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LAPORAN PENDAHULUAN 

ASUHAN KEPERAWATAN JIWA 

PASIEN DENGAN GANGGUAN KECEMASAN 

 

A. MASALAH UTAMA 

Kecemasan 

B. PROSES TERJADINYA MASALAH 

1. Definisi 

Cemas (ansietas) adalah sebuah emosi dan penglaman subjektif dri seseorang. 

Pengertian lain cemas adalah suatu keadaan yang membuat seseorng tidak nyaman 

dan terbagi dalam beberapa tingkatan. Jdi, cemas berkaitan dengan persaan tiidak 

pasti dan tidak berdaya. (Kususmawati, 2010) 

2. Penyebab 

a. Faktor Predisposisi (pendukung) 

Ketegangan dalam kehidupan dapat berupa hal-hal sebagai berikut: 

1) Peristiwa traumatik 

2) Konflik emosional 

3) Gangguan konsep diri 

4) Frutasi 

5) Gangguan fisik 

6) Pola mekanisme koping keluarga 

7) Riwayat gangguan kecemasan 

8) Medikasi 

b. Faktor Presipitasi 

1) Ancaman terhadap integritas fisik 

a) Sumber internal 

b) Sumber eksternal 

2) Ancaman terhadap harga diri 

a) Sumber internal 

b) Sumber eksternal 
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3. Jenis 

a. Kcemasan Ringan 

Kecemasan ringan adalah perasaan bahwa ada sesuatu yang berbeda dan 

membutuhkan perhatian khusus. Stimulasi sensori meningkat dan membantu 

individu memfokuskan perhatian untuk belajar, menyelesaikan masalah, 

berpikir, bertindak, merasakan, dan melindungi diri sediri. 

b. Kecemasan Sedang 

Kecemasan sedang merupakan perasaan yang mengganggu bahwa sesuatu 

yang benar-benar berbeda; individu menjadi gugup atau agitasi. 

c. Kecemasan Berat 

Kecemasan berat yakni ada sesuatu yang berbeda dan ada ancaman, 

memperlihatkan respon takut dan distress. 

d. Panik 

Individu kehilangan kendali dan detail perhatian hilang, karena kehilangan 

kontrol, maka tidak mampu melakukan apapun meskipun dengan perintah. 

(Prabowo, 2014) 

4. Rentang Respon 

a. Kecemasan Ringan 

Menurut Videbeck (2008), respon dari kecemasan ringan adalah sebagai 

berikut: 

1) Respon fisik dari kecemasan ringan adalah: 

a) Ketegangan otot ringan 

b) Sadar akan lingkungan 

c) Rileks atau sedikit gelisah 

d) Penuh perhatian 

e) Rajin 

2) Respon kogniif dari kecemasan ringan adalah: 

a) Lapang persepsi luas 

b) Terlihat tenang, percaya diri 

c) Perasaan gagal sedikit 

d) Waspada dan memperhatikan banyak hal 

e) Mempertimbangkan informasi 

f) Tingkat pembelajaran optimal 
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3) Respon emosional dari kecemasan ringan adalah: 

a) Perilaku otomatis 

b) Sedikit tidak sadar 

c) Aktivitas mandiri 

d) Terstimulasi 

e) Tenang 

b. Kecemasan Sedang 

Menurut Videbeck (2008), respon dari kecemasan sedang adalah sebagai 

berikut: 

1) Respon fisik dari kecemasan sedang adalah: 

a) Ketegangan otot sedang 

b) Tanda-tanda vital meningkat 

c) Pupil dilatasi, mulai berkeringat 

d) Sering mondar-mandir, memukul tangan 

e) Suara berubah: bergetr, nada suara tinggi 

f) Kewaspadaan dan ketegangan meningkat 

g) Sering berkemih, sakit kepala, pola tidur berubah, nyeri punggung 

2) Respon kognitif dari kecemasan sedang adalah: 

a) Lapang persepsi menurun 

b) Tidak perhatian secara selektif 

c) Fokus terhadap stimulus meningkat 

d) Rentang perhatian menurun 

e) Penyelesaian masalah menurun 

f) Pembelajaran terjadi dengan memfokuskan 

3) Respon emosional dari kecemasan sedang adalah: 

a) Tidak nyaman 

b) Mudah tersinggung 

c) Kepercayaan diri goyah 

d) Tidak sabar 

e) Gembira 

c. Kecemasan Berat 

Menurut Videbeck (2008), respon dari kecemasan berat adalah: 

1) Respon fisik kecemasan berat adalah: 

a) Ketegangan otot berat 
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b) Hiperventilasi 

c) Kontak mata buruk 

d) Pengeluaran keringat meningkat 

e) Bicara cepat, nada suara tinggi 

f) Tindakan tanpa tuuan dan serampangan 

g) Rahang menegang, mngertakan gigi 

h) Mondar-mandir, berteriak 

i) Meremas tangan, gemetar 

2) Respon kognitif kecemasan berat adalah: 

a) Lapang persepsi terbatas 

b) Proses berpikir terpecah-pecah 

c) Sulit berpikir 

d) Penyelesaian masalah buruk 

e) Tidak mampu mempertimbangkan informasi 

f) Hanya memperhatikan ancaman 

g) Preokupasi dengan pikiran sendiri 

h) Egosentris 

3) Respon emosional kecemasan berat adalah: 

a) Sangat cemas 

b) Agitasi 

c) Takut 

d) Bingung 

e) Merasa tidak adekuat 

f) Menarik diri 

g) Penyangkalan 

h) Ingin beban 

d. Panik 

Menurut Videbeck (2008), respon dari panik adalah sebagai berikut: 

1) Respon fisik dari panik adalah: 

a) Fight, fight, atau freeze 

b) Ketegangan otot sangat berat 

c) Agitasi motorik kasar 

d) Pupil dilatasi 

e) Tanda-tanda vital meningkat kemudian menurun 
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f) Tidak dapat tidur 

g) Hormon stress dan neurotransmitter berkurang 

h) Wajah menyeringai, mulut ternganga 

2) Respon kognitif dari panik adalah: 

a) Persepsi sangat sempit 

b) Pikiran tidak logis, terganggu 

c) Kepribadian kacau 

d) Tidak dapat menyelesaikan masalah 

e) Fokus pada pikiran sendiri 

f) Tidak rasional 

g) Sulit memahami stimulus eksternal 

h) Halusinasi, waham, ilusi mungkin terjadi 

3) Respon emosional dari panik adalah: 

a) Merasa terbebani 

b) Merasa tidak mampu, tidak berdaya 

c) Lepas kendali 

d) Mengamuk, putus asa 

e) Marah, sangat takut 

f) Mengharapkan hasil yang buruk 

g) Kaget, takut, lelah 

5. Proses Terjadinya Masalah 

a. Faktor Predisposisi 

Stressor predisposisi adalah semua ketegangan dalam kehidupan yang dapat 

menyebabkan timbulnya kecemasan. Ketegangan dalam kehidupan tersebut 

dapat berupa: 

1) Peristiwa traumatik, yang daapt memicu terjadinya kecemasan berkitan 

dengan krisis yang dilami individu baik krisis yang dialami individu baik 

krisis perkembangan maupun situasional 

2) Konflik emosional, yang dialami individu dan tidak terselesaikan dengan 

baik. Konflik antara id dan superego atau antara keinginan dan kenyataan 

dapat menimbulkan kecemasan pada individu. 

3) Konsep diri terganggu akan menimbulkan ketidakmampuan individu 

berpikir secara realitas sehingga akan menimbulkan kecemasan. 
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4) Frusatasi akan menimbulkan rasa ketidakberdayaan untuk mengambil 

keputusan yang berdampak terhadap ego. 

5) Gangguan fisik akan menimbulkan kecemasan karena merupakan ancaman 

terhadap integritas fisik yang dapat mempengaruhi konsep diri individu. 

6) Pola mekanisme koping keluarga atau ola keluarga menangani stress akan 

mempengaruhi individu dalam berespon terhadap konfllik yang dialami 

karena pola mekanisme koping individu banyak dipelajari dalam keluarga 

7) Riwayat gangguan kecemasan dalam keluarga akan mempengaruhi respon 

individu dalam berespon terhadap konflik dan mengatasi kecemasannya. 

8) Medikasi yang dapat memicu terjadinya kecemasan adalah pengobatan 

yang mengandung benzodiazepin, karena benzodiazepin dapat menekan 

neurotransmitter gamma amino butyric acid (GABA) yang mengontrol 

aktivitas neuron di otak yang bertanggung jawab menghasilkan 

kecemasan. 

b. Faktor Presipitasi 

Stressor presipitas adalah semua ketegangan dalam kehidupan yang dapat 

mencetuskan timbulnya kecemasan. Stressor presipitasi dikelompokkan 

menjadi dua bagian, yaitu: 

1) Ancaman terhadap integritas fisik, meliputi: 

a) Sumber internal, meliputi kegagalan mekanisme fisiologis sistem 

imun, regulasi suhu tubuh, perubahan biologis normal (misalnya: 

hamil) 

b) Sumber eksternal, meliputi paparan terhadap infeksi virus dan bakteri, 

polutan lingkungan, kecelakaan, kekurangan nutrisi, tidak adekuatnya 

tempat tinggal. 

2) Ancaman terhadap harga diri meliputi sumber internl dan eksternal 

a) Sumber internal, kesulitan dalam hubungann interpersonal di rumah 

dan tempat kerja, penyesuaian terhadap peran baru. Berbagai ancaman 

terhadap integritas fisik jug dapat mengancam harga diri. 

b) Sumber eksternal, kehilangan orang yang dicintai, perceraian, 

perubahan status pekrjaan, tekanan kelompok, sosial budaya.  
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6. Tanda dan Gejala 

Keluhan-keluhan yang sering dikemukan oleh orang yang mengalami ansietas, 

antara lain sebagai berikut: 

1) Cemas, khawatir, firasat buruk, takut akan pikirannya sendiri, mudah 

tersinggung. 

2) Merasa tegang, tidak tenang, gelisah, mudah terkejut. 

3) Takut sendirian, takut pada keramaian, dan banyak orang 

4) Gangguan pola tidur, mimpi-mimpi yang menegangkan 

5) Gangguan konsntrasi dan daya ingat. 

Keluhan-keluhan somatik, misalnya rasa sakit pada otot dan tulang, 

pendengaran berdenging (tinitus), berdebar-debar, sesak nafas, gangguan 

pencernaan, gangguan perkemihan, sakit kepala dan sebagainya. 

7. Akibat 

Dapat berasal dari sumber internal dan eksternal dapat diklsifikasikan dalam dua 

jenis: 

1) Ancaman terhadap integritas seseorang meliputi ketidakmampuan fisiologis 

yang akan terjadi atau menurunkan kapasitas untuk mlakukan aktivitas hidup 

sehari-hari. Pada ancaman ini stressor yang berasal dari sumber eksternal 

adalah faktor-faktor yang dpat menyebabkan gangguan fisik (misal: infeksi 

virus, polusi udara). Sedangkan yang menjadi sumber internalnya adalah 

kegagalan mekanisme fisiologi tubuh (misal: sistem jantung, sistem imun, 

pengaturan suhu dan perubahan fisiologis selama kehamilan). 

2) Ancaman terhadap sistem diri seseorag dapat membahayakan identitas, harga 

diri dan fungsi sosial yang terintegrasi seseorang. Ancaman yang berasal dari 

sumber eksternal yaitu kehilangan orang yang berarti (meninggl, perceraian, 

pindah kerja), dan ancaman yang berasal dari suber internal berupa gangguan 

interpersonal di rumah, tempat kerja atau menerima peran baru. 

8. Mekanisme Koping 

Kemampuan individu menanggulangi kecemasan secara konstruksi merupakan 

faktor utama yang membuat pasien berperilaku patologis atau tidak. Mekanisme 

koping untuk mengatasi kecemasan sedang, berat, dan panik membutuhkan 

banyak energi. Menurut Suliswati (2005), mekanisme koping yang dapat 

dilakukan ada dua jenis, yaitu: 
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a. Task Oriented Reaction atau reaksi yang berorientasi pada tugas. Tujuan yang 

ingin dicapai dengan melakukan koping ini dalah individu mencoba 

menghadapi kenyataan tuntutan stress dengan menilai secara objektif 

ditujukan untuk mengatasi masalah, memulihkan konflik dan memenuhi 

kebutuhan. 

1) Perilaku menyerang digunakan untuk mengubah atau mengatasi hambatan 

pemenuhan kebutuhan 

2) Perilaku menarik diri digunakan baik secara fisik maupun psikologik 

untuk memindahkan seseorang dari sumber stress 

3) Perilaku kompromi digunakan untuk mengubah cara seseorang 

mengoperasikan, mengganti tujuan, atau mengorbankan aspek kebutuhan 

personal seseorang. 

b. Ego Oriented Reaction atau reaksi berorientasi pada ego. Koping ini tidak 

selalu sukses dalam mengatasi masalah. Mekanisme ini seringkali digunakan 

untuk melindungi diri, sehingga disebut mekanisme pertahanan ego diri 

biasanya mekanisme ini tidak membantu untuk mengatasi masalah secara 

realita. Untuk menili penggunaan mekanisme pertahanan individu apakah 

adaptif atau tidak adaptif, perlu dievalusi hal-hal berikut: 

1) Perawat dapat mengenali secara akurat penggunaan mekanisme pertahanan 

pasien 

2) Tingkat penggunaan mekanisme pertahanan diri tersebut apa pengaruhnya 

terhadap disorganisasi kepribadian 

3) Pengaruh penggunaan mekanisme pertahanan terhadap kemajuan 

kesehatan pasien 

4) Alasan pasien menggunakan mekanisme pertahanan. 

9. Penatalaksanaan 

Menurut Hawari (2008) penatalaksanaan ansietas pada tahap pencegahan dan 

terapi memerlukan suatu metode pendekatan yang bersifat holistik, yaitu 

mencakup fisik (somatik), psikologik atau psikiatrik, psikososial atau 

psikoreligius. Selengkapnya seperti pada uraian berikut: 

a. Upaya meningkatkan kekebalan terhadap stress, dengan cara: 

1) Makan makanan yang bergizi dan seimbang 

2) Tidur yang cukup 

3) Cukup olahraga 
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4) Tidak merokok 

5) Tidak minum minuman keras. 

b. Terapi psikofarmaka 

Merupakan pengobatan untuk cemas dengan memakai obat-obatan yang 

berkhasiat memulihkan fungsi gangguan neurotransmitter (sinyal penghantar 

saraf) di susunan saraf pusat otak (limbic system). Terapi psikofarmaka yang 

sering dipakai adalah obat anti cemas (anxiolytic), yaitu seperti diazepam, 

clobazam, bromazepam, lorazepam, buspirone HCl, meprobamate, dan 

alprazolam. 

c. Terapi somatik 

Gejala atau keluhan fisik (somatik) sering dijumpai sebagai gejala atau akibat 

dari kecemasan yang berkepanjangan. Untuk menghilangkan keluhan-keluhan 

somatik (fisik) itu dapat dibrikan obat-obatan yang ditujukan pada organ tubuh 

yangbersangkutan. 

d. Psikoterapi 

Psikoterapi diberikan tergantung dari kebutuhan individu, antara lain: 

1) Psikoterapi suportif, untuk memberikan motivasi, semangat dan dorongan 

agar pasien yang bersangkutan tidak merasa putus asa dan diberi 

keyakinan serta percaya diri. 

2) Psikoterapi re-edukatif, memberikan pendidikan ulang dan koreksi bila 

dinilai bahwa ketidakmampuan mengatasi kecemasan. 

3) Psikoterapi re-konstruktif, untuk dimaksudan memperbaiki kembali (re-

konstruksi) kepribadian yang telah mengalami goncangan akibat stressor. 

4) Psikoterapi kognitif, untuk memulihakn fungsu kognitif pasien, yaitu 

kemampuan untuk berpikir secara rasional, konsentrasi dan daya ingat. 

5) Psikoterapi psikodinamik, untuk menganalisa dan menguraikan proses 

dinamika kejiwaan yang dapat menjelaskan mengapa seseorang tidak 

mampu menghadapi stressor psikososial sehingga mengalami kecemasan. 

6) Psikoterapi keluarga, untuk memperbaiki hubungan kekeluargaan, agar 

faktor keluarga tidak lagi menjadi faktor penyebab dan faktor keluarga 

dapat dijadikan sebagai faktor pendukung. 
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e. Terapi psikoreligius 

Untuk meningkatkan keimanan seseorang yang erat hubungannya dengan 

kekebalan dan daya tahan dalam menghadapi berbaga problem kehidupan 

yang merupakan stressor psikososial. 

10. Pohon Masalah 

Kerusakan Interaksi Sosial 

 

Gangguan suasana perasaan: Cemas 

 

Koping individu inefektif 

11. Diagnosa Keperawatan 

a. Kerusakan interaksi sosial berhubungan dengan cemas 

b. Gangguan alam perasaan: cemas berhubungan dengan koping individu 

inefektif 

12. Rencana Asuhan Keperawatan 

TUJUAN INTERVENSI 

Tujuan umum : 

Cemas berkurang atau hilang 

Tujuan khusus: 

TUK 1 : 

Pasien dapat menjalin dan membina 

hubungan saing percaya 

 

 

 

 

1. Jadilah pendengar yang hangat 

dan responsif 

2. Beri waktu yang cukup pada 

pasien unuk berespon 

3. Beri dukungan pada pasien 

untuk mengekspresikan 

perasaannya 

4. Identifikasi pola perilaku 

pasien atau pendekatan yang 

dapat menimbulkan perasaan 

negatif 

5. Bersama pasien mengenali 

perilaku dan respon sehingga 

Effect 

Cor Problem 

Causa 
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cepat belajar dan berkembang 

TUK 2 : 

Pasien dapat mengenali ansietasnya 

 

1. Bantu pasien untuk 

mengidentifikasi dan 

menguraikan perasaannya 

2. Hubungkan perilaku dan 

perasaannya 

3. Validasi kesimpulan dan 

asumsi terhadapa pasien 

4. Gunakan pertanyaan terbuka 

untuk mengalihkan dari topik 

yang mengancam ke hal yang 

berkaitan dengan konflik 

5. Gunakan konsultasi untuk 

membantu pasien 

mengungkapkan perasaannya 

TUK 3 

Pasien dapat memperluas 

kesadarannya terhadap 

perkembangan asietaas 

 

1. Bantu pasien menjelaskan 

situasi dan interaksi yag dapat 

segera menimbulkan ansietas 

2. Bersama pasien meninjau 

kembali penilaian pasien 

terhadap stressor yang drasakan 

mengacam dan menimbulkan 

konflik 

3. Kaitkan pengalaman yang baru 

terjadi dengan pengalaman 

masa lalu yang relevan 

TUK 4 

Pasien dapat menggunakan 

mekanisme koping yang adaptif 

 

1. Gali cara pasien mengurangi 

ansietas di masa lalu 

2. Tunjukkan akibat mal adaptif 

dan destruktif dari respon 
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koping yang digunakan 

3. Dorong pasien utnuk 

menggunakan respon koping 

adaptfi yang dimilikinya 

4. Bantu pasien untuk menyusun 

kembali tujuan hidup, 

memodifikasi tujuan 

menggunakan sumber dan 

koping yang baru 

5. Latih pasien dengan 

menggunakan ansietas sedang 

6. Beri aktivitas fisik untuk 

menyalurkan energinya 

7. Libatkan pihak yang 

berkepentingan sebagai suber 

dan dukungan sosial dalam 

membantu pasien 

menggunakan loping adaptif 

yang baru 

TUK 5 

Pasien dapat menggunakan teknik 

relaksasi 

 

1. Ajarkan pasien teknik relaksasi 

untuk meningkatkan kontrol 

dan rasa percaya diri 

2. Dorong pasien untuk 

menggunakan relaksasi dalam 

menurunkan tingkat ansietas 
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STRATEGI PELAKSANAAN TINDAKAN KEPERAWATAN (SP) 

Pertemuan 1 

1. Proses Keperawatan 

a. Kondisi Pasien 

Bosan, Gelisah, Depresi karena putus asa 

b. Diagnosa Keperawatan 

1. Gangguan regimen terapetik berhubungan dengan keputusasaan konsumsi obat dan 

depresi 

2. Gangguan regimen terapetik inefektif berhubungan dengan ketidakmampuan 

keluarga merawat klien 

3. Gangguan konsep diri harga diri rendah berhubungan dengan koping individu 

inefektif 

c. Tujuan Khusus 

1. Pasien dapat membina hubungan saling percaya 

Kriteria Hasil : 

1) Pasien dapat menunjukkan rasa percayanya kepada perawat 

2) Ada kontak mata 

3) Mau berjabat tangan 

4) Mau menyebutkan nama 

5) Mau mengutarakan masalah yang dihadapi 

2. Pasien dapat menyebutkan penyebab ketidakkooperatifan dalam meminum obat 

Kriteria hasil : 

1) Pasien dapat mengetahui jenis-jenis obat yang di minum 

2) Pasien mengetahui perlunya minum obat yang teratur 

3) Pasien mengetahui 5 benar dalam minum obat 

4) Pasien mengetahui efek terapi dan efek samping obat 

5) Pasien mengetahui akibat bila putus obat 

d. Tindakan Keperawatan 

1) Pasien dapat membina hubungan saling percaya 

Tindakan keperawatan : 

a) Sapa pasien dengan nama baik verbal dan non verbal 

b) Perkenalkan diri dengan sopan 

c) Tanya nama lengkap pasien dan nama panggilan yang disukai 
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d) Jelaskan tujuan pertemuan 

e) Jujur dan menepati janji 

f) Tunjukkan sikap empati dan menerima keadaan 

g) Berikan perhatian kepada pasien dan perhatikan kebutuhan dasar 

2) Pasien dapat menyebutkan minimal satu penyebab ketidakkooperatifan dalam 

meminum obat 

Tindakan keperawatan : 

a) Tanyakan pada pasien tentang 

a. Orang yang tinggal serumah/teman sekamar pasien 

b. Orang terdekat pasien dirumah/diruang perawatan 

b) Diskusikan dengan keluarga tentang : 

a. Cara merawat pasien dirumah  

b. Tindakan tindak lanjut dan pengobatan yang teratur 

c. Lingkungan yang tepat untuk pasien 

d. Obat pasien (nama obat, dosis, frekuensi, efek samping, akibat penghentian 

obat) 

e. Kondisi pasien yang memerlukan konsultasi segera. 

2. Strategi Komunikasi Pelaksanaan Tindakan Keperawatan 

a. Orientasi 

1) Salam terapeutik 

“Permisi, Bapak, selamat pagi perkenalkan nama saya L, saya mahasiswa yang 

dinas di ruangan ini. 

“Saya mahasiswa dari Akademi kesehatan Rustida. Hari ini saya dinas pagi dari 

jam 07.00-14.00. saya yang akan merawat bapak selama dirumah sakit ini.” 

“Boleh tau, nama bapak siapa? Senangnya dipanggil apa?” 

2) Evaluasi  

“Bagaimana perasaan bapak saat ini ?” 

“Masih ingat ada kejadian apa sampai bapak dibawa kerumah sakit ini ?” 

“Apa keluhan bapak hari ini ? dari tadi saya perhatikan tidak mau meminum obat ?  

3) Kontrak  

“Bagaimana kalau kita bercakap-cakap tentang keluarga dan teman-teman bapak K 

? juga tentang apa yang menyebabkan bapak K tidak ingin meminum obat?” 

“Berapa lama Bapak K ingin kita berbincang-bincangnya? Bagaimana kalau 20 

menit saja ?” 
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“Dimana enaknya kita duduk untuk berbincang bincang bapak K? bagaimana kalau 

disini saja?” Atau dibawah halaman ? 

b. Kerja 

“Siapa saja yang tinggal satu rumah dengan Bapak K ? siapa yang paling dekat 

dengan Bapak K? siapa yang jarang bercakap-cakap dengan Bapak K? 

“Apa yang Bapak K rasakan selama dirawat disini ? Oo .. Bapak merasa sendirian ? 

siapa saja yang Bapak K kenal diruangan ini ? Oo.. belum ada ? 

Apa Yang menyebabkan bapak K tidak mau meminum obat ? 

Apakah faktor dari bapak sendiri ? bosan ya pak ? selain itu apalagi coba sebutkan ? 

Bapak Ada beberapa cara untuk mengendalikan rasa bosan, bapak bisa 

membayangkannya seperti permen. Dan setelah meminum obat bapak bisa 

mengunyah gula ataupun permen. 

c. Terminasi 

1) Evaluasi subyektif 

Bagaimana perasaan Bapak setelah mengungkapkan perasaannya ? 

2) Evaluasi obyektif 

“Coba bapak sebutkan kembali bagaimana cara mengendalkan rasa bosan untuk 

meminum obat ? 

3) Kontrak 

- Topik 

“Baik bapak sekarang bincang-bincangnya sudah selesai, bagaimana kalau 

besok saya akan datang kesini lagi untuk mengajarkan bapak cara tepat 

meminum obat ? 

- Tempat 

“Untuk tempatnya terserah bapak ? mungkin dibawah pohon itu ? atau ditempat 

ini lagi “ 

- Waktu 

Waktunya berapa lama pak ? bagaimana kalau 20 Menit lagi ? 

4) Rencana Tindak lanjut 

“Selanjutnya Bapak dapat mengingat-ingat apa yang kita pelajari tadi. Sehingga 

bapak K lebih siap untuk kembali melakukan terapi obat. 
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Pertemuan 2 

1. Proses Keperawatan 

a. Kondisi pasien 

Bosan, Gelisah, Depresi karena putus asa,  

b. Diagnosa keperawatan 

Gangguan regimen terapetik berhubungan dengan keputusasaan konsumsi obat dan 

depresi 

c. Tujuan khusus 

Pasien mau dan dapat menggunakan obat dengan benar dan tepat 

d. Tindakan keperawatan 

1) Diskusikan dengan klien tentang dosis, frekuensi serta manfaat minum obat. 

2) Anjurkan klien minta sendiri obat pada perawat dan merasakan manfaatnya  

3) Anjurkan klien berbicara dengan dokter tentang manfaat dan efek samping obat 

4) Diskusikan akibat berhenti minum obat tanpa konsultasi dengan dokter  

5) Bantu klien menggunakan obat dengan prinsip 5 benar 

6) Berikan pujian 

2. Strategi komunikasi pelaksaan tindakan keperawatan 

a. Orientasi 

1) Salam terapeutik 

“Permisi, Bapak K sesuai dengan janji saya kemarin sekarang saya datang lagi 

bapak masih ingatkan dengan saya ? coba siapa ? iya benar sekali” 

“Sesuai janji saya kemarin, Tujuan saya sekarang ini akan mengajarkan cara 

menggunakan atau meminum obat”. 

2) Evaluasi 

“Bagaimana perasaan bapak K saat ini apakah Bapak sudah tidak sedih lagi ? 

apakah. Apakah bapak sudah mau untuk meminum obat ? .. iya bagus ! 

“Bapak K masih ingatkan apa yang sudah saya berikan kemarin ? ya bagus ! coba 

Bapak katakan kembali ! iyaa bagus. 

“Apakan bapak K pagi ini sudah minum obat ? nama obatnya apa saja ? oh Bapak 

K  belum tahu ya nama obatnya ?” 

3) Kontrak 

“Baik pak sekarang kita akan belajar cara minum obat dengan benar” 

“Mau berapa lama bapak kita berbincang bincang ? bagaimana kalau 20 menit ? 

Dimana tempatnya ? disini saja ya pak ?” 
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b. Kerja 

“Bapak sudah minum obat hari ini ? berapa macam obat yang bapak K minum ? 

warnanya apa saja ? bagus ! jam berapa saja bapak minum ? bagus ! bapak sudah tau 

nama obat yang diminumnya ? oh belum ya baiklah saya akan jelaskan” 

“Bapak K apakah ada bedanya setelah minum obat secara teratur ? apakah perasaan 

gelisah itu berkurang atau hilang ? ya, minum obat itu sangat penting supaya bapak K 

tidak merasa Gelisah” 

“Obat yang Bapak minum ada 3 macam warnanya orange namanya CPZ atau 

Clorpromazine, yang merah jambu ini namanya haloperidol, sedangkan yang putih 

namanya trihexipenidil” 

“Semuanya harus bapak minum selama 3 kali sehari. Diminumnya pagi jam 7, siang 

jam 1, dan sore jam 5” 

“Bapak K manfaat obat ini yang orange dan yang merah jambu gunanya adalah untuk 

menenangkan fikiran, menghilangkan rasa gelisah membuat bapak bisa tidur dengan 

nyaman sedangkan yang warna putih gunanya untuk merilekskan otot otot tubuh 

Bapak supaya tidak gemetar” 

“Bagaimana bapak sudah mengerti belum ... ? bagus sekali jika bapak sudah 

mengerti” 

“Menurut bapak boleh tidak berhenti minum obat sebelum diizinkan dokter ? apa 

betul pak tidak boleh ? apa akibatnya pak kalau berhenti minum obat ? ya benar 

karena akan membuat perasaan bapak K tidak tenang dan kembali gelisah” 

“ Jika bapak setelah meminum obat ada perasaan tidak enak, mulut kering atau ingin 

meludah terus bapak bisa minum yang putih agar kembali ke semula” 

“ bapak sebelum minum obat ini bapak harus cek dulu yaitu perhatikan prinsip 5 

benar minum obat. Yang pertama yang harus bapak lihat adalah apakah obat ini benar 

untuk bapak jadi lihat labelnya benar tulisan nama bapak K, yang kedua lihat apakah 

benar yang diminum adalah HLP warna merah muda, CPZ warna orange dan THP 

watna putih, kalau beda nama obat dan warna obatnya bapak harus tanyakan pada 

perawatnya ya . yang ketiga semua obat bapak di minum 3 kali sehari satu tablet. 

Yang keempat obat ini harus diminum tepat waktu jam 7 setelah sarapan, jam 1 siang 

setelah makan siang dan jam 5 sore setelah makan sore. Yang kelima obat ini harus 

benar diminum ya pak yang disimpan di bawah lidah atau dibuang.” 

“bagaimana bapak sudah mengerti ? ada yang ingin ditanyakan ? baiklah kalau sudah 

tidak ada yang ditanyakan lagi 
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c. Terminasi 

1) Evaluasi subyektif 

Bagaimana perasaan bapak K. setelah kita bercakap cakap tentang obat obat yang 

Bapak minum ? 

2) Evaluasi obyektif 

“Coba bapak sebutkan nama obat yang sudah kita diskusikan.. manfaatnya apa saja 

... berapa kali minumnya dalam sehari .. apa kerugian apabila berhenti minum obat 

? ya bagus pak. Bapak sudah mengerti ya tentang obat obatan yang harus 

diminumnya. 

3) Kontrak 

- Topik 

Baik pak sekarang bincang bincangnya sudah selesai, bagai mana kalu nanti jam 

1 siang saya kembali lagi untuk membantu bapak meminum obat ?. 

- Tempat 

Tempatnya di mana pak ? baiklah di sini saja 

- Waktu 

Waktunya berapa lama pak ? baiklah 10 menit saja. 

4) Rencana tindak lanjut 

Mari sekarang kita masukkan ke jadwal harian bapak ya. Berapa kali minum 

obatnya pak jam berapa saja. Coba tulis ya pak jam 7 pagi, jam 1 siang, dan jam 5 

sore. Bagus bapak, jadi kalau sudah jamnya bapak harus minum obat langsung 

minta kepada perawatnya ya pak jangan sampai nunggu di panggil 

Jika bapak sudah pulang bapak juga harus tetap melaksanakan terapi ini dan 

minum obat yang teratur nanti di bantu oleh keluarga bapak ya , jangan 

menghentikan obat ya pak tanpa ada pemberitahuan dari dokter. 
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