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A. MASALAH  UTAMA 

Isolasi Sosial 

B. PROSES TERJADINYA MASALAH 

1. Definisi 

Isolasi social merupakan upaya klien untuk menghindari interaksi dengan orang lain, 

menghindari hubungan dengan orang lain maupun kumunikasi dengan orang lain 

(Trimelia:2011:3). 

2. Penyebab 

Gangguan presepsi sensori:  

1). Halusinasi pendengaran 

2). Halusinasi penglihatan 

3). Halusinasi penciuman 

4). Halusinasi perabaan 

5). Halusinasi pengecapan 

 3.  Jenis 

 a.  HDR (harga diri rendah) 

 b. PK (perilaku kekerasan) 

 c. Ilusi  

 d. Halusinasi 

 4. Rentang Respon 

  Hubungan dengan orang lain dengan lingkungan sosialnya akan mennimbulkan 

respon-respon social pada individu. Menurut stuart dan sundeen (1995) respons social 

individu berada dalam rentang adaptif sampai maladaptive (Trimelia: Asuhan 

Keperawatan klien isolasi social : 2011 : 9). 
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Rentang Respon 

 Respon adaptif        Respon 

 Maladaptif 

  

 Solitut   Kesepian   Manipulasi 

 Otonomi   Menarik Diri   Impulsif 

 Kebersamaan  Ketergantungan  Narkisme 

 Saling ketergantungan 

 (Eko Prabowo: asuhan keperawatan jiwa: 2014:109). 

 a). Respon Adaptif 

  respon adaptif adalah kemampuan individu dalam menyelesaikan masalah yang 

dihadapinya. 

 1). Solitude 

  Respon yang dibutuhkan untuk menentukan apa yang telah dilakukan 

dilingkungan sosialnya dan merupakan suatu cara mengawasi diri dan menentukan 

langkah berikutnya. 

 2). Otonomi 

  Suatu kemampuan individu untuk menentukan dan menyampaikan ide-ide 

pikiran. 

 3). Kebersamaan 

  Suatu keadaaan dalam hubungan interpersonal dimana individu tersebut mampu 

untuk memberi dan menerima. 

 

 4). Saling ketergantungan 

 Saling ketergantungan antara individu dengan orang lain dalam hubungan 

interpersonal. 

 b). Respon Maladaptif 

  Respon maladaptive adalah respon yang diberikan individu ketika dan tidak 

mampi lagi menyelesaikan masalah yang dihadapi. 
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 1). Menarik Diri 

  Gangguan yang terjadi apabila seseorang memutuskan untuk tidak berhubungan 

dengan orang lain untuk mencari ketenangan sementara waktu. 

 2). Manipulasi 

  Adalah hubungan social yang terdapat pada individu yang menganggap orang lain 

sebagai objek dan merorientasi pada diri sendiri atau pada tujuan, bukan berorientasi 

pada orang lain. Individu tidak dapat membina hubungan social secara mendalam. 

 3). Ketergantungan 

  Individu gagal mengembangkan rasa percaya diri dan kemampuan yang dimiliki. 

 4). Impulsive 

  Ketidakmampuan merencanakan sesuatu, tidak mampu belajar dari pengalaman, 

tidak dapat diandalkan, mempunyai penilaian yang buruk dan cenderung memaksakan 

kehendak. 

 5). Narkisisme 

  Harga diri yang rapuh, secara terus menerus berusaha mendapatkan penghargaan 

dan pujian, memiliki sikap egosentris, pencemburu dan marah jika orang lain tidak 

mendukung. 

 (Eko prabowo: asuhan keperawatan jiwa :2014:110). 

 

5. Proses Terjadinya Masalah 

 a. Faktor Predisposisi 

 1). Faktor Perkembangan 

  Pada dasarnya kemampuan seseorang untuk berhubungan social berkembang 

sesuai dengan proses tumbuh kembang mulai dari usia bayi sampai dewasa lanjut 

untuk dapat mengembangkan hubungan social yang positif, diharapkan setiap tahap 

perkembangan dilalui dengan sukses. System keluarga yang terganggu dapat 

menunjang perkembangan respon social maladaptive. 

 2). Faktor Biologis 

  Factor genetic dapat berperan dalam respon social maladaptive. 
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 3). Faktor sosiokultural 

  Isolasi social merupan factor utama dalam gangguan berhubungan. Hal ini 

diakibatkan oleh norma yang tidak mendukung pendekatan terhadap orang lain, tidak 

mempunyai anggota masyarakat yang kurang produktif secara lanjut usia, orang cacat 

dan penderita penyakit kronis. Isolasi dapat terjadi karena mengadopsi norma, perilaku 

dan system nilai yang berbeda dari yang dimiliki budaya mayoritas. 

 4). Faktor dalam Keluarga 

  Pada komunikasi dalam keluarga dapat mengantar seseorang dalam gangguan 

berhubungan, bila keluatga hanya menginformasikan hal-hal yang negative dan 

mendorong anak mengembangkan harga diri rendah. Adanya dua pesan yang 

bertentangan disampaikan pada ssat yang bersamaan, mengakibatkan anak menjadi 

enggan berkomunikasi dengan orang lain. 

 (Eko prabowo: asuhan keperawatan jiwa : 2014:110-111). 

 b. Faktor Presipitasi 

 1). Stress Sosiokultural 

  Stress dapat ditimbulkan oleh karena menurunnya stabilitas unit keluarga dan 

berpisah dari orang yang berarti, misalnya pernah dirawat dirumah sakit. 

 2). Stress Psikologi 

  Ansietas berat yang berkepanjang terjadi bersamaan dengan keterbatasan 

kemampuan untuk mengatasinya. Tuntutan untuk berpisan dengan orang dekat atau 

kegagalan orang lain untuk memenuhi kebutuhan ketergantungan dapat menimbulkan 

ansietas tingkat tinggi. 

 (Eko prabowo: asuhan keperawatan jiwa :2014:112). 

6. Tanda dan Gejala 

 Menurut farida dan hartono 2010 tanda dan gejala menarik diri adalah: 

 1). Menyendiri diruangan 

 2). Tidak berkomunikasi, menarik diri, tidak melakukan kontak mata. 

 3). Sedih, efek datar 

 4). Perhatian dan tindakan yang tidak sesuai dengan perkembangan usianya. 

 5). Berpikir menyryt pikirannya sendiri, tindakan berulang dan tidak bermakna. 

 6). Mengekspresikan penolakan atau kesepian pada oaring lain itu. 
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 7). Tidak ada asosiasi antara ide satu dengan lainnya. 

 8). Menggunakan kata-kata simbolik 

 9). Menggunakan kata yang tidak berarti 

 10). Kontak mata kurang/ tidak mau menatap lawan bicara 

 11). Pasien cenderung menarik diri dari lingkungan pergaulan, suka melamun, berdiam 

diri. 

 (Eko Prabowo: asuhan keperawatan jiwa :2014:112). 

7. Akibat 

  Salah satu gangguan berhubungan social diantanranya perilaku menarik diri atau 

isolasi social yang disebabkan oleh perasaan tidak berharga yang bias dialami pasien 

dengan latar belakang yang penuh dengan permasalahan, ketegangan, kekecewaan dan 

kecemasan. 

  Perasaan tidak berharga menyebabkan pasien makin sulit dalam mengembangkan 

berhubungan dengan orang lain. Akibatnya pasien menjadi regresi atau mundur, 

mengalami penurunan dalam aktifitas dan kurangnya perhatian dan kebersihan diri. 

Pasien semakin tenggelam dalam perjalinan terhadap penampilan dan tingkah laki 

masa lalu serta tingkah laku yang tidak sesuai dalam kenyataan, sehingga berakibat 

lanjut halusinasi (Eko prabowo: asuhan keperawatan jiwa :2014:112). 

8. Mekanisme Koping 

 a. Perilaku curiga : regresi, proyeksi, represi. 

 b. Perilaku Dependen : regresi 

 c. Perilaku Manipulatif : regresi, represi 

 d. Isolasi atau menarik diri : regresi, repsesi. Isolasi 

 (Eko prabowo:2014:113). 

9. Penatalaksanaan 

 Menurut dalami, dkk 2009 isolasi social termasuk dalam kelompok penyakit 

skizofrenia tak tergolongkan maka jenis penatalaksanaan medis yang bias dilakukan 

adalah: 

a. Electro Convulsive Therapy (ECT) 

Electro Convulsive Therapy (ECT) adalah suatu jenis pengobatan dimana arus 

listrik digunakan pada otak dengan menggunakan 2 elektrode yang 
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ditempatkan  dibagian temporal kepala (pelipis kiri dan kanan). Arus tersebut 

menimbulkan kejang grand mall yang berlangsung 25-30 detik dengan tujuan 

terapeutik. Respon bangkitan listriknya di otak menyebabkan terjadinya 

perubahan faal dan biokimia dalam otak. 

b. Psikoterapi  

Membutuhkan waktu yang relatif cukup lama dan merupakan bagian penting 

dalam proses terapeutik, upaya dalam psikoterapi ini meliputi : memberikan 

rasa aman dan tenang, menciptakan lingkungan yang terapeutik, bersifat 

empati, menerima pasien apa adanya, memotivasi pasien untuk dapat 

mengungkapkan perasaannya secara verbal, bersikap ramah, sopan dan jujur 

kepada pasien. 

c. Terapi okupasi 

Adalah suatu ilmu dan seni untuk mengarahkan partisipasi seseorang dalam 

melaksanakan aktivitas atau tugas yang sengaja dipilih dengan maksud untuk 

memperbaiki, memperkuat dan meningkatkan harga diri seseorang. 

(Eko prabowo: asyhan keperawatan jiwa :2014:113). 

 10. Pohon Maslah 

  Perubahan Sensori Perserpsi : Halusinasi    

 

Isolasi Sosial : Menarik Diri   

  

  Gangguan konsep diri : Harga diri rendah 

 

  (Eko Prabowo : asuhan keperawatan jiwa :2014:114). 

 

 

 

 11. Diagnosa Keperawatan 

  a. Perubahan sensori persepsi halusinasi b/d menarik diri 

  b. Isolasi social menarik diri b/d Harga diri rendah 

  (Eko prabowo: asuhan keperawatn jiwa: 2014:114). 

Effect 

Causa 

Cor 

Problem 
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 12. Rencana Asuhan Keperawatan 

Tgl Diagnosa 

Keperawatan 

Perencanaan Intervensi Rasional 

Tujuan Kriteria Evaluasi 

 Resiko 

perubahan 

sensori 

presepsi: 

halusinasi 

pendengaran 

b/d menarik 

diri. 

TUM: 

Klien dapat 

berinteraksi 

dengan orang 

lain sehingga 

tidak terjadi 

halusinasi 

Setelah 2x 

pertemuan klien 

dapat menerima 

kehadiran perawat. 

  

  TUK 1: 

Klien dapat 

membina 

hubungan saling 

percaya 

1. Klien dapat 

mengungkapkan 

perasaan dan 

keberadaannya 

secara verbal. 

- Klien mau 

menjawab 

salam. 

- Klien mau 

berjabat 

tangan. 

- Mau 

menjawab 

pertanyaan. 

- Ada kontak 

mata. 

- Klien mau 

duduk 

berdampingan 

dengan 

1.1 Bina hubungan saling percaya 

dengan menggunakan prinsip 

komunikasi terapeutik. 

a. Sapa klien dengan ramah, baik 

verbal maupun nonverbal. 

b. Perkenalkan diri dengan 

sopan. 

c. Tanyakan nama lengkap dan 

nama panggilan yang disukai 

klien. 

d. Jelaskan tujuan pertemuan. 

e. Jujur dan tepat janji. 

f. Tunjukkan sikap empati dan 

menerima klien apa adanya. 

g. Beri perhatian pada klien dan 

perhatikan kebutuhan klien. 

Hubungan 

saling percaya 

merupakan 

langkah awal 

untuk me-

nentukan ke-

berhasilan 

rencana se-

lanjutnya. 
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perawat. 

 

  TUK 2: 

Klien dapat 

menyebutkan 

penyebab 

menarik diri. 

Klien dapat 

enyebutkan 

penyebab menarik 

diri yang berasal 

dari: 

a. Diri sendiri 

b. Orang lain 

c. Lingkungan 

1.1 kaji pengetahuan klien tentang 

perilaku menarik diri dan tanda-

tandanya. 

1.2 Berikan kesempatan pada klien 

untuk mengungkapkan perasaan 

penyebab menarik diri atau tidak 

mau bergaul. 

1.3 Diskusikan bersama klien tentang 

perilaku menarik diri, tanda dan 

gejala. 

1.4 Berikan pujian terhadap 

kemampuan klien 

mengungkapkan perasaannya. 

Dengan 

mengetahui 

tanda-tanda 

dan gejala 

menarik diri 

akan me- 

nentukan 

langkah 

intervensi 

selanjutnya. 

  TUK 3: 

Klien dapat 

menyebutkan 

keuntungan 

berhubungan 

dengan orang 

lain dan 

kerugian tidak 

berhubungan 

dengan orang 

lain. 

Klien dapat 

menyebutkan 

keuntungan 

berhubungan 

dengan orang lain, 

missal banyak 

teman, tidak sendiri, 

bias diskusi, dll. 

1.1 kaji pengetahuan tentang 

keuntungan dan manfaat 

bergaul dengan orang lain. 

1.2 Beri kesempatan pada klien 

untuk mengungkapkan 

perasaannya tentang 

keuntungan berhubungan 

dengan orang lain. 

1.3 Diskusikan bersama klien 

tentang manfaat berhubungan 

dengan orang lain. 

1.4 Kaji pengetahuan klien tentang 

kerugiann bila tidak 

berhubungan dengan orang 

lain. 

1.5 Beri kesempatan pada klien 

Reinforcement 

dapat me-

ningkatkan 

harga diri. 
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untuk mengungkapkan 

perasaan tentang kerugian bila 

tidak berhubungan dengan 

orang lain. 

1.6 Diskusikan bersama klien 

tentang kerugian tidak 

berhubungan dengan orang 

lain. 

1.7 Beri reinforcement positif 

terhadap kemampuan 

mengungkapkan perasaan 

twntang kerugian tidak 

berhubungan dengan orang 

lain. 

  TUK 4: 

Klien dapat 

melaksanakan 

hubungan social 

secara bertahap. 

Klien dapat 

menyebutkan 

kerugian tidak 

berhubungan 

dengan orang lain 

missal: sendiri tidak 

punya teman, sepi. 

Dll. 

1.1 kaji kemampuan klien membina 

hubungan dengan orang lain. 

1.2 Dorong dan bantu klien untuk 

berhubungan dengan orang lain 

melalui: 

 Klien-perawat 

 Klien-perawat-perawat lain 

 Klien-perawat-perawat lain-

kilen lain 

 Klien-kelompok kecil 

 Klien-

keluarga/kelompok/masyaraka

t 

1.3 Beri reinforcement terhadap 

keberhasilan yang telah dicapai di 

rumah nanti. 

1.4 Bantu klien mengevaluasi 

Mengetahui 

sejauh mana 

pengetahuan 

klien tentang 

berhubungan 

dengan orang 

lain. 
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manfaat berhubungan dengan 

orang lain. 

1.5 Diskusikan jadwal harian yang 

dapat dilakukan bersama klien 

dalam mengisi waktu. 

1.6 Motivasi klien untuk mengikuti 

kegiatan terapi Aktivitas 

Kelompok sosialisasi. 

1.7 Beri reninforcement atas kegiatan 

klien dalam kegiatan ruangan. 

  TUK 5: 

Klien dapat 

mengungkapkan 

perasaannya 

setelah 

berhubungan 

dengan orang 

lain. 

Klien dapat 

mendemonstrasikan  

hubungan social  

secara bertahap: 

 Klien-perawat 

 Klien-perawat- 

perawat lain 

 Klien-perawat-

perawat lain-

klien lain. 

 Klien-kelompok 

kecil. 

 Klien-

keluarga/kelompo

k/masyarakat. 

1.1 dorong klien untuk 

mengungkapkan 

perasaannya bila 

berhubungan dengan orang 

lain. 

1.2 Diskusikan dengan klien 

manfaat berhubungan 

dengan orang lain. 

1.3 Beri reinforcement positif 

atas kemampuan klien 

mengungkapkan perasaan 

manfaat berhubungan 

dengan orang lain. 

Agar klien 

lebih percaya 

diri untuk 

berhubungan 

dengan orang 

lain. Me-

ngetahui 

sejauh mana 

pengetahuan 

klien tentang 

kerugian bila 

tidak ber-

hubungan 

dengan orang. 

  TUK 6: 

Klien dapat 

memberdayakan 

system 

pendukung atau 

keluarga 

Klien dapat 

mengungkapkan 

perasaan setelah 

berhubungan 

dengan orang lain 

untuk: 

1.1 BHSP dengan Keluarga. 

 Salam, perkenalkan diri. 

 Sampaikan tujuan. 

 Membuat kontrak. 

 Explorasiperasaan keluarga. 

Agar klien 

lebih percaya 

diri dan tahu 

akibat tidak 

berhubungan 

dengan orang 
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mampu 

mengembangka

n kemampuan 

klien untuk 

berhubungan 

dengan orang 

lain. 

 Diri sendiri 

 Orang lain. 

1.2 diskusikan dengan anggota 

keluarga tantang: 

 perilaku menerik diri. 

 Penyebab perilaku menarik 

diri. 

 Cara keluarga menghadapi 

klien yang sedang menarik 

diri. 

1.3 dorong anggota keluarga untuk 

emmberikan dukungan kepada 

klien berkomunikasi dengan orang 

lain. 

1.4 Anjurkan anggota keluarga untuk 

secara rutin dan bergantian 

mengunjungi klien minimal 1x 

seminggu. 

1.5 Beri reinforcement atas hal-hal 

yang telah dicapai oleh keluarga. 

lain. 

 

 

 

Mengetahui 

sejauh mana 

pengetahuan 

klien tentang 

membina 

hubungan 

dengan orang 

lain. 

   Keluarga dapat: 

 Menjelaskan 

perasannya 

 Menjelaskan 

cara 

merawat 

klien 

menarik diri. 

 Mendemons

trasikan cara 

perawatan 

klien 

 Klien mung-

kin dapat me-

ngobati pera-

saan tidak 

nyaman, bim-

bang karena 

memulai hub-

ungan dengan 

orang lain. 
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menarik diri. 

 Berpartisipa

si dalam 

perawatan 

klien 

menarik diri. 

     Motivasi 

dapat me-

dorong klien 

untuk lebih 

semangat dan 

percaya diri. 

     Agar klien 

tahu, mengerti 

lebih terbuka 

tantang 

manfaat ber-

hubungan 

dengan orang 

lain. 

     Reinforcement 

dapat me-

ningkatkan 

kepercayaan 

diri klien. 

     Dengan 

dukungan 

keluarga klien 

akan merasa 

diperhatikan. 

(Lilik Ma’rifatul A: keperawatan jiwa : 2011:123-127) 
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  STRATEGI PELAKSANAAN TINDAKAN KEPERAWATAN (SP) 

1. Proses Keperawatan 

a. Kondisi Pasien 

Data subjektif:  

1).  Klien mengatakan malas berinteraksi dengan orang lain. 

2). Klien mengatakan orang-orangjahat dengan dirinya. 

3). Klien merasa orang tidak selevel. 

Data Objektif: 

1). Klien tampak menyendiri. 

2). Klien tampak megurung diri. 

3). Klien tidak mau berbicara dengan orang lain. 

b. Diagnosa Keperawatan 

Isolasi Sosial 

c. TUK 

1). Klien dapat membina hubungan saling percaya. 

 Kriteria hasil: 

 Klien dapat menunjukkan ekspresi wajah bersahabat 

 Menunjukkan rasa saying 

 Ada Kontak mata 

 Mau berjabat tangan 

 Mau menjawab salam 

 Mau menyebut nama 

 Mau berdampingan dengan perawat 

 Mau mengutarakan masalah yang dihadapi. 

 d. Tindakan Keperawatan 

  1). Bina hubungan saling percaya dengan prinsip terapeutik 

  2). Sapa klien dengan ramah. 

  3). Tanyakan nama lengkap klien, dan nama panggilan yang disukai. 

  4). Jelaskan tujuan pertemuan. 

  5). Tunjukkan sikap empati dan menerima klien apa adanya. 

  6). Beri perhatian pada klien dan penuhi kebutuhan klien. 
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  (Trimelia:2011:18-19). 

2. Strategi Komunikasi Tindakan Keperawatan 

SP 1 KLIEN 

Membina hubungan saling percaya, membantu klien mengenali penyebab isolasi social, 

membantu klien mengenal keuntungan berhubungan dan kerugian tidak berhubungan 

dengan orang lain dan mengejarkan pasien berkenalan. 

a. Orientasi  

1). Salam Terapeutik 

 Assalamualaikum ibu, selamat pagi. Perkenalkan nama saya cahya wulandari, 

lebih senang dipanggil cahya, saya perawat atau mahasiswa yang dinas di 

ruangan shinta ini. 

 Saya mahasiswa dari akes rustida glenmore-banyuwangi. Hari ini saya dinas 

pagi dari jam 07.00-14.00. saya yang akan merawat ibu selama di rumah sakit 

ini. 

 Nama ibu siapa…senangnya dipanggil apa..?? 

2).Evaluasi/validasi 

 Bagaimana perasaan ibu S saat ini ? 

 Masih ingat ada kejadian apa sampai ibu S dibawa ke rumah sakit ini ? 

 Apa keluhan ibu S hari ini ? dari tadi saya perhatikan ibu S duduk 

menyendiri, ibu S tidak tampak ngobrol dengan teman-teman yang lain? Ibu 

S sudah mengenal teman-teman yang ada disini ?  

3).Kontrak (topic,waktu,tempat) 

 Bagaimana kalau kita bercakap-cakap tentang keluarga dan teman-teman ibu 

S ? juga tentang apa yang menyebabkan ibu S tidak mau ngobrol dengan 

teman-teman ? 

 Berapa lama ibu S kita berbincang –bincangnya ? bagaimana kalau 10 menit 

? 

 Dimana enaknya kita duduk untuk berbincang-bincang ibu S ? bagaimana 

kalau disini saja ? 
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b. Kerja  

 Siapa saja yang tinggal satu rumah dengan ibu S ? siapa yang paling dekat 

dengan ibu S ? siapa yang jarang bercakap-cakap dengan ibu S ? apa yang 

membuat ibu S jarang bercakap-cakap dengannya ? 

 Apa yang ibu S rasakan selama dirawat disini ? O…ibu S merasa sendirian? 

Siapa saja yang ibu S kenal diruangan ini ?O…belum ada ? apa yang 

menyebabkan ibu S tidak mempunyai teman disini dan tidak mau bergabung 

atau ngobrol dengan teman-teman yang ada disini? 

 Kalau ibu S tidak mau bergaul denagn teman-teman atau orang lain, tanda-

tandanya apa saja ? mungkin ibu S selalu menyendiri ya..terus apalagi 

bu…(sebutkan) 

 Ibu S tahu keuntungan kalau kita mempunyai banyak teman ? coba sebutkan 

apa saja? Keuntunagan dari mempunyai banyak teman itu bu S adalah 

…(sebutkan) 

 Nah kalau kerugian dari tidak mempunyai banyak teman ibu S tahu tidak ? 

coba sebutkan apa saja ? ya ibu S kerugian dari tidak mempunyai banyak 

teman adalah…(sebutkan). Jadi banyak juga ruginya ya kalau kita tidak punya 

banyak teman.kalau begitu inginkah ibu S berkenalan dan bergaul dengan 

orang lain ? 

 Bagus. Bagaimana kalau sekarang kita belajar berkenalan dengan orang lain. 

 Begini lho ibu S, untuk berkenalan dengan orang lain caranya adalah : 

pertama kita mengucapkan salam sambil berjabat tangan, terus bilang 

“perkenalkan nama lengkap,terus nama panggilan yang disukai, asal kita dan 

hobby kita. Contohnya seperti ini : “assalamuaikum, perkenalkan nama saya 

febriana,saya lebih senang dipanggil febri,asal saya dari bandung dan hobby 

nya membaca. 

 Selanjutnya ibu S menanyakan nama lengkap orang yang diajak kenalan, 

nama panggilan yang disukai, menanyakan juga asal dan hobby nya. 

Contohnya seperti ini nama ibu siapa ? senang dipanggil apa ? asalnya dari 

mana dan hobby  nya apa ? 
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 Ayo ibu S dicoba ! misalnya saya belum kenal dengan ibu S. coba berkenalan 

dengan saya ! ya bagus sekali ! coba sekali lagi bu S. bagus sekali ! 

 Setelah ibu S berkenalan dengan orang tersebut, ibu S bias melanjutakan 

percakapan tentang hal-hal yang menyenangkan. Misalkan tentang cuaca, 

hobi, keluarga, pekerjaan dan sebagainya.  

c. Terminasi  

1) Evaluasi subjektif  

Bagaimana perasaan ibu S setelah berbincang-bincang tentang penyebab ibu S 

tidak mau bergaul dengan orang lain dan berlatih cara berkenalan ? 

2) Evaluasi objektif  

 Coba ibu S sebutkan kembali penyebab ibu S tidak mau bergaul dengan orang 

lain ? apa saja tanda-tandanya bu? Terus keuntungan dan kerugian apa saja ? 

 Coba ibu S sebutkan cara berkenalan dengan orang lain, yaitu… ya bagus . 

 Nah sekarang coba ibu S praktikkan lagi cara berkenalan dengan saya iya 

bagus. 

3) Kontrak  

Topic  

Tempat  

Waktu 

4) Rencana tindak lanjut 

Selanjutnya ibu S dapat mengingat-ingat apa yang kita pelajari tadi. Sehingga ibu 

S lebih siap untuk berkenalan dengan orang lain. Ibu S bisa praktikkan ke pasien 

lain. 

Sekarang kita buat jadwal latihannya ya bu,  berapa kali sehari ibu mau berlatih 

berkenalan dengan orang lain,jam berpa saja bu? Coba tulis disini. Oh jadi mau 

tiga kali ya bu. 

Ya bagus bu S dan jangan lupa dilatih terus ya bu sesuai jadwal latihannya dan 

ibu S bisa berkenalan dengan teman-teman yang ada diruangan ini. 
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SP 2 KLIEN 

Mengajarkan klien berinteraksi secara bertahap (bekenalan dengan orang pertama, yaitu 

seorang perawat). 

a. Orientasi 

1). Salam terapautik: 

 Assalamualaikum ibu S, Sesuai dengan janjisaya 2 jam yang lalu sekarang 

saya datang lagi. Ibu S masih ingatkan dengan saya? Coba siapa? Iya 

bagus. 

 Tujuan saya sekarang ini akan mengajarkan cara berkenalan dengan 

perawat lain. 

2). Evaluasi/Validasi: 

 Bagaimana perasaan ibu S saat ini? 

 Apakah ibu S sudah hapal cara berkenalan dengan orang lain? Apakah ibu 

S sudah mempraktikkannya dengan pasien lain? Bagaimana perasaaan ibu 

S setelah berkenlan tersebut? 

 Coba ibu S praktikkan lagi cara berkenalan dengan saya. Ya bagus. 

3). Kontrak (topic, waktu, tempat). 

 Baik sekarang kita akan berlatih berkenalan dengan orang pertama yaitu 

perawat lain. 

 Mau berapa lama berlatihnya? Bagaimana kalau 10 menit. 

 Dimana tempatnya? Disini saja ya. Tapi nanti kita temui perawat N di 

rangannya ya. 

b. Kerja 

 Ibu S, sudah tahu ya tadinya caranya berkenalan? Ya bagus 

 Tadi caranya bagaimana ya bu? Yang pertama dilakukan adalah…(sebutkan). 

Bagus bu S. 

 Sekarang kita ke ruangannya suster N. ( Bersama-sama mendekati suster N). 

 Selamat pagi suster N, ini ibu S ingin berkenalan dengan suster N. 

 Baiklah ibu S, sekarang ibu S bisa berkenalan dengan suster N seperta yang 

sudah kita praktikkan. Ya bagus ibu S. 
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 Ada lagi yang ingin ibu S tanyakan kepada suster N. coba tanyakan tentang 

keluarganya. 

 Kalau memang tidak ada lagi yang ingin dibicarakan, ibu S bisa sudahi 

perkenalan ini. Lalu ibu S bisa buat janji untuk bertemu lagi dengan suster N, 

misalnya jam 1 siang nanti. 

 Baiklah suster N, karena ibu S sudah selesai berkenalan, saya dan ibu S akan 

kembali ke ruangan ibu S. selamat pagi (bersama-bersama pasien 

meninggalkan ruangan suter N). 

 Bagaiamana perasaan ibu S setelah berkenaln dengan suster N. ibu S merasa 

senag? Iya, ibu S jadi mempunyai banyak teman ya. 

c. Terminasi  

1). Evaluasi respon: 

 Subyektif: 

Bagaimana perasaan ibu S setelah kita berkenalan dengan suster N? 

 Obyektif: 

Coba ibu S sebutkan lagi cara berkenalannya. Ya bagus bu. 

  2). Rencana tindak lanjut: 

   Mari sekarang kita masukan dalam jadwal kegiatan harian ibu S. mau jam 

berapa bu S berkenalan? Bagaimana kalu tiga kali sehari? Baik jadi jam 08.00 

pagi, jam 10.00 dan jam 15.00 sore. Jangan lupa dipraktikkanterus ya bu. Dan  

pertahankan terus apa yang sudah ibu S dilakukan tadi. Jangan lupa untuk 

menanyakan topic lain supaya perkenalan berjalan lancar. Misalnya menanyakan 

hobby, keluarga dan sebagainya. 

3). Kontrak yang akan datang (topic, waktu, tempat): 

  Besok pagi kita ketemu lagi ya, kita akan bekenalan dengan orang kedua 

 Mau jam berapa be? Baik jam 08.00 pagi. Waktunya berapa lama? Ya 10 

menit. 

 Tempatnya dimana? Baiklah disini saja ya. 

 Kalau begitu saya permisi ya bu, assalamualaikum. 
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SP 3 KLIEN 

Mengajarkan klien berinteraksi secara bertahap ( berkenalan dengan perawat dank lien 

lain). 

a. Orientasi  

1). Salam terapeutik: 

 Asslamualaikum ibu S, sesuai dengan janji saya kemarin kemarin 

sekarang saya datang lagi. Ibu S masih ingatkan dengan saya? Coba 

saya? Iya bagus, 

 Tujuan saya sekarang ini akan mengajarkan cara berkenalan dengan 

perawat lain dank lien lain teman ibu S yang ada diruangan ini. 

 2). Evaluasi/Validasi: 

 Bagaimana perasaan ibu S saat ini? 

 Apakah ibu S sudah hapal cara berkenalan dengan orang lain? 

Apakah ibu S sudah mempraktikkannya dengan pasien lain? Siapa 

saja yang sudah ibu S ajak berkenalan? Coba sebutkan namanya? Iya 

bagus sekali ibu S sudah mempraktikknnya ya. Bagaimana perasaan 

ibu S setelah berkenalan tersebut. 

 3). Kontrak (topic, waktu, tempat): 

 Baik sekarang kita akan berlatih lagi berkenalan dengan 2 orang ya 

bu, yaitu perawat lain dan klien lain teman ibu yang ada di ruangan 

ini. 

 Mau berapa lama berlatihnya bu S? bagaimana kalau 10 menit. 

 Dimana tempatnya? Disini saja ya. Tapi nanti kita temui perawat D 

dank lien yang belum dikenak bu S diruangan nya ya. 

  4). Kerja  

 Ibu S, sudah tahu ya tadinya caranya berkenalan? Ya bagus 

 Tadi caranya bagaimana ya bu? Yang pertama dilakukan 

adalah…..(sebutkan). Bagus bu S. 

 Sekarang kita ke ruangannya suster D ya. (bersama-sama mendekati 

suster D). 

 Selamat pagi suster D, ini ibu S ingin berkenalan dengan suster D. 



21 
 

 Baiklah ibu S, sekarang ibu S biasa berkenalan dengan suster D 

seperti yang sudah kita praktikkan. Ya bagus ibu S. 

 Ada lagi yang ingin ibu S tanyakan kepada suster D. coba tanyakan 

tentang keluarganya. 

 Kalau memang tidak ada yang ingin dibicarakan, ibu S bisa sudahi 

perkenalan ini. Lalu ibu S bisa buat janji untuk bertemu lagi dengan 

suster D, misalnya jam 1 siang nanti. 

 Baiklah suster D, karena ibu S sudah selesai berkenalan, saya dan 

ibu S akan kembali ke ruangan ibu S. selamat pagi (bersama-sama 

pasien meninggalkan ruangan suster D). 

 Sekarang kita ke menghampiri teman ibu S yang duduk disana ya. 

(bersama-sama mendekati klien lain, yaitu ibu K). 

 Selamat pagi ibu K, ini ibu S ingin berkenalan dengan ibu K. 

 Baiklah ibu S, sekarang ibu S bisa berkenalan dengan ibu K seperti 

yang sudah kita praktikkan. Ya bagus ibu S. 

 Ada lagi yang ingin ibu S tanyakan kepada ibu K. coba tanyakan 

tentang keluarganya. 

 Kalau memang tidak ada lagi yang ingin dibicarakan, ibu S bisa 

sudahi perkenalan ini. Lalu ibu S bisa buat janji untuk bertemu lagi 

dengan ibu K, misalnya jam 11 siang nanti. 

 Baiklah ibu K, karena ibu S sudah selesai berkenalan, saya dan ibu S 

akan kembali ke ruangan ibu S. selamat pagi (bersama-sama pasien 

meninggalkan ibu K). 

 Bagaimana perasaan ibu S setelah berkenalan dengan suster D dan 

ibu K. Ibu S merasa senang? Iya, ibu S jadi mempunyai banyak 

teman ya. 

   4). Terminasi 

      a. Evaluasi Respon: 

 Subyektif: 

Bagaimana perasaan ibu S setelah kita berkenalan dengan 

suster D dan ibu K. 



22 
 

 Obyektif: 

Coba ibu S lagi cara berkenalannya. Ya bagus bu, jadi 

sekarang teman ibu S sudah berapa berapa? Namanya siapa 

saja? Iya bagus sekali bu S. 

b. Rencana tindak lanjut: 

 Mari sekarang kita masukan dalam jadwal kegiatan harian 

ibu S. mau jam berapa bu S berkenalan lagi? Bagaimana 

kalau tiga kali sehari? Baik jadi jam 09.00 pagi, jam 11.00 

dan jam 16.00 sore. Jangan lupa dipraktikkan terus ya bu. 

Dan pertahankan terus apa yang sudah ibu S lakukann tadi. 

Jangan lupa supaya perkanalan berjalan lancer. Misalnya 

menanyakan hobby, keluarga dan sebagainya. 

c. Kontrak yang akan datang (topic, waktu, tempat): 

 Besok pagi kita ketemu lagi ya, kita akan berkanalan 

dengan dua orang atau lebih. 

 Mau jam berapa bu? Baik jam 08.00 pagi. Waktu berapa 

lama? Ya 10 menit. 

 Tempatnya dimana? Baiklah disi saja ya. 

 Kalau begitu saya permisi dulu ya bu, assalamualaikum. 
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SP 4 KLIEN 

  Mengajarkan klien berinteraksi secra bertahap (berkenalan dengan 2 orang atau 

lebih/kelompok. 

a. Orientasi  

1). Salam Terapeutik: 

 Assalamualaikum ibu S, sesuai dengan janji sya kemarin sekarang 

saya datang lagi. Ibu S masih ingatkan dengan sya? Coba siapa? Iya 

bagus. 

 Tujuan saya sekarang ini akan mengajarkan cara berkanalan dengan 

2 orang atau lebih teman ibu S yang ada diruangan ini. 

    2). Evaluasi/Validasi: 

 Bagaimana perasaan ibu S saat ini? 

 Apakah ibu S hapal cara berkenalan dengan orang lain? Apakah ibu 

S sudah mempraktikannya dengan pasien lain? Siapa saja yang 

sudah ibu S ajak berkenalan? Coba sebutkan namanya? Iya bagus 

sekali ibu S sudah mempraktikannya ya. Bagaimana perasaan ibu S 

setelah berkenalan tersebut? 

      3). Kontrak (topok, waktu, tempat): 

 Baik sekarang kita kaan berlatih lagi berkenalan dengan 2 orang atau 

lebih ya bu, yaitu teman-teman ibu yang ada diruangan ini 

 Mau berapa laam berlatihnya bu S? bagaimana kalau 10 menit. 

 Dimana tempatnya? Disini saja ya. Tapi nanati kita temui teman-

teman ibu yang belum dikenal bu S dirunagn ini ya bu. 

b. Kerja  

 Ibu S, sudah tahu ya tadinya caranya berkenalan? Ya bagua. 

 Tadi caranya bagaimana bu? Yang pertama dilakukan adalah….(sebutkan). 

Bagus bu S. 

 Sekarang kita hampiri teman-teman ibu yang sedang duduk disana ya. 

(bersama-sama mendekati klien yang sedang duduk menonton televise). 

 Selamat pagi ibu-ibu, ini ibu S ingin berkenalan dengan ibu-ibu disini. 
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 Baiklah ibu S, sekarang ibu S bisa berkenalan dengan ibu-ibu disini 

semuanya seperti yang sudah kita praktikkan. Ya bagus ibu S. 

 Ada lagi yang ingin ibu S tanyakan kepada teman-teman ibu. Coba 

tanyanakan tentang keluarganya. 

 Kalau memang tidak ada lagi yang ingin dibicarakan, ibu S bisa sudahi 

perkenalan ini. Lalau ibu S bisa buat janji untuk bertemu lagi dengan 

teman-teman semua, misalnya jam 1 siang nanti. 

 Baiklah ibu-ibu, karena ibu S sudah selesai berkenalan, saya dan ibu S akan 

kembali ke ruangan ibu S. selamat pagi (bersama-sama pasien 

meninggalkan ibu-ibu). 

 Bagaimana perasaan ibu S setelah berkenalan dengan yeman-teman semua. 

Ibu S merasa senang? Iya, ibu S jadi mempunyai banyak teman ya. 

c. Terminasi  

1). Evaluasi Respon: 

 Subyektif: 

Bagaimana perasaan ibu S setelah kita berkenalan dengan suster D 

dan ibu K. 

 Obyektif: 

Coba ibu S sebutkan lagi cara berkenalannya. Ya bagus bu, jadi 

sekarang teman ibu S sudah berapa? Namanya siapa saja? Iya bagus 

sekali bu S. 

     2).  Rencana tindak lanjut 

 Mari sekarang kita masukan dalam jadwal kegiatan harian ibu S. mau 

jam berapa bu S berkenalan lagi? Bagaimana kalau tiga kali sehari? 

Baik jadi jam 09:00 pagi, jam 11.00 dan jam16.00 sore. Jangan lupa di 

praktikkan terus ya bu. Dan pertahankan terus apa yang sudah ibu S 

lakukan tadi. Jangan lupa untuk menanyakan topic lain supaya 

perkenalan barjalan lancer. Misalnya menanyakan hobby, keluarga dan 

sebagaimana. 

 3). Kontrak yang akan datang (topic, waktu, tempat): 
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 Besok pagi kita ketemu lagi ya bu, saya akanmenjelaskan manfaat 

obat yang ibu S minum selama ini. 

 Mau jam berapa bu? Baik jam 08.00 pagi. Waktunya berapa lama? 

Ya 10 menit. 

 Tempatnya diamana? Baiklah disini saja ya. 

 Kalau begitu saya permisi dulu ya bu. 

Assalamualaikum.  
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