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Terapi Aktivitas Kelompok (TAK) Orientasi Realita 

 

 

A. Pengertian TAK 

Kelompok adalah kumpulan individu yang memiliki hubungan satu 

dengan yang lain, saling bergantung dan mempunyai norma yang sama. 

Terapi kelompok merupakan suatu psikoterapi yang dilakukkan sekelompok 

klien bersama-sama dengan jalan berdiskusi satu sama lain yang dipimpin 

atau diarahkan oleh seorang therapist. 

Sedangkan TAK orientasi realitas adalah penedkatan untuk 

mengorientasikan klien terhadap situasi nyata (realitas). Pengertian lain 

manurut Keliat dan Akemat, TAK oriientasi realita adalah upaya untuk 

mengorientasikan keadaan nyata kepada klien, yaitu diri sendiri, orang lain, 

lingkungan atau temapat dan waktu. 

B. Tujuan TAK Orientasi Realitas 

Tujuan umum TAK orientasi realita adalah klien mampu mengenali orang, 

tempat dan waktu. Tujuan khusus: 

1. Klien mampu mengenal tempat ia berada dan pernah berada 

2. Klien mampu mengenal tempat dan waktu 

3. Klien dapat mengenal diri sendiri dan orang disekitarnya 

C. Aktivitas dan Indikasi TAK Orientasi Realita 

Aktivitas TAK orientasi realitas, dimana aktivitas yang dilakukan tiga sesi 

berupa aktivitas pengenalan orang, tempat dan waktu. Klien mempunyai 

indikasi TAK orientaso realita adalah klien halusianasi, demensia, 

kebingungan, tidak kenal dirinya, salah mengenal orang lain, tempat dan 

waktu. 

TAK orientasi realita terdiri dari 3 sesi, yaitu sesi 1: pengenalan orang, 

sesi 2: pengenalan tempat dan sesi 3: penganalan waktu. Selengkapnya adalah 

sebagai berikut: 
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TAK Orientasi Realita 

Sesi 1: Penganalan Orang 

a. Tujuan 

1) Klien mampu mengenal nama perawat 

2) Klien mampu mengenal nama-nama klien lain 

 

b. Setting 

1) Terapis dan klien duduk bersama dalam lingkaran 

2) Ruangan nyaman dan tenang 

c. Alat 

1) Spidol 

2) Bola tenis 

3) Tape recorder 

4) Kaset lagu 

5) Papan nama klien sejumlah klien 

d. Metode 

1) Dinamika kelompok 

2) Diskusi dan tanya jawab 

e. Langkah Kegiatan 

1) Persiapan 

a) Memilih klien sesuai indikasi 

b) Membuat kontrak dengan klien 

c) Mempersiapkan alat dan tempat pertemuan 

2) Orientasi 

a) Salam terapeutik 

Salam dari terapis kepada klien 

b) Evaluasi/validasi 

Menanyakan perasaan klien saat ini 

c) Kontrak 

(1) Terapis menjelaskan tjuan kegiatan 

(2) Terapis menjelaskan aturan main 
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i. Jika ada klien yang ingin meninggalkan kelompok, 

harus minta ijin 

ii. Lama kegiatan 45 menit 

iii. Setiap klien mengikuti kkegiatan sampai selesai 

3) Tahap Kerja 

a) Terapis membagikan papan nama 

b) Terapis meminta masing-masing klien menyebutkan nama 

lengkap, nama panggiilan dan asal. 

c) Terapis meminta masing-masing klien menuliskan nama 

panggilan pada papan nama yang dibagikan 

d) Terapis meminta masing-masing klien memperkenalkan diri 

secara berurutan 

e) Terapis menjelaskan langkah selanjutnya: 

Tape recorderakan dinyalakan, saat  musik terdengar bola 

tenis dipindahkan dari satu klien ke klien lain. Saat musik 

dihentikan, yang sedang memegang bola tenis menyebutkan 

nama lengkap, nama panggilan, asal dari klien yang lain 

f) Terapis memutar tape recorder dan melakukan sesuai langkah 

yang dijelaskan 

g) Ulanngi sampai seluruh klien mendapat giliran 

h) Terapis memeberikan pujian untuk setiap klien 

4) Tahap Terminasi 

a) Evaluasi 

(1) Terapis menanyakan perasaan klien setelah mengikuti 

TAK 

(2) Terapis memberikan pujian atas keberhasilan kelompok 

b) Tindak lanjut 

(1) Terapis menganjurkan klien menyapa orang lain sesuai 

dengan nama panggilannya 

c) Kontrak yang akan datang 

(1) Terapis membuat kontrak untuk TAK yang akan datang 

(2) Menyepakati waktu dan tempat 
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f. Evaluasi 

NO BUTIR YANG DINILAI NILAI 

2 1 0 

B.  ORIENTASI     

1.  Mengucapkan salam terapeutik    

2.  Menanyakan perasaan klien hari ini    

3.  Menjelaskan tujuan kegiatan    

4.  Menjelaskan aturan main : 

- Masing-masing pasien duduk 

dikursinya masing-masing sampai 

permainan selesai 

- Bila ingin keluar dari kelompok harus 

meminta izin dari terapis 

Lama kegiatan 45 menit 

   

 Score=8    

NB Nilai = Jumlah score    

   

No  Butir Yang Dinilai Nilai 

2 1 0 

C.  KERJA     

1.  Terapis memberikan name tag untuk masing-

masing peserta 

   

2.  Terapis meminta masing-masing peserta 

menyebutkan nama, nama panggilan, status 

dan alamatnya. 

   

3.  Terapis meminta masing-masing peserta 

menuliskan nama panggilannya dimasing-

masing name tag yang telah dibagikan. 

   

4.  Terapis meminta masing-masing peserta 

memperkenalkan diri secara berurutan searah 

jarum jam dimulai dari terapis meliputi 

menyebutkan nama, nama panggilan, 
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alamatnya. 

5.  Terapis menjelaskan langkah berikutnya : 

tape recorder akan dinyalakan saat musik 

terdengar bola tennis dipindahkan dari satu 

peserta ke peserta yang lain. Saat musik 

dihentikan peserta yang sedang memegang 

bola tennis menyebutkan nama, nama 

panggilan dan alamat semua peserta yang 

lain. 

   

6.  Terapis menyalakan tape dan menghentikan 

saat musik dihentikan peserta yang sedang 

memegang bola tennis menyebutkan nama, 

nama panggilan dan alamat semua peserta 

yang lain. 

   

7.  Ulangi langkah no.6 sampai semua peserta 

mendapat giliran. 

   

8.  Terapis memberikan pujian, setiap kali pasien 

selesai menceritakan perasaannya. 

   

 Score     

NB Nilai = Jumlah score    
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TAK Orientasi Realita 

Sesi 2: Pengenalan Tempat 

 

a. Tujuan 

1) Klien mampu mengenal nama rumah sakit 

2) Klien mampu mengenal anam ruangan tempat dirawat 

3) Klien mampu mengenal kamar tidur 

4) Klien mampu mengenal tempat tidur 

5) Klien mengenal ruang perawat, ruamg istirahat, ruang makan, 

kamar mandi dan wc. 

b. Setting 

1) Terapis dan klien duduk bersama dalam lingkaran 

2) Ruangan tempat perawatan klien 

c. Alat 

1) Tape recorder 

2) Kaset lagu 

3) Bola tenis 

d. Metode 

1) Diskusi kelompok 

2) Orientasi lapangan 

e. Langkah Kegiatan 

1) Persiapan 

a) Meningkatkan kontrak pada klien sesi 1 TAK orientasirealita 

b) Mempersiapkan alat dan tempat pertemuan 

2) Orientasi 

a) Salam terapeutik 

Salam dari terapis kepada klien 

b) Evaluasi/validasi 

(1) Terapis menanyakan perasaan klien saat ini 

(2) Menanyakan apakah klien masih mengingat nama-nama 

klien lain 
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c) Kontrak 

(1) Terapis menjelaskan tujuan kegiatan 

(2) Menjelaskan aturan main:  

i. Jika ada klien yang ingin meninggalkan kelompok, 

harus minta ijin terapis 

ii. Lama kegiatan 45 menit 

iii.Setiap klien mengikuti kegiatan dari awal sampai akhir 

3) Tahap kerja 

a) Terapis menanyakan kepada klien namarumah sakit, nama 

ruangan, beri kesempatan klien untuk menjawab. Beri pujian 

pada klien yang mampu menjawab 

b) Terapis menjelaskan dengan menyalakan tape recorde, 

sedangkan bola tenis diedarkan dari satu peserta ke peserta 

yang lain searah jarum jam. Pada saat lagu berhenti, klien 

yang sedang memegang bola tenis akan diminta menyebutkan 

nama rumah sakit dan nama ruangan klien dirawat. Kegiatan 

ini di ulang sampai seluruh peserta mendapatkan gilirannya 

c) Berikan pujian saat peserta menyebutkan dengan benar 

d) Ajak peserta berkeliling serta menjelaskan nama serta fungsi 

ruangan yang ada. 

4) Tahap terminasi 

a) Evaluasi 

(1) Terapis menanyakan perasaan klien setelah mengikuti 

kegiatan 

(2) Terapis memberikan pujian atas keberhasilan kelompok 

b) Tindak lanjut 

(1) Terapis menganjurkan klien untuk menghafalkan nama 

tempat tersebut 

c) Kontrak  

(1) Menyepakati kegiatan TAK sesi yang ketiga 

(2) Menyepakati waktu dan tempat 
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f. Evaluasi  

NO BUTIR YANG DINILAI NILAI 

2 1 0 

D.  ORIENTASI     

1.  Mengucapkan salam terapeutik    

2.  Menanyakan perasaan klien hari ini    

3.  Terapis menanyakan apakah peserta masih 

mengingat nama-nama peserta yang lain 

   

4.  Menjelaskan aturan main : 

- Klien harus mengikuti kegiatan dari 

awal sampai akhir 

- Bila ingin keluar dari kelompok harus 

meminta izin dari terapis 

- Lama kegiatan 45 menit 

   

 Score=8    

NB Nilai = Jumlah score    

 

No  BUTIR YANG DINILAI NILAI 

2 1 0 

C. KERJA     

1. Terapis menanyakan kepada peserta 

nama rumah sakit, nama ruangan, nomor 

tempat tidur, peserta diberi kesempatan 

menjawab dengan tepat. 

   

2. Terapis menjelaskan langkah berikutnya: 

tape recorder akan dinyalakan saat musik 

terdengar bola tennis dipindahkan dari 

satu peserta yang sedang memegang bla 

tennis menyebutkan nama rumah sakit, 

nama rungan yag tepat.  

   

3  

 

Terapis menyalakan tape dan 

menghentikan saat musik dihentikan 
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peserta yang sedang memegang bola tenis 

menyebutkan nama rumah sakit, nama 

rungan yang tepat. . 

4 Ulangi langkah no 3 sampai semua 

peserta mendapat giliran . 

   

5.  Terapis memberikan pujian, setiap kali 

pasien selesai menceritakan perasaannya  

   

6.  Terapis mengajak peserta berkeliling 

keruang-ruang yang ada  

   

 Score = 12    

NC Nilai = jumlah score    

 

7. Sesi 3: Pengenalan Waktu 

a. Tujuan 

1) Klien dapat mengenal waktu 

2) Klien dapat mengetahui tanggal dengan tepat 

3) Klien dapat mengetahui hari dengan tepat 

4) Klien mengenal tahun dengan tepat 

b. Setting 

1) Terapis dan klien duduk bersama dalam lingkaran 

2) Klien berada di ruangan yang ada kalender dan jam dinding 

c. Alat 

1) Kalender 

2) Jam dinding 

3) Tape recorder 

4) Kaset lagu 

5) Bola tenis 

d. Metode 

1) Diskusi 

2) Tanya jawab 

e. Langkah Kegiatan 

1) Persiapan 
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a) Meningkatkan kontrak dengan klien sesi ke 2 TAK orientasi 

realita 

b) Mempersiapkan alat dan tempat pertemuan 

2) Orientasi 

a) Salam terapeutik 

(1) Salam dari terapis kepada klien 

(2) Terapis dan klien memakai papan nama 

b) Evaluasi/valiadasi 

(1) Terapis menanyakan perasaan klien saat ini 

(2) Menanyakan apakah klien masih mengingat nama-nama 

ruangan yang sudah dipelajari 

c) Kontrak 

(1) Terapis menjelaskan tujuan kegiatan 

(2) Menjelaskan aturan main; 

i. Jika ada klien yang ingin meninggalkan kelompok, 

harus minta ijin terapis 

ii. Lama kegiatan 45 menit 

iii. Setiap klien mengikuti kegiatan dari awal sampai akhir 

3) Tahap kerja 

a) Terapis menjelaskan kegiatan yang akan dikerjakan 

b) Terapis menjelaskan akan menghidukan tape recorder, 

sedangkan bola tenis diedarkan dari satu klien ke klien yang 

lain, pada saat musik musik berhenti klien harus menjawab 

pertanyaan dari terapis 

c) Terapis menghidupkan teape recorder dan mematikannya. 

Klien mengedarkan bola. Saat musik berhenti, klien yang 

memegang bola harus menjawab pertanyaan tentang tangga, 

bulan, tahun, hari dan jam. Kegiatan diulang sampai semua 

klien mendapat giliran. 

d) Berikan pujian 
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4) Tahap terminasi 

a) Evaluasi 

(1) Terapis menanyakan perasaan klien setelah mengikuti 

kegiatan 

(2) Terapis memberikan pujian atas keberhasilan kelompok 

b) Tindak lanjut 

(1) Terapis meminta klien memberi tanda/mengganti 

kalender setiap hari 

c) Kontrak  

(1) Menyepakati kontrak yang akan datang sesuai dengan 

indikasi klien 

(2) Menyepakati waktu dan tempat 

f. Evaluasi  

NO BUTIR YANG DINILAI NILAI 

2 1 0 

B ORIENTASI     

1 Mengucapkan salam terapeutik    

2 Menanyakan perasaan klien hari ini    

3 terapis menanyakan apakah masih mengingat 

nama-nama ruang yang sebelumnya 

dipelajari 

   

1.  Menjelakan tujuan     

2.  Menjelaskan aturan main : 

- Klien harus mengikuti kegiatan dari 

awal sampai akhir 

- Bila ingin keluar dari kelompok harus 

meminta ijin dari terapis  

- Lama kegiatan 45menit 

 

   

 Score=10    

NB Nilai = jumlah score    
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NO BUTIR YANG DINILAI NILAI 

2 1 0 

C KERJA     

1 Terapis menjelaskan kegiatan yang akan 

dilakukan 

   

2 Terapis menanyakan kepada peserta 

hari,tanggal,bulan dan tahun sekarang 

   

3 Terapis menjelaskan langkah beikutnya : 

tape reporder dinyalakan saat musik 

terdengar bola tenis dipindahkan dari satu 

perserta kepeserta yang lain saat musik 

dihentikan peserta yang sedang 

memegang bola tenis menjawab 

pertanyaan terapi. 

   

4 Terapis menyalakan tape dan 

meghentikan saat musik dihentikan 

peserta yang sedang memegang bola tenis 

menjawab pertanyaan dari terapis 

   

5 Ulangi langkah no 4 sampai semua 

peserta mendapat giliran. 

6 Terapis memberikan pujian, setiap kali 

pasien selesay menceritakan perasaannya  

 Score=12    

NC Nilai = jumlah score    
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NO BUTIR YANG DINILAI NILAI 

2 1 0 

D TERMINASI     

1 Menanyakan perasaan pasien setelah 

mengikuti TAK 

   

2 Memberi pujian atas pencapaian kelompok    

3 Menganjurkan pendengaran musik-musik 

yang baik dan yang bermakna dalam 

kehidupan 

   

4 Membuat kontrak kembali untuk TAK 

berikutnya 

   

 Score = 8    

ND Nilai =jumlah score    

 

 

 

 

 

 


