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PROPOSAL 

TERAPI AKTIVITAS STIMULASI PERSEPSI HALUSINASI 

 

A. Latar belakang 

Pada pasien gangguan jiwa dengan dengan kasus skizofrenia selalu diikuti dengan gangguan 

persepsi sensori, halusinasi. Terjadinya halusinasi dapat menyebabkan klien menjadi menarik 

diri terhadap lingkngan sosialnya, hanyut dengan kesendirian dan halusinasinya sehingga 

semakin jauh dari sosialisasi dengan lingkungan disekitarnya. 

Atas dasar tersebut, maka kami menganggap dengan therapy aktifitas kelompok (TAK) klien 

dengan gangguan persepsi sensori dapat tertolong dalam hal sosialisasi dengan lingkungan 

sekitarnya, tentu saja klien yang mengikuti terapi ini adalah klien yang sudah mampu 

mengontrol dirinya dari halusinasi sehingga pada saat TAK klien yang sudah mampu 

mengontrol dirinya dari halusinasi sehingga pada saat TAK klien dapat berkerja sama dan 

tidak mengganggu anggota kelompok yang lain. 

B. Tujuan ujuan 

1. Tujuan umum 

Klien dapat meningkatkan kernampuan dalam mempersepsikan simulasi yang dilakukan 

Sehingga dapat mengontrol halusinasinya. 

2. Tujuan khusus  

a. Klien mampu mengekspresikan pikiran dan perasaanya 

b. Klien mampu meyebutka cara mengontrol halusinasinya  

c. Klien dapat memilih cara mengontrol cara halusinasinya  

d. Klien dapat melaksanakan cara baru yang dipilih untuk mengontrol halusinasinya 

C. Waktu dan tempat 

Hari/tanggal : 

Jam   : 

Tempat   : 

D. Metode  

1. Dinamika kelompok 

2. Diskusi dan Tanya jawab 
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E. Media dan alat 

1. Spidol dan white board/ papan tulis 

2. Jadwal kegiatan harian (jika ada yang dibuat saat TAK) sebelumya  

F. Setting tempat  

 

 

 

 

 

 

 

G. Pembagian tugas  

1. Leader  

Tugas: 

a. Memimpin jalannya TAK 

b. Merencanakan, mengontrol dan mengatur jalannya TAK  

c. Menyampaikan materi sesuai tujuan TAK 

d. Memimpin diskusi kelompok 

2. CO leader  

Tugas: 

a. Membuka acara  

b. mendapingi leader 

c. mengambil alih posisi leader jika leader bloking 

d. meneyerahkan kembali posisi kepada leader 

e. menutu acara diskusi  

3. fasilitator  

tugas: 

a. memberikan stimulus dan memotifator pada anggota kelompok untuk aktif mengikuti 

jalan terapi  

4. Observer 

Tugas: 

F 

L 

P O 

CL 

F 

P 

P 
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a. Mengobservasi jalannya kegiatan  

b. Mengamati serta mencatat perilaku verbal dan non verbal pasien selama kegiatan 

berlangsung (dicatat pada format yang tersedia) 

H. Pasien 

1. Kriteria pasien  

a. Pasien dengan halusinasi penglihatan dan pendengaran sudah menunjukkan kemauan 

untuk menceritakan apa yang dilihat dan apa yang didengar 

b. Pasien dengan halusinasi pendengaran, pasien sudah mampu mengatasi jika halusinasi 

tersebut muncul 

2. Proses seleksi  

a. Mengidentifikasi pasien yang masuk criteria  

b. Mengumpulkan pasien yang masuk criteria 

c. Membuat kontrak dengan pasien yang setuju ikut kegiatan TAK  

I. Susuna pelaksanaan  

1. Susunan perawat pelaksaan TAK  

a. Leader  

b. CO leader 

c. Fasilitator  

d. Observer  

2. Pasien peserta TAK sebagai berikut: 

No  Nama  Masalah keperawatan  

1.   

2.   

3.   

4.   

5.   

6.   

7.   
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J. Tata tertib dan antisipasi masalah  

1. Tata tertib pelaksanaan 

a. Peserta bersedia mengikuti kegiatan TAK 

b. Peserta wajib hadir lima menit sebelum acara dimulai 

c. Peserta berpakaian rapi, bersiha dan sudah mandi 

d. Tidak diperkenankan makan, minum, merokok selama kegiatan TAK 

e. Jika ingin mengajukan atau menjaab pertanyaan, pserta mengangkat tangan kanan dan 

berbicara setelang dipersilahkan oleh pembimbing 

f. Peserta dilarang keluar sebelum acara TAK selesai 

g. Apabila waktu TAK sesuai kesepakatan telah habis, namun TAK belum selesai, maka 

pemimpin akan meminta persetujuan anggota untuk memperpanjang waktu TAK 

2. Antisipasi kejadian yang tidak diinginkan pada prose TAK 

a. Apabila ada klien yang sudah bersedia mengikuti TAK, namun pada saat pelaksanaan 

TAK tidak bersedia, maka langkah yang di ambil adalah: mempersiapkan klien 

cadangan yang telah diseleksi sesuai dengan criteria dan telah disepakati oleh anggota 

kelompok lainnya 

b. Apabila ada anggota kelompok yang melakukan kekerasan, leader memberitahukan 

kepada anggota TAK bahwa perilaku kekerasan tidak boleh dilakukan  

c. Apabila dalam pelaksaan dalam anggota kelompok ada yng tidak mentaati tata tertib 

yang telah disepakati, maka berdasarkan kesepakatan ditegur terlebih dahulu, dan bila 

masih tidak kooperatif maka dikeluarkan dari kegiatan.  

K. Proses keperawatan 
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TAK STIMULASI PERSEPSI MENGONTROL HALUSINASI 

SESI I: MENGENAL HALUSINASI 

  

A. Tujuan  

1. Klien mengenal isi halusinasi  

2. Klien mengenal waktu terjadinya halusinasi 

3. Klien mengenal frekuensi halusinasi  

4. Klien mengenal perasaan bila mengalami halusinasi  

B. Setting  

1. Kelompok berada dirang yang tenang  

2. Klien duduk melingkar  

C. Alat  

1. Sound system  

2. Spidol  

3. Papan tulis (white board) 

D. Metode  

1. Diskusi  

2. Tanya jawab  

E. Langkah-langkah kegiatan  

1. Persiapan  

a. Memilih klien sesuai dengan indikasi yaitu klien dengan perubahan sensori persepsi: 

Halusinasi  

b. Membuat kontrak dengan klien  

c. Mempersiapkan alat dan tempat pertemuan  

2. Orientasi  

a. Salam terapeutik: terapis mengucapkan salam  

b. Evaluasi validasi: terapis menanyakan perasaan peserta hari ini. 

c. Kontrak  

1) Terapis menjelaskan tujuan kegiatan  

2) Terapis menjelaskan aturan main 

a) Masing-masing klien memperkenalkan diri: nama, nama panggilan  
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b) Jika ada klien yang mau meninggalkan kelompok harus meminta izin pada 

terapis  

c) Lama kegiatan 45 menit  

d) Setiap klien mengikuti kegiatan dari awal sampai akhir  

3. Kerja  

a. Terapi memperkenalkan diri (nama, dan nama paggilan) terapi meminta klien 

memperkenalkan nama dan nama panggilan secara berurutan, dimulai dari klien yang 

berada di sebelah kiri terapis, searah jarum jam 

b. Terapis menjelaskan yang akan dilaksanakan, yaitu masing-masing klien membagi 

pengalaman tentang halusinasi yang mereka alami dengan menceritakan.: 

1) Isi halusinasi  

2) Waktu terjadinya  

3) Frekuensi halusinasi 

4) Perasaan yang timbul saat mengalami halusinasi. 

c. Meminta klien menceritakan halusinasi yang dialami secara berurutan dimulai dari 

klien yang ada disebelah kiri terapis, seterusnya bergiliran searah jarum jam. 

d. Saat seorang klien menceritakan halusinasi, setelah cerita selesai terapis 

mempersilahkan klien lain untuk bertanya sebanyak-banyaknya 3 pertanyaan.  

e. Lakukan kegiatan (b) sampai semua klien selesai mendapat giliran. 

f. Setiap kali klien bias menceritakan halusinasinya, terapis memberikan pujian. 

4. Terminasi  

a. Evaluasi  

1) Terapis menanyakan perasaan klien setelah mengikuti TAK  

2) Terapis memberikan pujian atas keberhasilan anggota kelompok. 

b. Rencana tindakan lanjut  

1) Terapi menganjurkan kepada peserta jika mengalami halusinasi segera 

menghubungi perawat atau teman lain . 

c. Kontrak yang akan dating  

1) Terapi membuat kesepakatan dengan klien kegiatan TAK berikutnya yaitu belajar 

mengontrol halusinasi. 

2) Terapis membuat kesepakatan dengan klien dan tempat TAK berikutnya. 
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F. Evaluasi dan dokumentasi  

No  Aspek yang dinilai  Nama peserta TAK 

1. Menyebutkan isi halusinasi  

2. Menyebutkan waktu halusinasi  

3. Menyebutkan frekuensi halusinasi   

4. Menyebutkan perasaan bila halusinasi timbul   

 

Petunjuk: dilakukan= 1  tidak dilakukan= 0 
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TAK STIMULASI PERSEPSI MENGONTROL HALUSINASI 

SESI II: MENGONTROL HALUSINASI: MENGHARDIK  

 

A. Tujuan  

1. Klien dapat menjelaskan cara yang selama ini dilakukan untuk mengatasi halusnasi. 

2. Klien dapat memahami dinamika halusinasi  

3. Klien dapat memahami cara menghardik halusinasi. 

4. Klien dapat memperagakan cara menghardik halusinasi 

B. Setting  

1. Klien duduk melingkar 

2. Kelompok ditempat yang tenang 

C. Alat  

1. Sound system  

D. Metode  

1. Diskusi  

2. Tanya jawab 

3. Simulasi 

E. Langakh-langkah kegiatan  

1. Persiapan  

a. Mempersiapkan alat  

b. Mempersiapkan tempat pertemuan  

2. Orientasi  

a. Salam terapeutik: terapi mengucapkan salam 

b. Evaluasi/validasi  

1) Terapis menanyakan perasaan klien hari ini 

2) Terapis menanyakan pengalaman halusinasi yang telah terjadi. 

c. Kontrak  

1) Terapis menjelaskan tujuan kegiatan  

2) Terapis menjelaskan aturan main 

a) Lama kegiatan 45 meint  

b) Setiap klien mengikuti kegiatan dari awal dan akhir  
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c) Jika akan meninggalkan kelompok, klien harus meminta izin. 

3. Kerja  

a. Terapi meminta masing-masing klien secar berurutan searah jarum jam menceritakan 

apa yang dilakukan jika mengalami halusinasi dan apakah itu bias mengatasi 

halusinasinya. 

b. Setiap selesai klien menceritakan pengalamannya, terapis memberikan pujian dan 

mengajak peserta lain memberikan tepuk tangan.  

c. Terapi menjelaskan cara mengatasi halusinasi dengan menghardik halusinasi saat 

halusinasi muncul. 

d. Terapi memperagakan cara menghardik halusinasi 

e. Terapi meminta masing-masing klien memperagakan menghardik halusinasi dimulai 

dari peserta disebelah kiri terapi berurutan searah jarum jam sampai semua peserta 

mendapat giliran. 

f. Terapi memberikan pujian dan mengajak semua klien bertepuk tangan saat setiap klien 

bertepuk tangan saat setiap klien selesai memperagakan menghardik halusinasi.  

4. Terminasi  

a. Evaluasi  

1) Terapi menyakan perasaan klien setelah mengikuti TAK 

2) Terapi memberikan pujian atas keberhasilan kelompok 

b. Rencana tindak lanjut  

1) Terapi menganjurkan klien untuk menerapkan cara yang sudah dipelajari jika 

halusinasi muncul 

c. Kontrak yang akan datang  

1) Terapi membuat kesepakatan dengan klien TAK berikutnya yaitu belajar 

mengontrol halusinasi dengan cara lain  

2) Terapi membuat kesepakatan waktu dan tempat TAK  
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F. Evaluasi dan dokumentasi  

No  Aspek yang dinilai  Nama peserta TAK 

1. Menyebutkan cara yang selama ini digunakan 

mengatasi halusinasi 

 

2. Menyebutkan efektifitas cara  

3. Menyebutkan cara mengatasi halusinasi dengan 

menghardik  

 

4. Memperagakan menghardik halusinasi   

 

Petunjuk: dilakukan = 1  tidak dilakukan = 0 
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TAK STIMULASI PERSEPSI MENGONTROL HALUSINASI 

SESI III: MENYUSUN JADWAL KEGIATAN  

 

A. Tujuan  

1. Klien dapat memahami pentingnya melakukan aktifitas untuk mencegah munculnya 

halusinasi 

2. Klien dapat menyusun jadwal aktivitas dari pagi sampai tidur malam. 

B. Setting  

1. Klien duduk melingkar mengelilingi meja 

2. Lingkungan tenang dan nyaman  

C. Alat  

1. Kertas HVS sejumlah peserta  

2. Pensil 

3. Spidol white board 

4. White board 

D. Metode  

1. Diskusi  

2. Latihan  

E. Langkah-langkah kegiatan 

1. Pesriapan  

a. Terapi mempersiapkan alat dengan tempat TAK  

b. Terapi membuat kontrak dengan klien 

2. Orientasi  

a. Salam terapeutik: terapis mengucapkan salam 

b. Evaluasi/validasi 

1) Terapi menanyakan keadaan klien hari ini 

2) Terapi menyakan pengalaman klien menerapkan cara meghardik halusinasi  

c. Kontrak  

1) Terapi menjelaskan tujuan kegiatan  

2) Terapi menjelaskan aturan permainan  

a) Klien mengikuti kegiatan dari awal sampai akhir  
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b) Jika klien ingin meninggalkan kelompok harus meminta izin kepada terapis  

c) Waktu TAK adalah 90 menit  

3. Kerja  

a. Terapi menjelaskan langkah-langkah kegiatan  

b. Terapi membagikan kertas satu lembar dan masing-masing sebuah pensil untuk 

masing-masing klien 

c. Terapi menjelaskan pentingnya aktivitas yang teratur dalam mencegah terjadinya 

halusinasi 

d. Terapi member contoh cara menyusun jadwal dengan menggambarkannya dipapan 

tulis  

e. Terapi meminta masing-masing klien menyusun jadwal aktivitas dari bangun pagi 

sampai dengan tidur malam  

f. Terapi membimbing masing-masing klien sampai berhasil menyusun jadwal 

g. Terapi memberika pujian kepada masing-masing klien setelah berhasil menyusun 

jadwal 

4. Terminasi  

a. Evaluasi  

1) Terapi menanyakan perasaan klien setelah bias menyusun jadwal  

2) Terapi memberikan pujian atas leberhasilan kelompok  

b. Tindak lanjut: terapi menganjurkan klien melaksanakan jadwal aktivitas tersebut  

c. Kontrak yang akan dating  

1) Terapi membuat kesepakatan dengan klien TAK berikutnya  

2) Terapi mebut kesepakatan tampat dan waktu TAK  

F. Evaluasi dan dokumentasi  

No  Aspek yang dinilai  Nama peserta TAK 

1. Menyebutkan pentingnya aktivitas dalam mencegah 

halusinasi 

 

2. Membuat jadwal kegiatan harian   

 

Petunjuk: dilakukan = 1  tidak dilakukan = 0 
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TAK STIMULASI PERSEPSI MENGONTROL HALUSINASI 

SESI IV: CARA MINUM OBAT YANG BENAR 

 

A. Tujuan  

1. Klien dapat mengetahui jenis-jenis obat yang harus diminumnya 

2. Klien mengetahui perlunya minum obat secara teratur  

3. Klien mengetahui 5 benar dalam minum obat 

4. Klien mengetahui efek terapi dan efek samping obat  

5. Klien mengetahui jika putus minum obat  

B. Setting  

1. Klien duduk melingkar 

2. Kelompok berada diruang yang tenang dan nyaman  

C. Alat  

1. Contoh obat-obatan 

2. Spidol white board 

3. White board 

D. Metode  

1. Diskusi  

2. Tanya jawab  

3. Simulasi 

E. Langkah-langkah kegiatan  

1. Persiapan  

a. Terapi mempersiapkan alat dan temapat 

b.  Terapi embuat kontrak dengan klien  

2. Orientasi  

a. Salam terapeutik: terapis mengucapkan salam kepada klien 

b. Evaluasi/validasi  

1) Terapis menanyakan perasaan klien hari ini. 

2) Terapi menyakan apakah jadwal aktivitas telah dikerjakan (TL TAK sebelumnya) 

c. Kontrak  

1) Terapis menjelaskan tujuan TAK 



14 
 

2) Terapis menjelaskan aturan main TAK  

a) Klien mengikuti dari awal sampai akhir  

b) Jika klien akan keluar dari kelompok, harus meminta izin kepada terapis  

c) Lama waktu TAK 60 mnt 

3. Kerja  

a. Terapi mebagikan contoh obat, sesuai obat yang diberikan kepada masing-masing 

klien  

b. Terapi menjelaskan pentingnya minum obat secara teratur, sesuai anjuran 

c. Terapi meminta klien klien untuk menjelaskan ulang pentingnya minum obat, secara 

bergantian, searah jarum jam, dimulai dari klien yang berada disebelah kiri terapis 

d. Terapi menjelaskan akibat jika tidak minum obat secra teratur 

e. Terapis meminta klien menyebutkan secara bergantian akibat jika tidak minum obat 

secara teratur  

f. Terapi menjelaskan lima benar ketika menggunakan obat: benar obat, benar klien, 

benar wakru, benar cara, benar dosis.  

g. Terapi menjelaskan efek terapi dan efek samping masing-masing obat sesuai contoh 

obat yang ada pada klien  

h. Terapi meminta klien untuk menyebutkan jenis obat, dosis masing-masing obat, cara 

menggunakan, waktu menggunakan, dan efek obat (efek terapi dan efek samping) 

sesuai dengan contoh obat yang ada ditangan klien masing-masing. Secara berurutan 

searah jarum jam, dimulai dari sebelah kiri terapis 

i. Terapi memberikan pujian dan mengajak klien bertepuk tangan setiap kali klien 

menyebutkan dengan benar 

4. Terminasi  

a. Evalusi  

1) Menanyakan perasaan klien setelah mengikut TAK  

2) Memberikan pujian atas keberhasilan kelompok  

b. Tindak lanjut  

1) Menganjurkan klien untuk minum obat secara teratur  

2) Menganjurkan jika ada pertanyaan lain tentang obat, klien dapat menghubungi 

perawat yang saat itu bertugas 
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c. Kontrak yang akan dating  

1) Terapi menyepakati kegiatan TAK berikutnya 

2) Terapi menyepakati tempat dan waktu TAK  

F. Evaluasi/dokumentasi  

No  Aspek yang dinilai Nama peserta TAK 

1. Menyebutkan pentingnya minum obat secara teratur   

2. Menyebutkan akibat jika tida minum obat secara 

teratur  

 

3. Menyebutkan jenis obat  

4. Menyebutkan dosis obat  

5. Menyebutkan cara minum obat yang tepat  

6. Menyebutkan efek terapi obat  

7. Menyebutkan efek samping obat  

 

Petunjuk: dilakukan = 1  tidak dilakukan = 0 
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TAK STIMULASI PERSEPSI MENGONTROL HALUSINASI  

SESI V: MENGONTROL HALUSNASI DENGAN BERCAKAP-CAKAP 

 

A. Tujuan klien memahami pentingnya bercakap-cakap dengan orang lain  

1. Klien memahami tentang pentingnya brcakap-cakap dengan orang lain 

2. Klien menerapkan cara menghubungi orang lain ketika mulai mengalami halusinasi 

B. Setting  

1. Tampat TAK diruangan yang tenang dan nyaman 

2. Klien duduk melingkar 

C. Alat  

1. Spidol  

2. White board  

D. Metode  

1. Diskusi kelompok  

2. Simulasi  

E. Langkah-langkah kegiatan  

1. Persiapan  

a. Terapi mempersiapkan alat dan tempat TAK  

b. Terapis membuat kontrak dengan klien 

2. Orientasi  

a. Salam: terapi mengucapkan salam kepada klien 

b. Terapi menanyakan pengalaman klien mengontrol halusinasi setelah menerapkan 3 

cara lainnya (menghardik, menyibukkan diri dengan kegiatan tearah, dan minum obat 

secara teratur) 

c. Kontrak  

1) Terapi menjelaskan tujuan TAK 

2) Terapis menjelaskan waktu kegiatan adalah 60 menit  

3) Terapi menjelaskan aturan main: 

a) Klien mengikuti dari awal sampai akhir kegiatan 

b) Bila klien ingin keluar dari kelompok, harus meminta izin pada terapis. 
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3. Kerja  

a. Terapis menjelaskan pentingnya pentingnya berbincang-bincang dengan orang lain 

untuk mengatasi halusinasi  

b. Terapi meminta pada klien situasi yang sering di alami sehingga mengalami 

halusinasi. Klien secara bergantian bercerita, dimulai dari sebelah kiri terapis searah 

jarum jam sampai semua klien mendapatkan giliran 

c. Terapi memperagakan bercakap-cakap dengan orang lain jika ada tanda-tanda 

halusinasi muncul  

d. Klien diminta memperagakan hal yang sama secara bergantian, dimulai dari klien 

yang duduk disebelah kiri terapis, searah jarum jam, sampai semua semua 

mendapatkan giliran. 

e. Terapi memberikan pujian kepada klien setiap selesai memperagakan.  

4. Terminasi  

a. Evaluasi  

1) Trapi menayakan perasaan klien setelah selesai mengikuti TAK  

2) Terapis memberikan pujian atas keberhasilan kelompok.  

b. Tindak lanjut  

1) Terapi menganjurkan klien untuk menerapkan bercakap-cakap dengan orang lain 

bila mulai mengalami halusinasi  

2) Mendorong klien untuk memulai bercakap-cakap bila ada klien lin yang mulai 

mengalami halusinasi  

c. Kontrak yang akan dating 

1) Terapi menyepakati kegiatan TAK berikutnya 

2) Terapi menyepakati tempat dan waktu TAK berikutnya  

F. Evaluasi dan dokumentasi  

No Askep yang dinilai  Nama peserta TAK 

1. Menyebutkan pentingnya bercakap-cakap 

ketika halusinasi muncul  

 

2. Menyebutkan cara bercakap-cakap   

3. Memperagakan saat mulai percakapan  
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Petunjuk: dilakukan = 1  tidak dilakukan = 0 
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