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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

A. Masalah Utama 

Gangguan Konsep Diri 

B. Proses Terjadinya Masalah 

1. Pengertian konsep diri 

Konsep diri adalah semua pikiran, keyakinan, dan kepercayaan yang 

merupakan pengetahuan individu tentang dirinya dan mempengaruhi 

hubungannya dengan orang lain. Konsep diri tidak terbentuk waktu lahir, tetapi 

dipelajari sebagai hasil pengalaman unik seseorang dalam dirinya sendiri, 

dengan orang terdekat dan realitas dunia. (Mukhripah Damaiyanti, Iskandar, 

2012: 35) 

Konsep diri adalah penilaian subjektif individu terhadap dirinya, perasaan 

sadar atau tidak sadar dan persepsi terhadap fungsi, peran dan tubuh. (Farida 

Kusumawati, Yudi H, 2010: 64) 

2. Penyebab 

a. Faktor predisposisi 

1) Biologi 

Harapan akan struktur, bentuk dan fungsi tubuh yang tidak tercapai 

karena dirawat atau sakit. Stresor fisik atau jasmani yang lain seperti: 

suhu dingin atau panas, suara bising, rasa nyeri atau sakit, kelelahan 

fisik, lingkungan yang tidak memadai dan pencemaran (polusi) udara 

atau zat kimia. 

2) Penolakan orang tua, harapan orang tua yang tidak realistis, kegagalan 

yang berulang, kurang mempunyai tanggung jawab personal, 

ketergantungan pada orang lain dan ideal diri yang tidak realistis. 

Stressor yang lain adalah konflik, tekanan, krisis dan kegagalan. 
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3) Sosio kultural 

Stereotipi peran gender, tuntutan peran kerja, harapan peran budaya, 

tekanan dari kelompok sebaya dan perubahan struktur sosial 

(http://digilib.unimus.ac.id 10 mei 2012) 

4) Faktor predisposisi gangguan citra tubuh 

a) Kehilangan/kerusakan bagian tubuh (anatomi/fungsi) 

b) Perubahan ukuran, bentuk dan penampilan tubuh (akibat 

pertumbuhan dan perkembangan atau penyakit) 

c) Proses patologik penyakit dan dampaknya terhadap struktur 

maupun fungsi tubuh 

d) Prosedur pengobatan seperti radiasi, kemoterapi, transplantasi.  

5) Faktor predisposisi gangguan harga diri 

a) Penolakan dari orang lain 

b) Kurang penghargaan 

c) Pola asuh yang salah : terlalu dilarang, terlalu dikontrol, terlalu 

dituruti, terlalu dituntut, dan tidak konsisten 

d) Persaingan antar saudara 

e) Kesalahan dan kegagalan yang berulang 

f) Tidak mampu mencapai standar yang ditentukan. 

6) Faktor predisposisi gangguan peran 

a) Transisi peran yang sering terjadi pada proses perkembangan, 

perubahan situasi dan keadaan sehat-sakit 

b) Ketegangan peran, ketika individu menghadapi dua harapan yang 

bertentangan secara terus menerus yang tidak terpenuhi 

c) Keraguan peran, ketika individu kurang pengetahuannya tentang 

harapan peran yang spesifik dan bingung tentang tingkah laku 

peran yang sesuai 

d) Peran yang terlalu banyak. 

b. Faktor presipitasi 

http://digilib.unimus.ac.id/
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Faktor presipitasi dapat disebabkan oleh faktor dari dalam atau fakktor dari 

luar individu ( internal or external sources ) yang terdiri dari: 

1) Trauma seperti penganiayaan seksual dan psikologis atau menyaksikan 

peristiwa yang mengancam kehidupan 

2) Ketegangan peran adalah perasaan frustasi ketika individu merasa 

tidak adekuat melakuakan peran  atau melakukan peran yang 

bertentangan denagn hatinya atau tidak merasa cocok dalam 

melakukan perannya. Ada 3 janis transisi peran: 

a) Perkembangan transisi, yaitu perubahan normatif yang berkaitan 

dengan pertumbuhan. Pertumbuhan ini termasuk tahap 

perkembangan dalam kehidupan individu atau keluarga dan 

norma-norma budaya, nilai-nilai, serta tekanan untuk 

menyesuaikan diri. 

b) Situasi transisi peran adalah bertambah atau berkurangnya anggota 

keluarga melalui peristiwa penting dalam kehidupan individu 

seperti kelahiran atau kematian. 

c) Transisi peran sehat-sakit terjadi akibat pergeseran dari keadaan 

sehat ke keadaan sakit, transisi ini dapat dicetuskan oleh : 

1) Perubahan ukuran dan bentuk, penampilan atau fungsi tubuh 

2) Perubahan fisik yang berkaitan dengan tumbuh kembang 

normal. (http://digilib.unimus.ac.id 10 mei 2012) 

3. Jenis 

a. Citra Tubuh (Body image) 

Citra tubuh (body image) adalah kumpulan sikap individu yang disadari 

atau tidak disadari terhadap tubuhnya. Termasuk persepsi serta perasaan 

masa lalu dan sekarang tentang ukuran, fungsi, penampilan dan potensi. 

Citra tubuh dimodifikasi secara berkesinambungan dengan persepsi dan 

pengalaman baru. Hal-hal penting yang terkait dengan gambaran diri 

seperti: 

http://digilib.unimus.ac.id/
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1) Fokus individu terhadap fisik lebih menonjol pada usia remaja. 

2) Bentuk tubuh, TB, dan BB. 

3) Tanda-tanda pertumbuhan kelamin sekunder. 

4) Cara individu memandang diri. 

5) Gambaran realistik terhadap menerima dan menyukai bagian-bagian 

tubuh. 

6) Stabilitas psikologis. 

b. Ideal Diri (Self Ideal) 

Ideal diri adalah persepsi individu tentang bagaimana seharusnya dia 

berperilaku berdasarkan standar, aspirasi, tujuan atau nilai personal 

tertentu. Ideal diri juag sering disebut sama dengan cita-cita, keinginan, 

harapan, tentang diri sendiri. 

c. Identitas Diri (Self Identifity) 

Identitas diri adalah kesadaran akan diri sendiri yang bersumber dari 

pengamatan dan penilaian yang merupakan sintetis dari semua aspek 

konsep diri sebagai suatu kesatuan yang utuh. Hal-hal penting yang terkait 

dengan identitas diri yaitu: 

1) Berkembang sejak masa kanak-kanak, bersamaan dengan 

berkembangnya konsep diri. 

2) Individu yang memiliki perasaan identitas diri kuat akan memandang 

dirinya tidak sama dengan orang lain, unik dan tidak ada duanya. 

3) Identitas jenis kelamin berkembang secara bertahap sejak bayi. 

4) Identitas jenis kelamin dimulai dengan konsep laki-laki dan perempuan 

serta banyak dipengaruhi oleh pandangan maupun perlakuan 

masyarakat. 

5) Kemandirian timbul dari perasaan berharga, menghargai diri sendiri, 

kemampuan dan penguasaan diri. 

6) Individu yang mandiri dapat mengatur dan menerima dirinya. 

d. Peran Diri (Self Role) 
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Peran diri merupakan pola perilaku, sikap, nilai dan aspirasi yang 

diharapkan individu berdasarkan posisinya dimasyarakat. Hal-hal penting 

yang terkait dengan peran diri, yaitu: 

1) Peran dibutuhkan individu sebagai aktualisasi diri. 

2) Peran yang memenuhi kebutuhan dan yang sesuai dengan ideal diri, 

menghasilkan harga diri yang tinggi, dan sebaliknya. 

3) Posisi individu di masyarakat dapat menjadi stressor terhadap peran. 

4) Stress peran timbul karena struktur sosial yang menimbulkan kesulitan 

atau tuntutan posisi yang tidak mungkin dilaksanakan. 

5) Stress peran terdiri dari konflik peran, peran yang tidak jelas, peran yang 

tidak sesuai, dan peran yang terlalu banyak atau berlebihan. 

e. Harga Diri (Self Esteem) 

Harga diri merupakan penilaian individu tentang nilai personal yang 

diperoleh dengan menganalisis seberapa sesuai perilaku dirinya dengan 

ideal diri. Harga diri yang tinggi adalah perasaan yang berasal dari 

penerimaan diri sendiri tanpa syarat, walaupun melakukan kesalahan, 

kekalahan, dan kegagalan tetap measa sebagai orang yang penting dan 

berharga. Aspek utama harga diri adalah dicintai, disayangi, dikasihi orang 

lain dan mendapat penghargaan dari orang lain. (Mukhripah Damaiyanti, 

Iskandar, 2012: 35-37) 

4. Rentang respon 

Konsep diri merupakan aspek kritikal dan dasar dari perilaku individu. 

Individu dengan konsep diri yang positif dapat berfungsi lebih efektif yang 

terlihat dari kemampuan interpersonal, kemampuan intelektual dan penguasaan 

lingkungan. Konsep diri yang negatif dapat dilihat dari hubungan individu dan 

sosial yang maladaptif. Rentang respon individu terhadap konsep dirinya dapat 

dilihat pada gambar dibawah ini. 
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Aktualisasi diri adalah pernyataan diri tentang konsep diri yang positif dengan 

latar belakang pengalaman nyata yang sukses dan dapat diterima. 

Konsep diri positif merupakan bagaimana seseorang memandang apa yang 

ada pada dirinya meliputi citra diri, ideal diri, harga diri, penampilan peran 

serta identitas dirinya secara positif. Hal ini menunjukkan bahwa individu itu 

akan menjadi individu yang sukses. 

Harga diri rendah merupakan perasaan negatif terhadap dirinya sendiri 

termasuk kehilangan percaya diri, tidak berharga, tidak berguna, pesimis, 

tidak ada harapan dan putus asa. Adapun perilaku yang berhubungan dengan 

harga diri rendah yaitu mengkritik diri sendiri dan orang lain, gangguan dalam 

berhubungan, perasaan tidak mampu, rasa bersalah, perasaan negatif 

mengenai tubuhnya sendiri, keluhan fisik, menarik diri secara sosial, khawatir 

serta menarik diri dari realitas. 

Kerancuan identitas merupakan suatu kegagalan individu untuk 

mengintegrasikan berbagai identifikasi masa kanak-kanak kedalam 

kepribadian psikososial dewasa yang harmonis. Adapaun perilaku yang 

berhubungan dengan kerancuan identitas yaitu tidak ada kode moral, sifat 

kepribadian yang bertentangan, hubungan interpersonal eksploitatif, perasaan 

hampa. Perasaan mengambang tentang diri sendiri, tingkat ansietas yang 

tinggi, ketidakmampuan untuk empati terhadap orang lain. 

Depersonalisasi merupakan suatu perasaan yang tidak realistis dimana klien 

tidak dapat membedakan stimulus dari dalam atau dari luar tubuhnya, individu 

mengalami kesulitan untuk membedakan dirinya sendiri dari orang lain, dan 
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tubuhnya sendiri merasa tidak nyata dan asing baginya. (Mukhripah 

Damaiyanti, Iskandar, 2012: 37-38) 

5. Proses terjadinya masalah 

Konsep diri didefinisikan sebagai semua pikiran, keyakinan,dan 

kepercayaan yang membuat seseorang mengetahui tentang dirinya dan 

mempengaruhi hubungannya denga orang lain. Konsep diri tidak terbentuk 

sejak lahir namun dipelajari. Salah satu komponen konsep diri yaitu harga diri 

dimana harga diri adalah penilaian individu tentang pencapaian diri dengan 

menganalisa seberapa jauh perilaku sesuai dengan ideal diri. (keliat. 2001)  

Sedangkan harga diri rendah adalah menolak dirinya sebagai sesuatu yang 

berharga dan tidak bertanggung jawab atas kehidupannya sendiri. Jika individu 

sering gagal maka cenderung harga diri rendah. Harga diri diperoleh dari diri 

sendiri dan orang lain, aspek utama adalah diterima dan menerima 

penghargaan dari orang lain. Gangguan harga diri digambarkan sebagai 

oerasaan yang negetiv terhadap diri sendiri, termasuk hilangnya percaya diri 

dan harga diri, merasa gagal mencapai keinginan, mengkritik diri sendiri, 

penurunan produktifitas, perasaan tidak mampu, mudah tersinggung dan 

menarik diri secar sosial. 

Faktor yang mempengaruhi harga diri meliputi penolakan orang tua, 

harapan orang tua yang tidak realistik, kegagalan yang berulang kali, kurang 

mempunyai tanggung jawab personal, ketergantungan pada orang lain dan 

ideal diri yang tidak realistik. 

6. Tanda dan gejala 

a. Fisiologis 

Gejala fisiologis yang timbul antara lain, peningkatan frekuensi jantung, 

peningkatan tekanan darah, peningkatan frekuensi pernapasan, diaphoresis, 

dilatasi pupil, tremor suara (perubahan nada suara), gemetar, menggigil, 

palpitasi, mual atau muntah, berkemih sering, diare, insomnia, keletihan 

dan kelemahan, kemerahan atau pucat, mulut kering, sakit dan nyeri 
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dibagian tubuh (terutama dada, punggung, leher), kegelisahan, 

pingsan/pening, paratesia, dan anoreksia. (Carpenito,2009) 

b. Emosional 

Individu menyatakan bahwa ia merasa ketakutan, tidak berdaya, gugup, 

kurang percaya diri, kehilangan kendali, ketegangan meningkat, tidak 

mampu rileks, individu menampakkan iritabilitas/tidak sadar, marah yang 

meledak, menangis, cenderung menyalahkan orang lain, reaksi 

mengagetkan, mengkritik diri dan orang lain, menarim diri, inisiatif 

rendah, celaan terhadap diri, kontak mata buruk. (Carpenito,2009) 

c. Kognitif 

Ketidakmampuan berkonsentrasi, rendahnya kesdaran terhadap sekitar, 

pelupa, merenung, orientasi  terhadapmasa lalu dari pada sekarang 

ataumasa depan, bloking saat berpikir, menurunnya kemampuan belajar, 

dan konfusi. (Carpenito,2009) 

Kaji faktor yang berhubungan: 

a. Situasional (individu, lingkungan) 

Berhubungan dengan ancaman yang dirasakan atau ancaman actual 

terhadap konsep diri sebagai akibat dari perubahan status, rendahnya 

pengakuan dari orang lain, kegagalan,kehilangan berharga dan dilema 

etik. Berhubungan dengan kehilangan orang terdekat sebagai akibat 

dari kematian, perceraian, tekanan budaya, pindah, berpisah sementara 

atau selamanya. Berhubungan dengan dengan ancaman yang dirasakan 

terhadap intergitas biologis sebagai akibat proses menjelang ajal, 

penyerangan, prosedur invasif, penyakit. Berhubungan dengan 

perubahan lingkungan yang actual sebagai akibat hospitalisasi, pindah, 

pension, bahaya keamanan. Berhubungan dengan lingkungan yang 

actual dalam status sosioekonomi sebagai akibat dari pengangguran 

pekerjaan baru. (Carpenito,2009) 

b. Maturasional 
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Pada bayi/anak-anak (berhubungan dengan perpisahan, lingkungan atau 

orang yang tidak dikenal, perubahan dalam hubungan  teman sebaya) 

remaja (berhubungan dengan ancaman terhadap konsep diri) dewasa 

(berhubungan dengan ancaman terhadap konsep diri sekunder akibat 

kehamilan menjadi orang tua, perubahan karir dan efek penuaan), 

lanjut usia(berhubungan dengan ancaman terhadap konsep diri 

sekunder akibat penurunan sensorik, penurunan motorik, masalah 

keuangan, perubahan pada masa pension). (Carpenito,2009) 

7. Akibat 

Gangguan konsep dirimembuat klien menjadi tidak mau, maupun tidak 

mampu bergaul dengan orang lain dan terjadinya isolasi sosial seperti menarik 

diri. Menarik diri merupakan gangguan kepribadian yang tidak fleksibel pada 

tingkah laku yang maladaptif, mengganggu fungsi seseorang dalam hubungan 

sosial.  (depkes RI, 1998)  

8. Mekanisme koping 

Individu akan memberikan reaksi yang berbeda-beda untuk mengatasi 

stres, proses koping terhadap stres menjadi pedoman untuk mengatasi reaksi 

stres. Koping sebagai proses dimana individu mencoba untuk mengelola jarak 

yang ada antara tuntutan-tuntutan (baik tuntutan itu yang berasal dari individu 

maupun tuntutan yang berasal dari lingkungan) dengan sumber-sumber daya 

yang mereka gunakan dalam menghadapi situasi penuh stres (Gustiarti,2002) 

Mekanisme koping terdiri dari pertahanan jangka pendek atau jangka 

panjang serta penggunaan mekanisme pertahanan ego untuk melindungi diri 

sendiri dalam menghadapi persepsi diri yang menyakitkan. Mekanisme koping 

pada klien cdengan gangguan konsep diri dibagi dua yaitu: 

a. Koping jangka pendek 

1) Aktivitas yang memberikan pelarian sementara dari krisis identitas diri 

(misalnya: konser musik, bekerja keras, dan observasi nonton televisi). 
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2) Aktivitas yang memberikan identitan pengganti sementara (misalnya: 

ikut serta dalam kelompok sosial, agama, politik, kelompok, gerakan 

atau genk). 

3) Aktivitas yang sementara menguatkan atau meningkatkan perasaan 

diri tak menentu (misalnya: olah raga yang kompetitif, prestasi 

akademik, kontes untuk mendapatkan popularitas). 

4) Aktivitas yang merupakan upaya jangka pendek untuk membuat 

identitas diluar dari hidup yang tidak bermakna saat ini (misalnya 

penyalahgunaan obat). 

b. Koping jangka panjang 

Mekanisme jangka panjang meliputi: 

1) Penutupan identitas merupakan adopsi identitas prematur yang diinginkan 

oleh orang terdekat tanpa memperhatikan keinginan, aspirasi, atau potensi 

diri individu. 

2) Identitas negatif merupakan asumsi identitas yang tidak sesuai dengan 

nilai dan harapan yang diterima masyarakat. Mekanisme pertahanan ego 

termasuk penggunaan fantasi, disosiasi, isolasi, proyeksi, pengalihan 

(sidplacement), splitting, berbalik marah terhadap diri sendiri, dan amuk 

(Stuart,2006). 

3) Mekanisme pertahanan ego yang sering dipakai: 

a) Fantasi, kemampuan menggunakan tanggapan-tyanggapan yang sudah 

ada (dimiliki) utnuk menciptakan tanggapan baru. 

b) Disosiasi, respon yang tidak sesuai dengan stimulus. 

c) Isolasi, menghindarkan diri dari interaksi dengan lingkungan luar. 

d) Projeksi, kelemahan dan kekurangan pada diri sendiri dilontarkan pada 

orang lain. 

e) Displacement, mengeluarkan perasaan-perasaan yang tertekan pada 

orang yang kurang mengancam dan kurang menimbulkan reaksi emosi. 

(Stuart,2006). 

9. Penatalaksanaan 
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a. Psikofarmakol 

Adalah terapi dengan menggunakan obat, tujuannya untuk mengurangi 

atau menghilangkan gejala gangguan jiwa. obat yang biasa digunakan di 

RS jiwa antara lain: 

1) Anti psikosis  

a) Cloropromazin (thorazime) dosis 25-2000mg/hari 

b) Haloperidol (hal dol) dosis 2-40 mg/hari indikasi digunakan untuk 

pengobatan psiko, mengobati masalah perilaku yang berat pada 

anak-anak yang berhubungan dengan keadaan yang tiba-tiba 

meledak, mengontrol mual dan muntah yang berat dan kecemasan 

berat.kontra indikasi: hiperaktif , galaukoma, hamil dan menyusui, 

efek samping yaitu anemia, mulut kering , mual dan muntah, 

konstipassi, diare, hipotensi, aritmia kordis, takikardi, 

eksrapiramidal,penglihatan berkabut. 

b. Pengobatan somatik  

1) Elektro convulsif terapi (ECT) 

Merupakan pengobatan untuk menimbulkan kejang grand mal yang 

menghasilkan afek terapi dengan menggunakan arus listrik 

berkekuatan75-100 volt. Cara kerja belum diketahui secara jelas 

namun dapat dikatakan bahwa therapi konvulsif dapat memperpendek 

lamanya skizofrenia dan dapat mempermudah kontak dengan orang 

lain , indikasi ECT yaitu depresi berat dan bila terapi obat-obat belum 

berhasil (gangguan berpolar) klien yang sangat mania,hiperaktif, klien 

resiko tinggiunuh diri, psikosis akut skozoprenia. 

2) Pengkajian fisik 

Terdiri dari pengekangan mekanik dan isolasi. Pengekangan mekanik 

dilakukan dengan menggunakan manset untuk pergelangan tangan dan 

kaki serta sprei pengekang.  
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Isolasi yaitu menempatkan klien dalam suatu ruangan tertentu di 

rumah sakit.indikasi: pengendalian prilaku amuk yang membahayakan 

diri dan orang lain. 

Kontra indikasi: resiko tinggi bunuh diri, hukuman. 

c. Psikoterapi 

Psikoterapi membutuhkan waktu yang relatif cukup lama dan merupakan 

bagian penting proses terapiutik, upaya dalam psikoterapi yaitu 

memberikan rasa aman dan tenang. Menerima klien apa adanya, motivasi 

klien untuk dapat mengungkapkan perasaannya secara verbal, bersikap 

ramah sopan dan jujur pada klien. 

d. Terapi modalitas 

Terapi okupasi: adalah suatu ilmu dan seni untuk mengarahkan partisipasi 

seseorang dalam melaksanakan aktivitas atau juga yang segala dipilih 

dengan maksud untuk memperbaiki, memperkuat dan meningkatkan harga 

diri. (Arief Ferri, 2010) 

10. Pohon masalah 

 

 

 

 

 

 

  

 

11. Diagnosa keperawatan 

a. Perubahan penampilan peran berhubungan dengan harga diri rendah. 

b. Gangguan harga diri: harga diri rendah berhubungan dengan gangguan 

citra tubuh. (Farida Kusumawati, Yudi H, 2010: 68) 

12. Rencana tindakan keperawatan 

a. Perubahan penampilan berhubungan dengan harga diri rendah. 

Isolasi sosial : menarik diri 

Gangguan konsep diri: harga diri 

rendah 

Gangguan citra tubuh 

Effect 

Core Problem 

Cause 
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1) Tujuan umum: klien dapat melanjutkan peran sesuai dengan tanggung 

jawabnya. 

2) Tujuan khusus : 

a) Klien dapat membina hubungan saling percaya dengan perawat. 

b) Klien dapat mengidentifikasi kemampuan dan aspek positif yang 

dimiliki. 

c) Klien dapat menilai kemampuan yang dapat dilakukan.  

d) Klien dapat menetapkan (merencanakan) kegiatan sesuai 

kemampuan yang dimiliki. 

e) Klien dapat melakukan kegiatan sesuai dengan kondisi sakit dan 

kemampuan. 

f) Klien dapat memanfaatkan system pendukung yang ada. 

3) Tindakan keperawatan  

a) Bina hubungan saling percaya.  

b) Diskusikan kemampuan dan aspek positif yang dimiliki klien. 

Dapat dimulai dari bagian tubuh yang masih berfungsi dengan baik, 

kemampuan lain yang dimiliki oleh klien, aspek positif. Jika klien 

tidak mampu mengidentifikasi, maka dimulai oleh perawat memberi 

“reinforcement” (pujian terhadap aspek positif klien). 

c) Setiap bertemu klien, hindarkan memberi penilaian negative. 

Utamnakan memberi pujian yang realistik. 

d) Diskusikan dengan klien kemampuan yang masih dapat digunakan 

selama sakit. Misalnya: penampilan klien dalam “self-care”, latihan 

fisik dan ambulasi secara aspek asuhan terkait dengan gangguang 

fisik yang dialami klien. 

e) Diskusikan pila kemampuan yang dapat dilanjutkan penggunaannya 

setelah pulang sesuai denga kondisi sakit klien. 

f) Rencanakan bersama klien aktivitas tyang dapat dilakukan setiap 

kemampuan: kegiatan mandiri, kegiatan dengan bantuan sebagian, 

kegiatan yang membutuhkan bantuan total. 
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g) Tingkatkan kegiatan sesuai dengan toleransi kondisi klien. 

h) Beri contoh cara pelaksanaan kegiata yang boleh klien lakukan 

(sering klien takut melaksanakannya). 

i) Beri kesempatan pada klien untuk mencoba kegiatan yang telah 

direncanakan. 

j) Beri pucian atas keberhasilan klien. 

k) Diskusikan kemungkinan pelaksanaan dirumah. 

l) Berikan pendidikan kesehatan pada keluarga tentang cara merawat 

klien harga diri rendah. 

m)  Bantu keluarga memberi dukungan lingkungan rumah. 

n) Bantu keluarga menyiapkan lingkungan dirumah. 

4) Hasil yang diharapkan 

a) Klien mengungkapkan perasaannya terhadap penyakit yang 

diderita. 

b) Kklien menyebutkan aspek positif dan kemampuan dirinya (fisik, 

intelektual, system pendukung). 

c) Klien berperan serta dalam perawatan dirinya. 

d) Percaya diri klien dengan menetapkan keinginan atau tujuan yang 

realistik. 

b. Gangguan harga diri rendah berhubungan dengan gangguan citra tubuh 

1) Tujuan umum: klien menunjukkan peningkatan harga diri 

2) Tujuan khusus: 

a) Klien dapat meningkatkan keterbukaan dan hubungan saling 

percaya. 

b) Klien dapat mengidentifikasi perubahan citra tubuh. 

c) Klien dapat menilai kemampuan dan aspek positif yang dimiliki. 

d) Klien dapat menerima realita perubahan struktur, bentuk atau fungsi 

tubuh. 

e) Klien dapat menyusun rencana cara-cara menyelesaikan masalah 

yang dihadapi. 
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f) Klien dapat melakukan tindakan pengembalian integritas tubuh. 

3) Tindakan keperawatan 

a) Bina hubungan saling percaya. 

b) Diskkusikan perubahan strukktur , bentu, atau fungsi tubuh. 

c) Observasi ekspresi klien pada saat diskusi. 

d) Diskusikan kemampuan dan aspek positif yang dimiliki klien 

(tubuh, intelektual, keluarga) oleh klien di luar perubahan yang 

terjadi). 

e) Setiap bertemu klien hindarkan memberi penilaian yang negative, 

utamakan memberi pujian yang realistik. 

f) Dorong klien untuk merawat diri dan berperan dalam asuhan klien 

secara bertahap. 

g) Libatkan klien dalam kelompok dengan masalah gangguan citra 

tubuh. 

h) Tingkatkan dukungan keluarga pada klien terutama pasangan. 

i) Membantu klien mengurangi perubahan citra tubuh. 

j) Diskusikan cara yang dapat dilakukan untuk mengurangi dampak 

perubahan struktur, bentuk atau fungsi tubuh. 

k) Tingkatkan kegiatan sesuai dengan toleransi kondisi klien. 

l) Beri kesempatan pada klien untuk mencoba kegiatan yang telah 

direncanakan. 

m)  Berikan pujian atas keberhasilan klien. 

n) Diskusikan kemungkinan pelaksanaan dirumah. 

o) Berikan  pendidikan kesehatan  pada keluarga tentang cara merawat 

klien harga diri rendah. 

p) Bantu keluarga untuk memberi dukungan selama klien dirawat. 

q) Bantu keluarga menyiapkan lingkungan dirumah. 

4) Hasil yang diharapkan 

a) Klien menerima perubahan tubuh yang terjadi. 

b) Klien memilih beberapa cara mengatasi perubahan yang terjadi. 
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c) Klien beradaptasi dengan cara-cara yang dipilih dan digunakan. 

STRATEGI PELAKSANAAN TINDAKAN KEPERAWATAN 

Masalah : Gangguan konsep diri : Harga diri rendah 

Pertemuan : ke-1 

A. Proses keperawatan 

1. Kondisi klien 

Klien kurang mampu memulai pembicaraan. 

Klien mengatakan malu karena menumpang dirumah mertua. 

2. Diagnosa keperawatan 

Harga diri rendah. 

3. Tujuan 

TUM : klien memiliki konsep diri yang positif. 

TUK 1 : klien dapat membina hubungan saling percaya. 

Dengan kriteria hasil : 

a. Klien menunjukkan tanda-tanda percaya kepada perawat : 

1) Ekspresi wajah bersahabat. 

2) Menunjukkan wajah senang. 

3) Ada kontak mata. 

4) Mau berjabat tangan. 

5) Mau menyebutkan nama. 

6) Mau menjawab salam. 

7) Mau duduk berdampingan dengan perawat. 

8) Bersedia mengungkapkan masalah yang dihadapi. 

4. Rencana tindakan keperawatan 

a. Bina hubungan saling percaya 

1) Sapa klien dengan ramah baik verbal maupun non verbal. 

2) Perkembangan diri dengan sopan. 
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3) Tanyakan nama lengkap klien dan nama panggilan yang disukai 

klien. 

4) Jelaskan tujuan pertemuan, jujur dan menepati janji. 

5) Tunjukkan sikap simpati dan menerima klien apa adanya. 

6) Beri perhatian pada klien. 

b. Beri kesempatan klien untuk mengungkapkan perasaannya tentang 

masalah yang diberikan. 

c. Sediakan waktu untuk mendengar  klien katakan pada klien bahwa ia 

adalah seseorag yang berharga dan bertanggung jawab serta mampu 

menolong dirinya sendiri. 

B. Strategi komunikasi tindakan keperawatan 

1. Fase orientasi 

a. Salam terapeutik 

“Selamat pagi bu, apakah kita boleh berkenalan? Perkenalkan nama 

saya Monika Citra Sari, bisa dipanggil monik, nama ibu siapa? Suka 

dipanggil apa? Ibu, tujuan kita berkenalan yaitu supaya kita lebih 

akrab, ibu  juga bisa mengungkapkan perasaan ibu kepada saya”. 

“Bagaimana kalau kita berbincang-bincang selama 15 menit? Apakah 

ibu bersedia? Bagaimana ibu? 

b. Validasi 

“Bagaimana perasaan ibu saat ini? Adakah yang ibu pikirkan? 

Bagaimana kalau ibu menceritakan kepada saya? Saya siap 

mendengarkan”. 

c. Kontrak 

1) Topik 

“Baiklah, kita mulai bincang-bincangnya sekarang ya bu. Apa 

yang ingin ibu bicarakan? Bagaimana kalau kita berbincang-

bincang tentang kesukaan dan hobi ibu”. 

2) Tempat 
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“Bu, kita berbincang-bincang disini atau dimana jadinya? Disini 

saja ya bu”. 

3) Waktu 

“Ibu iingin berbincang-bincangnya berapa lama?”. 

2. Fase kerja 

“Nah, mari kita berbincang-bincang tentang kesukaan dan hobi dari ibu. 

Coba sebutkan apa saja yang menjadi hobi atau kesukaan dari ibu, saya 

siap mendengarkan”. 

3. Fase terminasi 

“Bagaimana perasaannya setelah kita berbincang-bincang hari ini? 

Baiklah kita ketemu sekitar 2 jam lagi untuk berbincang-bincang tentang 

kemampuan dan aspek positif yang dimiliki ibu. Bagaimana kalau kita 

berbincang-bincang disini saja bu, 10 menit ya bu. Kalau begitu kita akhiri 

ya, selamat pagi”. 
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STRATEGI PELAKSANAA TINDAKAN KEPERAWATAN 

Masalah : Gangguan konsep diri : Harga diri rendah 

Pertemuan : ke-2 

A. Konsep keperawatan 

1. Kondisi klien. 

Klien duduk didepan ruang perawatan bersama klien yang lain. 

Klien tampak diam. 

2. Diagnosa keperawatan 

Harga diri rendah 

3. Tujuan 

TUM : klien dapat memiliki konsep diri yang positif 

TUK 2 : klien dapat mengidentifikasi aspek positif dan 

kemampuan yang dimiliki 

Dengan kriteria hasil : 

a. Klien mampu menyebutkan : 

1) Aspek positif dan kemampuan yang dimiliki klien. 

2) Aspek positif keluarga. 

3) Aspek positif lingkungan klien. 

4. Rencana tindakan keperawatan 

TUK 2 : klien dapat mengidentifikasi aspek positif dan 

kemampuan yang dimiliki. 

a. Diskusikan bahwa klien masih memiliki sejumlah kemampuan 

dan aspek positif seperti kegiatan klien di rumah, adanya 

keluarga dan lingkungan terdekat klien. 

b. Beri pujian yang realistis atau nyata dan hindarkan penilaian 

yang negatif setiap kali bertemu klien. 

B. Strategi komunikasi tindakan keperawatan 

1. Fase orientasi 

a. Salam terapeutik 
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“Selamat siang ibu (inisial), apakah masih ingat dengan saya? 

Coba kalau masih ingat, nama saya siapa bu? Bagus ya, ibu 

masih ingat dengan saya. Bagaimana kita berbincang-bincang 

selama 10 menit? Ibu bersedia? Dimana?  

b. Validasi  

“bagaimana perasaan ibu saat ini? Saya lihat ibu sudah 

lebihsegar” 

c. Kontrak  

1) Topik  

“baiklah bu , sekarang kita akan berbincang-bincang 

tentang aspek positif dan kemampuan yang dimiliki ibu” 

2) Tempat 

 “kita berbincang-bincang disini atau dimana bu ?”  

3) Waktu  

“ibu ingin berbincang-bincang berpa lama?’’ 

2. Fase kerja  

“nah baiklah ibu, sesuai dengan kontrak kita tadi, sekarang kita 

membahas tentang aspek positif dan kemampuan yang dimiiki ibu. 

Sekarang coba ibu sebutkan apa saja kemampuan yang ibu miliki. 

Saya akan mendengarkannya”  

“biasanya dirumah ibu melakuakan apa saja? Kalau diluar ruumah 

ibu mengerjakan apa saja? Bagaimana tanggapan keluarga?” 

“baik sekali ibu sudah menyebutkan kegiatan apa saja yang bisa 

dilakukan, ibu masih punya banyak kemampuan ya” 

3. Fase terminasi  

a. Evaluasi subyektif  

“bagaimana perasaan ibu setelah kita berbincang-bincang? 

b. Evaluasi obyektif  

“ternyata masih banyak kemampuan yang dapat dilakukan ibu.  
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Baik sekali ya bu. Bisakah ibu menceritakan atau menyebutkan 

kembali kegiatan-kegiatan atau kemampuan yang ibu miliki” 

c. Rencana tindak lanjut  

“ baiklah sekarang ibu sudah tau kemampuan ibu ya berarti ibu 

tidak usah lagi merasa kecil hati 

d. Kontrak  

1) Topik  

“kalau begitu nanti kita berbincang-bincang lagi tentang 

kegiatan kegiatan apa saja yang mungkin bisa ibu lakukan 

disini” 

2) Tempat  

“mau dimana ibu kita bincang-bincangnya? Apakah disini 

lagi?  

3) Waktu  

“mau berapa lama bu ? bagaimana kalau 10 menit ?” 

Kalau begitu saya pamit dulu ya bu ,selamat siang.  
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STRATEGI PELAKSANAA TINDAKAN KEPERAWATAN 

Masalah : Gangguan konsep diri : Harga diri rendah 

Pertemuan : ke-3 

A. Proses keperawatan  

1. Kondisi klien  

Klien sedang duduk dipinggir tempat tidur, klien tampak rapi. 

2. Diagnoasa keperawatan 

Harga diri rendah. 

3. Tujuan 

TUM : klien dapat memiliki konsep diri yang positif. 

TUK 3 : klien dapat menilai kemammpuan yan dimiliki untuk 

dilaksanakan. 

Dengan kriteria hasil : 

Klien mampu menyebutkan kemampuan yang dapat dilaksanakan. 

4. Rencana tindakan keperawataan 

TUK 3 : klien dapat menialai kemampuan yang dimiliki untuk 

dilaksanakan. 

a. Diskusikan dengan klien keampuan yang dimiliki untuk 

dilaksanakan setiap hari sesuai kemampuan klien.  

B. Strategi komunikasi tindakan keperawatan 

1. Fase orientasi 

a. Salam terapeutik 

 “selamat sore ibu S...” 

b. Validasi  

“bagaiman perasaan ibu sore ini? Sudah mandi belum bu? Ibu 

tampak gembira ya. Apakah ada kemampuan ibu yang belum 

diceritakan pada saya?” 

c. Kontrak  

1) Topik 

“masih ingat apa yang akan kita bicarakan sekarang?” 
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“betul ibu, sekarang kita akan melihat kembali daftar 

kemampuan ibu untuk menilai mana yang dapat dilakukan 

dirumah sakit, apakah ibu bersedia?” 

2) Tempat  

“mau dimana kita bincang-bincangnya bu? Baiklah disini 

saja ya bu” 

3) Waktu 

“mau berapa lama bu? Bagaiman kalau 10 menit?” 

2. Fase kerja 

“ nah ibu, ini adalah daftar beberapa kemampuan yang ibu miliki, 

yang sudah dibicarakan tadi siang, ada yang mau ditambahkan 

bu?”  

“sekarang kita lihat bu, yang mana yang bisa dilakukan dirumah 

sakit. Yang pertama merapikan tempat tidur, dan mencuci  priring 

setelah makan ya bu” 

“ mari teruskan semua, mana lagi yang dapat dilakukan dirumah 

sakit ?” 

“ibu S kita mendapatka 4 kegiatan yang dapat dilakukan di RS. 

Sekarang mana yang bisa dilatih? Oh ibu sudah bisa semuanya, 

bagus sekali ya bu” 

3. Fase terminasi 

a. Evaluasi subyektif 

“ senang tidak bu setelah kita melakukan kegiatan tadi?” 

b. Evaluasi obyektif 

“ coba bu, disebut ulang bebrapa kemampuan ibu yang dapat 

dilakuakn di RS, bagus ya bu” 

c. Rencana tindak lanjut 

“nah ibu bagaimana kalau kegiatan tersebut dilakukan terus 

menerus selama ibu dirawat di RS agar ibu tidak bosan dan 
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lancar kalau sudah pulang, mau jam berapa dilakukan 

dilakukan, kita buat jadwal ya bu?”   

“jdi dilakukan setiap pagi ya bu, seperti merapikan tempat tidur 

setiap bangun tidur, nanti kalau sudah kita beri tanda” 

d. Kontrak 

1) Topik  

“ baiklah, waktu kita sudah habis bu, nanti kita bincabg-

bincang lagi tentang pembuatan jadwal kegiatan ibu selam 

di RS” 

2) Tempat 

“tempatnya mau dimana bu? Bagai mana kalau disini saja 

ya bu” 

3) Waktu 

“ mau berapa lama bu? Bagaimana kalau 15 menit ya bu?” 

“ baiklah sampai nanti ya bu” 
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STRATEGI PELAKSANAAN TINDAKAN KEPERAWATAN 

Masalah : gabgguang konsep diri : harga diri rendah 

Pertemuan : ke-4 

A. Prosess keperawatan   

1. Kondisi klien  

Klien sedang duduk di depan ruang perawatan bersama klien lain dan 

tampak sedang berbincang-bincang dengan perawat. 

2. Diagnosa keperawatan 

Harga diri rendah. 

3. Tujuan 

TUM : klien memiliki konsep diri yang positif. 

TUK 4 : klien dapat merencanakan kegiatan sesuai dengan 

kemampuan yang dimiliki. 

Dengan kriteria hasil: 

Klien mampu membuat rencana kegiatan 

TUK 5 : klien dapat melakukan tindakan sesuai dengan rencan yang 

dibuat. 

Dengan kriteria tujuan : 

Klien mampu melakukan dan mematuhi kegiatansesuai dengan jadwal 

yang di buat. 

4. Rencana tindakan keperawatan  

TUK 4 : klien dapat merencanakan kegiatan sesuai dengan 

kemampuan yang dimiliki. 

a. Klien dapat merencanakan kegiatan sesuai dengan kemampuan yang 

dimiliki. 

1) Rencanakan bersama klien aktivitas yang dapat dilakukan setiap 

hari sesuai kemampuan klien : 

a) Kegiatan mandiri. 
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b) Kegiatan dengan bantuan. 

2) Tinkatkan kegiatan asesuan dengan kondisi klien. 

3) Beri contoh cara pelaksanaan kegiatan setelah pulang. 

TUK 5 : klien dapat melakukan kegiatan sesuai rencana yang 

dibuat. 

a. Anjurkan klien untuk melaksanakan kegiatan yang telah 

direncanakan. 

b. Pantau kegiatan yang dilaksanakan klien. 

c. Beri pujian atas usaha yang dilakukan klien. 

d. Diskusikan kemungkinan pelaksanaan kegiatabn setelah 

pulang. 

B. Strategi komunikasi tindakan keperawatan 

1. Fase orientasi 

a. Salam terapeutik 

“selamat pagi bu S...” 

b. Validasi  

“Hari ini bagaimana perasaannya bu? Ibu tampak lebih segar loh” 

c. Kontrak  

1) Topik 

“ibu S bersedia tidak kita berbincang-bincang sekarang?” 

“baiklah sekarang kita berbincang-bincang tentang kegiatan yang 

kita susun kemarin dan mengenai yang sudah ataupun belum 

dilakukan.” 

2) Tempat 

“ mau dimana bu kita berbincang-bincangnya? Baiklah, kita 

sesuaikan saja ya nanti” 

3) Waktu 

“ kira-kkkkira ingin berapa lama bu? Dan ibu butuh waktu berapa 

lama untuk melakukan kegiatan tersebut? 10 menit cukup tidak?” 
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2. Fase kerja  

“baiklah ibu S, kemarin kita sudah berdiskusi tentang bagaiman apa saja 

yang bisa dilakukan di RS. Nah, sesuai kontrak kita kemarin sekarang kita 

melihat ibu sudah melakukan kegiatan apa saja yang seperti dijadwal” 

“wah bagus ya bu, terus tingkatkan, dilaksanakan terus supaya melatih ibu 

bersiap pulang” 

“nah, itu sudah sesuai dengan jadwal ya, itu sudah bagus. Jadi hari ini ibu 

sudah melakukannya” 

3. Fase terminasi 

a. Evaluasi subjektif 

“ senang tidak bu bisa menjalankan kegiatan sesuai jadwal ? jadi lebih 

terarah kan bu..” 

b. Evaluasi obyektif 

“ coba, sebutkan lagi bu kegiatan yang sudah dilakuan sesuai jadwal. 

Bagus kya bu...” 

c. Rencana tindak lanjut 

“ nah sekarang ita sudah tau jadwal kegiatan yang bisa dilakukan ibu 

di RS. Bagaimana kalausekarang ibu mematuhi jadwal yang sudah kita 

buat” 

d. Kontrak 

1) Topik 

“baiklah ibu, berhubung waktu sudah habis, nanti kita membahas 

topik yang lain ya, nanti kita menunggu keluarga ibu datang 

menjenguk. Lalu kita berbincang-bincang bersama” 

2) Tempat 

“tempatnya mau dimana bu? Disini saja bagaimana?” 

3) Waktu 

“waktunya berapa lama bu? 15 menit saja ya bu” 

“baiklah, sampai nanti ibu S” 
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STRATEGI PELAKSANAAN TINDAKAN KEPERAWATAN 

Masalah : gangguang konsep diri : harga diri rendah 

Pertemuan : ke-5 

A. Proses keperawatan 

1. Kondisi klien 

Klien tampak sedang melakukan salah satu kegiatan disore harik, klien 

tampak rapi. 

2. Diagnosa kepereawatan 

Harga diri rendah. 

3. Tujuan 

TUM : klien dapat memiliki konsep diri yang positif. 

TUK 5 : klien dapat melakukan kegiatan sesuai renacana yang diubuat. 

Dengan kriteria hasil:  

Klien mampu melakukkank kekkgiatan sesuai jadwal yang dibuat 

4. Rencana tindakan keperawatan 

TUK 5 : klien dapat melakukan kegiatan sesuai rencana yang dibuat 

a. Anjurkan klien untuk melaksanakan kegiatan yang telah direncanakan. 

b. Pantau kegiatan yang dilaksanakan klien. 

c. Beri pujian atas usaha yang telah dilakukan klien. 

d. Diskusikan kemungkinan pelaksanaan kegiatan setelah pulang. 

e. Motivasi dan ingatkan klien untuk mematuhi kegiatan yang sudah 

disusun. 

B. Strategi komunikasi tindakan keperawatan 

1. Fase orientasi 

a. Salam terapeutik 

“selamat sore bu S..” 

b. Validasi 
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“bagaimana, ibu sudah melakukan apa saja yang sesuai dengan 

jadwal?” 

c. Kontrak 

1) Topik 

“ibu S kita sekarang berbincang-bincang lagi tentang kegiatan 

yang sudah ibu lakukan sesuai jadwal” 

2) Tempat 

“dimana kita mau berbincang-bincang bu? Disini saja ya bu” 

3) Waktu 

“mau berapa lama kita berbincang-bincang bu? 10 menit saja ya 

bu” 

2. Fase kerja 

“nah ibu, seperti janji kita, sekarang kita mencoba melihat jadwal kegiatan 

yang sudah kita susun. Kegiatan apa saja yang sudah ibu lakukan?” 

“ngomong-ngomong tadi ibu lupa mencuci piring sebelum makan kan? 

Jangan sampai lupa mencuci piring ya bu, ingat itu masuk dijadwal 

kegiatan loh bu, nanti dilakukan ya bu” 

“mari saja temani makan, lalu nanti piringnya dicuci sendiri ya bu” 

“ya bagus ibu, ibu sudah mau mencuci piring sendiri” 

3. Fase terminasi 

a. Evaluasi subjektif 

“bagaimana bu rasanya sudah bisa berhasil mencuci piring sendiri? 

Seperti dirumah sendiri kan bu” 

b. Evaluasi objektif 

“nah ibu, dari tadi pagi sampai sore ini coba sebutkan kegiatan apa 

saja yang sudah dilakukan” 

“ya bagus, ibu sedah mampu mematuhi jadwal kegiatan yang dibuat 

sendiri” 

c. Rencana tindak lanjut 
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“baik bu, sekarang ibu sudah melakukan beberapa kegiatan yang kita 

buat, jadwal kegiatan tersebut harus dilakukan ya bu, supaya ibu tidak 

merasa bosan dan ibu akan merasa seperti dirumah sendiri. Setelah 

melakukan kegiatan nanti diberi tanda” 

d. Kontrak 

1) Topik 

“baiklah ibu, sudah 10 menit ya besok rencana kalau ada keluarga 

ibu yang menjenguk, saya ingin berbincang-bincang dengan 

keluarga ibu, supaya dirumah ibu dibantu oleh keluarga dalam 

mengerjakan kegiatan dirumah” 

2) Tempat 

“baik, dimana sebaiknya bincang-bincangnya bu? Dikamar ibu 

saja ya” 

3) Waktu 

“mau berapa lama? 15 menit bagaimana bu?” 

“baik kalo begitu, waktu sudah semakin sore saya pamit dulu bu, 

selamat sore bu” 
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STRATEGI PELAKSANAAN TINDAKAN KEPERAWATAN 

Masalah : gangguan konsep diri : harga diri rendah 

Pertemuan : ke-6 

A. Proses keperawatan 

1. Kondisi klien 

Klien sedang berbincang-bincang dengan suaminya, klien tampak senang. 

2. Diagnosa keperawatan 

Harga diri rendah. 

3. Tujuan 

TUM : klien dapat memiliki konsep diri yang positif. 

TUK 6 : klien dapat memanfaatkan sistem pendukung yang ada. 

Dengan kriteria hasil : 

Klien mampu memanfaatkan sistem pendukung yang ada di keluarga. 

4. Rencana tindakan keperawatan 

TUK 6 : klien dapat memanfaatkan sitem pendukung yang ada 

a. Berikan pendidikan kesehatan pada keluarga tentang cara merawat 

klien dengan harga diri rendah. 

b. Bantu keluarga memberikan dukungan selama klien dirawat. 

c. Bantu keluarga menyiapkan lingkungan rumah. 

B. Strategi komunikasi tindakan keperawatan 

1. Fase orientasi 

a. Salam terapeutik 

“Selamat sore ibu S, selamat sore bapak. Perkenalkan nama saya 

Monika citra sari, bisa dipanggil Monik pak. Dengan bapak siapa?” 

“Baiklah bapak, disini saya yang merawat ibu S, nah pada kesempatan 

kali ini kita berbincang-bincang bersama ya pak, apakah bapak 

bersedia?” 

b. Validasi 
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“Bagaimana perasaan bapak sore ini?” 

c. Kontrak 

1) Topik  

“Nah, sore ini akan berbincang-bincang tentang pemberian 

dukungan kepada ibu S pak serta bagaimana keluarga besok untuk 

merawat ibu S apabila sudah kembali ke rumah”. 

2) Tempat 

“Mau dimana pak kita bincang-bincangnya? Di kamar ibu saja ya 

pak.” 

3) Waktu 

“Mau berapa lama kita bincang-bincangnya pak?” 15 menit ya 

pak.” 

2. Fase kerja 

“Baiklah bapak, pada kesempatan sore ini kebetulan sekali kita bisa 

bertemu, kita akan membicarakan tentang pemberian dukungan keluarga 

ibu S.” 

“Bbapak, sebagai suami dari ibu S, alangkah baiknya bapak selalu 

mendukung dan memberi motivasi kepada ibu S agar cepat sembuh. 

Berapa kali dalam seminggu bapak menjenguk ibu S? Bagus ya pak, 

bapak sudah mengusahakan setiap hari untuk menjenguk.” 

“Dan untuk persiapan pulang dan merawat ibu S dirumah, bapak dan 

keluarga juga harus bekerja sama supaya ibu S tidak mengalami sakit 

seperti ini lagi pak, salah satunya dengan cara senantiasa meluangkan 

waktu untuk berbagi cerita, membiarkan ibu S melakukan kegiatan yang 

menjadi hobinya, begitu pak.” 

3. Fase terminasi 

a. Evaluasi subyektif 

“Bapak, bagaimana perasaan bapak setelah kita berbincang-bincang? 

Apakah bapak mengerti?” 

b. Evaluasi obyektif 
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“Sekarang coba bapak sebutkan lagi salah satu cara merawat ibu S 

dirumah.” 

“Nah, bagus , begitu hya pak.” 

c. Rencana tindakan lanjut 

“Baiklah bapak, jadi sesering mungkin bapak menjenguk ibu, supay 

ibu merasa diperhatikan, cepat sembuh dan cepat berkumpul dirumah 

dengan keluarga, serta dirumah juga sebaiknya saling berbagi cerita 

dengan ibu, mendengarkan unek-unek ibu s, supaya ibu tidak 

memendam masalahnya sendiri.” 

d. Kontrak 

1) Topik 

“Pak, berhubung waktu sudah habis kita sudahi pertemuan hari ini 

ya pak, kapan-kapan kalau ada kesempatan bertemu, kita 

berbincang-bincang lagi ya pak.” 

2) Tempat 

“Bincang-bincangnya kita sesuaikan kita bertemu dimana ya pak.” 

3) Waktu 

“Tentang waktu juga kita sesuaikan.” 

“Baiklah pak, kalau begitu saya permisi dulu,selamat sore.” 
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