarga membimbing klien melakukan afirmasi dan melatih bagian tubuh 

yang sehat 

4.4.4 Mengajarkan kepada keluarga tentang cara mengatasi masalah gangguan citra 
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tubuh 

4.4.5 Menyediakan fasilitas untuk memenuhi kebutuhan klien di rumah 

4.4.6 Memfasilitasi interaksi di rumah 

4.4.7 Melaksanakan kegiatan di rumah dan kegiatan social 

4.4.8 Memberikan pujian atas kegiatan yang telah dilakukan klien 

4.4.9 Bersama keluarga susun tindakan yang akan dilakukan keluarga untuk gangguan 

citra tubuh 

4.4.10 Beri pujian yang realistis terhadap keberhasilan keluarga 

4.4 Terapi Aktivitas Kelompok (TAK) 

Terapi kelompok yang dapat dilakukan untuk  pasien dengan gangguan citra tubuh 

adalah: 

4.4.1 TAK stimulasi persepsi untuk harga diri rendah 

4.4.1.1 Sesi 1: Identifikasi kemampuan / hal positif pada diri 

4.4.1.2 Sesi 2: Melatih kemampuan / hal positif pada diri 

4.4.2 Pendidikan kesehatan pada kelompok keluarga klien Gangguan citra tubuh 
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Standar Asuhan Keperawatan Ketidakberdayaan 

 

1. Pengertian 

Ketidakberdayaan adalah persepsi seseorang bahwa tindakannya tidak akan 

mempengaruhi hasil secara bermakna ; suatu keadaan dimana individu kurang dapat 

mengendalikan kondisi tertentu atau kegiatan yang baru dirasakan (NANDA, 2012). 

Ketidakberdayaan adalah kondisi  dimana  seseorang merasakan kehilangan kekuatan, 

kehilangan otoritas untuk melakukan sesuatu, merasa tidak memiliki kekuatan fisik, 

tidak memiliki energy, tidak mempunyai harapan, tidak memiliki motivasi, tidak memiliki 

pengetahuan, tidak memiliki harga diri, tidak mempunyai kekuatan psikologis, dan tidak 

memiliki sistim pendukung sosial.  (Miller, 2000). 

 

2. Tanda dan Gejala 

2.1 Subyektif : 

2.1.1 Mengungkapkan dengan kata-kata bahwa tidak mempunyai kemampuan  

mengendalikan atau mempengaruhi situasi. 

2.1.2 Mengungkapkan tidak dapat menghasilkan sesuatu 

2.1.3 Mengungkapkan ketidakpuasan dan frustasi terhadap ketidakmampuan untuk 

melakukan tugas atau aktivitas sebelumnya. 

2.1.4 Mengungkapkan keragu-raguan terhadap penampilan peran. 

2.1.5 Mengatakan ketidakmampuan perawatan diri 

2.2 Obyektif: 

2.2.1 Menunjukkan perilaku ketidakmampuan untuk mencari informasi tentang 

perawatan 

2.2.2 Tidak berpartisipasi dalam pengambilan keputusan saat diberikan kesempatan 

2.2.3 Enggan mengungkapkan perasaan sebenarnya 

2.2.4 Ketergantungan terhadap orang lain yang dapat mengakibatkan iritabilitas, 

ketidaksukaan, marah dan rasa bersalah. 

2.2.5 Gagal mempertahankan ide/pendapat yang berkaitan dengan orang lain ketika 

mendapat perlawanan 

2.2.6 Apatis dan pasif 
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2.2.7 Ekspresi muka murung 

2.2.8 Bicara dan gerakan lambat 

2.2.9 Tidur berlebihan 

2.2.10 Nafsu makan tidak ada atau berlebihan 

2.2.11 Menghindari orang lain 

 

3. Diagnosa Keperawatan : Ketidakberdayaan 

 

4. Tindakan keperawatan untuk pasien 

4.1 Tujuan klien mampu : 

4.1.1 Mengenali ketidakberdayaan yang dialaminya 

4.1.2 Mengontrol ketidakberdayaannya dengan latihan berfikir positif 

4.1.3 Mengontrol ketidakberdayaannya dengan berpartisipasi dalam pengambilan 

keputusan yang berkenaan dengan perawatannya sendiri 

4.1.4 Mengontrol ketidakberdayaan melalui peningkatan kemampuan 

mengendalikan situasi yang masih bisa dilakukan pasien 

4.2 Tindakan  Keperawatan pada klien ketidakberdayaan 

4.2.1 Diskusikan tentang penyebab dan perilaku akibat ketidakberdayaannya 

4.2.2 Bantu klien untuk mengekspresikan perasaannya dan identifikasi area-area 

situasi kehidupannya yang tidak berada dalam kemampuannya untuk 

mengontrol 

4.2.3 Bantu klien untuk mengidentifikasi faktor-faktor yang dapat berpengaruh 

terhadap ketidak berdayaannya 

4.2.4 Diskusikan tentang masalah yang dihadapi klien  tanpa memintanya untuk 

menyimpulkan 

4.2.5 Identifikasi pemikiran yang negatif dan bantu untuk menurunkan melalui 

interupsi atau subtitusi 

4.2.6 Bantu pasien untuk meningkatkan pemikiran yang positif 

4.2.7 Evaluasi ketepatan persepsi, logika dan kesimpulan yang dibuat pasien 

4.2.8 Identifikasi persepsi klien yang tidak tepat, penyimpangan dan pendapatnya 

yang tidak rasional 
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4.2.9 Latih mengembangkan harapan positif  (afirmasi positif) 

4.2.10 Latihan mengontrol perasaan ketidakberdayaan melalui peningkatan 

kemampuan mengendalikan situasi yang masih bisa dilakukan pasien (Bantu 

klien mengidentifikasi area- area situasi kehidupan yang dapat dikontrolnya. 

Dukung kekuatan – kekuatan diri yang dapat di identifikasi oleh klien) misalnya 

klien masih mampu menjalankan peran sebagai ibu meskipun sedang sakit. 

4.3 Tindakan keperawatan pada keluarga ketidakberdayaan 

4.3.1 Mendiskusikan masalah keluarga dalam merawat klien ketidakberdayaan. 

4.3.2 Mendiskusikan masalah yang dihadapi dalam merawat klien 

4.3.3 Menjelaskan pengertian, tanda dan gejala, dan proses terjadinya 

ketidakberdayaan 

4.3.4 Mendiskusikan akibat yang mungkin terjadi pada klien ketidakberdayaan 

4.3.5 Menjelaskan dan melatih keluarga klien ketidakberdayaan cara : afirmasi 

positif dan melakukan kegiatan yang masih dapat dilakukan 

4.3.6 Menjelaskan lingkungan yang terapeutik untuk klien. 

4.3.7 Mendiskusikan anggota keluarga yang dapat berperan dalam merawat klien 

4.3.8 Mendiskusikan setting lingkungan rumah yang mendukung dalam perawatan 

klien 

4.3.9 Melibatkan pasien dalam aktivitas keluarga 

4.3.10 Melatih, memotivasi, membimbing dan memberikan pujian pada klien 

ketidakberdayaan 

4.3.11 Memanfaatkan fasilitas pelayanan kesehatan terdekat untuk  follow-up dan 

mencegah kekambuhan klien. 

4.3.12 Menjelaskan cara memanfaatkan fasilitas kesehatan yang tersedia 

dimasyarakat 

4.3.13 Follow up 

4.3.14 Menjelaskan kemungkinan pasien relaps dan mencegah kekambuhan 

4.3.15 Mengidentifikasi tanda-tanda relaps dan rujukan 
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Standar Asuhan Keperawatan Klien Dengan Berduka 
Disfungsional 

 

1. Pengertian 

Respons intelektual dan emosional serta perilaku oleh individu, keluarga dan komunitas 

yang merupakan proses modifikasi dari konsep diri yang didasari oleh persepsi potensial 

kehilangan (NANDA, 2012). 

 

2. Tanda dan Gejala 

2.1 Marah 

2.2 Menolak potensial kehilangan 

2.3 Menolak kehilangan yang signifikan 

2.4 Mengekspresikan distress dari potensial kehilangan 

2.5 Rasa bersalah 

2.6 Perubahan kebiasaan, makan, pola, tidur, pola mimp 

2.7 Perubahan tingkat aktivitas 

2.8 Perubahan pola komunikasi 

2.9 Perubahan libido 

2.10 Tawar menawar 

2.11 Kesulitan mengatakan yang baru atau peran yang berbeda 

2.12 Potensial kehilangan objek yang signifikan (misal orang, hak milik, pekerjaan, 

status, rumah, bagian dan proses tubuh) 

2.13 Berduka cita 

 

3. Intervensi Generalis 

3.1 Tujuan Umum 

Klien dapat mengatasi rasa berduka yang dialaminya 
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3.2 Tujuan Khusus 

3.2.1 Klien mampu mengenal kehilangan yang dialaminya 

3.2.2 Klien mampu mengatasi rasa kehilangan atau berduka yang dialami 

3.3 Intervensi Keperawatan 

3.3.1 Kaji pengalaman masa lalu klien terhadap kehilangan, keberadaan support 

system dan kegiatan berduka yang biasa dilakukan 

3.3.2 Jelaskan karaktersistik yang normal dan abnormal dari berduka 

3.3.3 Diskusikan perbedaan pola individu terhadap berduka (misalnya antara laki-

laki dan perempuan) 

3.3.4 Dukung klien untuk memverbalisasi ketakuan dan berkonsentrasi pada 

potensial kehilangan, termasuk konflik dalam keluarga 

3.3.4.1 Bantu klien unutk sharing rasa takut, rencana dan harapan terhadap anggota 

keluarga yang lain. 

3.3.4.2 Pada klien anak bantu untuk mengklarifikasi konsep yang salah tentang 

kematian atau kehilangan 

3.3.4.3 Grieve Work Fasilitation 

3.3.4.3.1 Identifikasi tentang kehilangan klien 

3.3.4.3.2 Jelaskan tentang tahapan proses berduka dan beri dukungan 

3.3.4.3.3 Dukung klien untuk mengidentifikasi kehilangan objek atau orang 

3.3.4.3.4 Beri dukungan untuk mengekspresikan perasaan terhadap 

kehilangan 

3.3.4.3.5 Beri dukungan untuk mengidentifikasi ketakutan yang besar yang 

menyertai kehilangan 

3.3.4.3.6 Beri dukungan klien untuk mengimplementasikan budaya, religius 

dan sosial dan kehilangan 

3.3.4.3.7 Gunakan kata-kata yang jelas seperti “kematian” atau meninggal 

dari euphemisme (peristilahan) 

3.3.4.3.8 Pada klien anak : beri dukungan untuk mengekspresikan rasa 

nyaman seperti menulis, menggambar atau bermain 

3.3.4.4 Anticipatory Guidance 

3.3.4.4.1 Latih teknik koping untuk perkembangan atau situasi krisis dengan 
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klien 

3.3.4.4.2 Lengkapi dengan informasi yang realistis yang berhubungan dengan 

perilaku klien 

3.3.4.4.3 Beri buku dan literatur untuk dibaca klien sebagai dukungan 

3.3.4.4.4 Lengkapi klien dengan nomor telepon yang bisa dihubungi untuk 

memberikan dukungan, jika klien mengalami kesulitan 

3.3.4.4.5 Buat jadwal follow up untuk mengevaluasi keberhasilan klien atau 

untuk kebutuhan reinforcement 

3.3.4.5 Kolaborasi 

3.3.4.5.1 Rujuk pada sumber daya yang sesuai seperti keompok pendukung, 

dukungan legal, dukungan keuangan, pekerjaan sosial, grief counselor, 

genetic counselor, dll. 

3.3.4.5.2 Identifikasi sumber daya pendukung di komunitas 

3.3.4.6 Tindakan untuk Keluarga : 

3.3.4.6.1 Kaji pengalaman masa lalu keluarga terhadap kehilangan, 

keberadaan support system dan kegiatan berduka yang biasa dilakukan 

3.3.4.6.2 Jelaskan karakteristik yang normal dan abnormal dari berduka 

3.3.4.6.3 Jelaskan tentang tahapan proses berduka dan beri dukungan 

3.3.4.6.4 Anjurkan keluarga unutk memberi dukungan dan membantu klien 

melalui tahapan berduka 

3.3.4.6.5 Beri reinforement pada peran keluarga yang positif terhadap klien 
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Standar Asuhan Keperawatan Klien Dengan Keputusasaan 
 

1. Pengertian 

Keputusaasan merupakan keadaan subyektif seorang individu yang melihat keterbatasan 

atau tidak ada alternatif atau pilihan pribadi yang tersedia dan tidak dapat memobilisasi 

energi yang dimikinya (NANDA, 2012). 

 

2. Tanda dan Gejala 

2.1 Ungkapan klien tentang situasi kehidupan tanpa harapan dan terasa hampa (”Saya 

tidak dapat melakukan sesuatu”) 

2.2 Sering mengeluh dan nampak murung 

2.3 Nampak kurang bicara atau tidak mau berbicara sama sekali 

2.4 Menunjukkan kesedihan, afek datar atau tumpul. 

2.5 Menarik diri dari lingkungan 

2.6 Kontak mata kurang 

2.7 Mengangkat bahu tanda masa bodoh 

2.8 Nampak selalu murung atau blue mood 

2.9 Menunjukkan gejala fisik kecemasan (takikardia, takipneu) 

2.10 Menurun atau tidak adanya selera makan 

2.11 Peningkatan waktu tidur 

2.12 Penurunan keterlibatan dalam perawatan 

2.13 Bersikap pasif dalam menerima perawatan 

2.14 Penurunan keterlibatan atau perhatian pada orang lain yang bermakna 

 

3. Diagnosa Keperawatan Keputusasaan 

Intervensi Generalis 

3.1 Tujuan Umum: klien memiliki kembali harapan terhadap kemampuan mengatasi 

masalahnya. 
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3.2 Tujuan Khusus: Klien mampu: 

3.2.1 membina hubungan saling percaya 

3.2.2 mengenal masalah keputusasaannya 

3.2.3 berpartisipasi dalam aktivitas 

3.2.4 menggunakan keluarga sebagai sistem pendukung 

3.3 Tindakan Keperawatan 

3.3.1 Bina hubungan saling percaya 

3.3.2 Ucapkan salam. 

3.3.3 Perkenalkan diri : sebutkan nama dan panggilan yang disukai. 

3.3.4 Tanyakan nama klien dan panggilan yang disukai 

3.3.5 Jelaskan tujuan pertemuan 

3.3.6 Dengarkan klien dengan penuh perhatian 

3.3.7 Bantu klien penuhi kebutuhan dasarnya. 

3.3.8 Klien mengenal masalah keputusasaannya 

3.3.8.1 Beri kesempatan bagi klien untuk mengungkapkan perasaan sedih/ 

kesendirian/ keputusasaannya. 

3.3.8.2 Tetapkan adanya perbedaan antara cara pandang klien terhadap kondisinya 

dengan cara pandang perawat terhadap kondisi klien. 

3.3.9 Bantu klien mengidentifikasi tingkah laku yang mendukung putus asa : 

pembicaraan abnormal/ negatif, menghindari interaksi dengan  kurangnya 

partisipasi dalam aktivitas. 

3.3.10 Diskusikan dengan klien cara yang biasa dilakukan untuk atasi masalah, 

tanyakan manfaat dari cara yang digunakan. 

3.3.11 Dukung klien untuk menggunakan koping efektif yang selama ini digunakan 

oleh klien. 

3.3.12 Beri alternatif penyelesaian masalah atau solusi. 

3.3.13 Bantu klien identifikasi keuntungan dan kerugian dari tiap alternatif, 

Identifikasi kemungkinan klien untuk bunuh diri (putus asa adalah faktor risiko 

terbesar dalam ide untuk bunuh diri) : tanyakan tentang rencana, metode, dan 

cara bunuh diri. 

3.3.14 Klien berpartisipasi dalam aktivitas 
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3.3.15 Identifikasi aspek positif dari dunia klien ("keluarga anda menelpon RS setiap 

hari untuk menanyakan keadaanmu”) 

3.3.16 Dorong klien untuk berpikir yang menyenangkan dan melawan rasa putus asa. 

3.3.17 Dukung klien untuk mengungkapkan pengalaman yang mendukung pikiran 

dan perasaan positif. 

3.3.18 Berikan penghargaan yang sungguh-sungguh terhadap usaha klien dalam 

mencapai tujuan, memulai perawatan diri, dan berpartisipasi dalam aktivitas. 

3.3.19 Klien menggunakan keluarga sebagai sistem pendukung 

3.3.20 Bina hubungan saling percaya dengan keluarga : 

3.3.21 Ucapkan salam 

3.3.22 Perkenalkan diri : sebutkan nama dan panggilan yang disukai. 

3.3.23 Tanyakan nama keluarga, panggilan yang disukai, hub. dg klien. 

3.3.24 Jelaskan tujuan pertemuan 

3.3.25 Buat kontrak pertemuan. 

1) Identifikasi masalah yang dialami keluarga terkait kondisi putus asa klien. 

2) Diskusikan upaya yang telah dilakukan keluarga untuk membantu klien atasi 

masalah dan bagaimana hasilnya. 

3) Tanyakan harapan keluarga untuk membantu klien atasi masalahnya. 

4) Diskusikan dengan keluarga tentang keputusasaan : 

3.3.26 Arti, penyebab, tanda-tanda, akibat lanjut bila tidak diatasi 

3.3.27 Psikofarmaka yang diperoleh klien: manfaat, dosis, efek samping,akibat bila 

tidak patuh minum obat. 

3.3.28 Cara keluarga merawat klien. 

3.3.29 Akses bantuan bila keluarga tidak dapat mengatasi kondisi klien (Puskesmas, 

RS). 
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