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TERAPI AKTIFITAS KELOMPOK (TAK) 

STIMULASI SENSORI 

 

 

A. Latar Belakang 

Stimulasi sensori adalah terapi aktivitas kelompok yang diadakan dengan 

meemberikan stimulus tertentu kepada klien sehingga terjadi perubahan 

prilaku adaptif kepada klien.Terapi aktivitas kelompok stimulasi sensori 

adalah upaya mengstimulasi semua panca indra (sensori) agar memeberi 

respon yang adekuat Terapi ini diberikan karna klien tidak mampu merespon 

dengan lingkungan sosialnya.Berdasarkan data yang diteliti bulan Juli-

Desember 2008 rata-rata jumlah klien yang dirawat tiap bulan sebanyak 274 

orang. Dari jumlah tersebut 266 orang atau 97.1% mengalami Skizoprenia, 

dari 266 klien tersebut 25 orang atau 20 % mengalami kerusakan interaksi 

social. Dampak yang dapat ditimbulkan oleh menarik diri adalah kerusakan 

komunikasi verbal dan non verbal, gangguan hubungan interpersonal, 

gangguan interaksi social, resiko perubahan sensori (halusinasi), resiko 

menceredai diri dan orang lain dan penurunan minat kebutuhan dasara 

pesikologis.Berdasarkan uraian diatas penggunaan terapi aktivitas kelompok 

dapat memeberikan dampak positif dan dapat memebantu klien meningkatkan 

prilaku adaptif serta mengurangi prilaku maladaptive terutama pada pasien 

dengan kerusakan interaksi social yang salaah satu disebabkan oleh ketidak 

mampuan berespon denga lingkuan sosialnya yang memepunya tujuan agar 

klien mamapu memeberikan respond an dapat mengepresikan perasaan adalah 

terapi aktivitas kelompok stimulasi sensori.(Klleat B. A. & Akemat, 2004). 

B. Tujuan 

a. Tujuan Umum 

Klien dapat meningkatkan hubungan social dalam kelompok secara 

benrtahap. 

b. Tujuan Khusus 

1. Klien mampu memeperkenalkan diri deengan menyebutkan nama 

lemngkap 
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2. Klien ammapu memeprekenalkan diri dengan menyebutkan nama 

panggilan 

3. Klien mamapu memeperkenalkan diri dengan menyebutkan asal, dan 

hobi 

C. Waktu dan Tempat 

a. Hari dan tanggal   :  

b. Jam   :  

c. Tempat   :  

D. Metode 

a. Diskusi 

b. Sharing persepsi 

E. Media dan Alat 

a. Tape recorder 

b. Kaset dengan lagu melayu (dipilih lagu yang memiliki cerita bermakna. 

Dapat juga lagu-lagu yang bermakna religious). 

c. Buku catatan dan pulpen  

d. Jadwal kegiatan pasien 

F. Setting Tempat 
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O : Observer 

P : Pasien 

OP : Operator 

(Eko Prabowo, 2014 : 241). 

G. Pembagian Tugas 

a. Leader 

    Tugas :  

1. Menyiapakan proposal kegiatan TAK  

2. Menyampaikan tujuan dan peratauran kegiatan terpi aktivitas kelompok 

sebelum kegiatan dimulai. 

3. Menjelaskan aturan permainan. 

4. Mampu memotivasi anggota untuk aktiv dalam kelompok dan 

memperkenalkan dirinya. 

5. Mampu memimpin aktivitas kelompok dengan baik dan bersih. 

6. Menetralisir bila ada masalah yang timbul dalam kelompok 

b. Co-leader 

     Tugas :  

1. Mendampingi leader 

2. Menyampaikan informasi dari fasilitator ke leader tentang aktivitas 

pasien 

3. Mengingatkan leader jika kegiatan menyimpang dariu perencanaan yang 

telah dibuat 

4. Mengambil alih posisi leader jika leader mengalami bloking dalam 

proses terapi 

c. Fasilitator 

     Tugas : 

1. Menyediakan fasilitas selama kegiatan berlangsung 

2. Ikut serta dalam kegiatan kelompok 

3. Memfasilitasi dan memberikan stimulus dan motivator pada anggota 

kelompok untuk aktif mengikuti jalannya terapi 
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d. Observer 

     Tugas : 

1. Mengobservasi jalannya proses kegiatan 

2. Mengamati serta mencatat perilaku verbal dan non-verbal pasien selama 

kegiatan berlangsung (dicatat pada format yang tersedia) 

3. Mengawasi jalannya aktivitas kelompok dari mulai persiapan, proses, 

hingga penutupan 

e. Operator 

     Tugas : 

1. Mengatur alih permainan (menghidupakn dan mematikan music) 

2. Timer ( mengatur waktu) 

H. Pasien  

1. Kriteria pasien 

a. Pasien dengan indikasi menarik diri dan harga diri rendah dan mulai 

menunjukkan kemamuan untuk interaksi social. 

b. Pasien dengan kerusakan komunikasi verbal yang telah berespon sesuai 

dengan stimulus yang diberikan 

2. Proses seleksi 

a. Mengidentifikasi pasien yang masuk kriteria 

b. Mengumpulkan pasien yang masuk kriteria 

c. Membuat kontak dengan pasien yang setuju mengikuti TAK, meliputi 

menjelaskan tujuan TAK pada pasien, rencana kegiatan kelompok dan 

aturan main dalam kelompok 

 

I. Susunan Pelaksanaan 

1. Susunan perawat pelaksana TAK sebagai berikut : 

a. Leader :   

b. Co-leader : 

c. Fasilitator :  

d. Observer :   

e. Operator :  
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2. Pasien peserta TAK sebagai berikut : 

 

NO  NAMA MASALAH KEPERAWATAN 

   

   

   

   

   

 

J. TATA TERTIB DAN ANTISIPASI MASALAH 

a. Tata tertib pelaksanaan TAK 

1. Peserta bersedia mengikuti kegiatan TAK sampai dengan selesai 

2. Peserta wajib hadir 5 menit sebelum acxara dimulai 

3. Peserta berpakaian rapi, bersih, dan sudah mandi 

4. Peserta tidak diperkenankan makan, minum, ,merokok selama kegiatan 

TAK berlangsung 

5. Jika ingin mengajukan atau menjawab pertanyaan, peserta mengangkat 

tangan kanan dan berbicara setelah dipersilahkan oleh pemimpin 

6. Peserta yang mengacaukan jalannya acara akan dikeluarkan dari 

permainan 

7. Peserta dilarang meninggalkan tempat sebelum acara selesai 

8. Apabila waktu yang ditentukan untuk melakukan TAK telah habis,  

sedangkan permainan belum selesai maka pemimpin akan meminta 

persetujuan anggota utnuk memperpanjang waktu TAK 

b. Antisipasi kejadian yang tidak diinginkan pada proses TAK 

1. Penanganan pasien yang tidak aktif saat aktivitas kelompok 

a) Memanggil pasien 

b) Memberi kesempatan pada pasien tersebut untuk menjawab sapaan 

perawat atau pasien yang lain 

2. Bila pasien meninggalkan permainan tanpa pamit :  

a) Panggil nama pasien 

b) Tanya alasan pasien mengapa meninggalkan permainan 
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c) Berikan penjelasan tentang tujuan permainan dan berikan  penjelasan 

pada pasien bahwa pasien dapat melaksanakan keperluannya setelah 

itu pasien boleh kembali lagi 

3. Bila pasien lain ingin ikut : 

a) Memeberikan penjelasan bahwa permainan ini ditujukan pada pasien 

yang telah dipilih 

b) Katakan pada pasien lain bahwa ada permainan lain yang mungkin 

dapat di ikuti oleh pasien tersebut 

c) Jika pasien memaksa, beri kesempatan untuk masuk dengan tidak 

memberi peran pada permainan tersebut 
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Terapi Aktivitas Kelompok 

Stimulasi Sensori 

 

A. Pengertian  

TAK stimulasi sensori adalah TAK yang diadakan dengan memberikan 

stimulus tertentu kepada klien sehingga terjadi perubahan perilaku. (Lilik 

Ma’rifatul, 2011 : 239). 

B. Bentuk Stimulus 

1. Stimulus suara : musik 

2. Stimulus visual : gambar 

3. Stimulus gabungan visual dan suara : melihat televisi, video. (Lilik 

Ma’rifatul, 2011 : 239). 

C. Tujuan  

TAK stimulasi sensori bertujuan agar klien mengalami : 

1. Peningkatan kepekaan terhadap stimulus. 

2. Peningkatan kemampuan merasakan keindahan. 

3. Peningkatan apresiasi terhadap lingkungan. (Lilik Ma’rifatul, 2011 : 239). 

D. Jenis TAK 

TAK stimulasi sensori terdapat tiga jenis, diantaranya : 

1. TAK stimulus suara. 

2. TAK stimulus gambar. 

3. TAK stimulus suara dan gambar. (Lilik Ma’rifatul, 2011 : 239). 
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TAK Stimulasi Sensori Suara 

Mendengar Musik 

A. Pengertian  

TAK yang diberikan dengan memberikan stimulus suara pada pasien 

sehingga terjadi perubahan perilaku.  

B. Tujuan  

1. Pasien mampu mengenali musik yang didengar 

2. Pasien mampu menikmati musik sampai selesai 

3. Pasien mampu menceritakan perasaan setelah mendengarkan musik 

C. Indikasi  

1. Pasien menarik diri 

2. Pasien harga diri rendah. (Wahyu P & Ina K, 2010 : 46). 

D. Setting  

1. Peserta duduk melingkar 

E. Alat  

1. Tape recorder 

2. Kaset lagu melayu (Dipilih lagu yang memiliki cerita yang bermakna. 

Dapat juga lagu-lagu yang bermakna religius). 

F. Metode  

1. Diskusi 

2. Sharing persepsi (Lilik Ma’rifatul, 2011 : 240). 

G. Langkah-langkah Kegiatan 

1. Persiapan  

a. Membuat kintrak dengan klien yang sesuai indikasi (klien menarik diri, 

harga diri rendah). 

b. Mempersiapkan alat dan tempat (peserta duduk melingkar). 

2. Orientasi  

a. Salam terapeutik (terapis mengucapkan salam). 

b. Evaluasi/validasi (terapis menanyakan perasaan klien hari ini). 

c. Kontrak : 

1) Terapis menjelaskan tujuan kegiatan 

2) Terapis menjelaskan aturan main yaitu: 
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a) Klien harus mengikuti kegiatan dari awal sampai dengan akhir 

b) Bila ingin keluar dari kelompok, klien harus meminta izin kepada 

terapis 

c) Lama kegiatan 60 menit. 

3. Kerja  

a. Terapis mengajak klien untuk saling memperkenalkan diri (nama 

panggilan, serta asal), dimulai dari terapis, secara berurutan searah 

jarum jam. 

b. Setiap kali seorang klien selesai memperkenalkan diri, terapis mengajak 

klien untuk bertepuk tangan. 

c. Terapis menjelaskan bahwa akan diputar lagu, klien boleh berjoget 

sesuai irama lagu. Setelah selesai lagu tersebut peserta akan 

menceritakan isi cerita dari lagu tersebut dan perasaan klien setelah 

mendengar lagu. 

d. Terapis memutar lagu, klien mendengar, boleh juga berjoget. 

e. Secara bergiliran, klien menceritakan isi lagu dan perasaannya secara 

bergiliran. Sesuai arah jarum jam. Sampai semua peserta mendapat 

giliran. (catatan : jika klien aktif dan proses berlangsung cepat, lagu 

yang diputar boleh lebih dari satu lagu). 

f. Terapis memberikan pujian, setiap kali klien selesai menceritakan 

perasaannya. (Lilik Ma’rifatul, 2011 : 241). 

4. Terminasi  

a. Evaluasi  

1) Terapis menanyakan perasaan klien setelah mengikuti TAK 

2) Terapis memberikan pujian atas pencapaian kelompok. 

b. Tindak lanjut : erapis menganjurkan klien untuk mendengarkan musik-

musik yang baik dan yang bermakna dalam kehidupan. 

c. Kontrak yang akan datang :  

1) Terapis menyepakati kegiatan TAK berikutnya 

2) Terapis menyepakati waktu dan tempat TAK 

 

H. Evaluasi dan Dokumentasi 
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No. Aspek yang Dinilai 
Nama Peserta TAK 

     

1.  Mengikuti kegiatan sampai akhir      

2.  Menjelaskan makna lagu      

3.  Menjelaskan perasaan setelah 

mendengar lagu 

     

Petunjuk : Dilakukan = 1 ; Tidak dilakukan = 0 

(Lilik Ma’rifatul, 2011 : 242). 
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TAK Stimulasi Sensori 

Menggambar 

A. Pengertian  

TAK yang diberikan dengan memberikan stimulus menggambar pada pasien 

sehingga terjadi perubahan perilaku.  

B. Tujuan  

1. Pasien mampu mengekspresikan perasaan melalui gambar  

2. Pasien dapat memberi makna gambar 

C. Indikasi  

1. Pasien menarik diri 

2. Pasien harga diri rendah (Wahyu P & Ina K, 2010 : 48). 

D. Setting  

1. Klien duduk melingkar 

2. Tempat tenang dan nyaman 

E. Alat  

1. Kertas HVS 

2. Pensil 2B (catatan : kalau tersedia krayon juga bisa digunakan). 

F. Metode  

1. Dinamika kelompok 

2. Diskusi  (Lilik Ma’rifatul, 2011 : 243). 

G. Langkah-langkah Kegiatan 

1. Persiapan  

a. Terapis membuat kontrak dengan klien 

b. Terapis menyiapkan alat dan tempat (peserta duduk melingkar dalam 

suasana ruang yang tenang dan nyaman). 

2. Orientasi  

a. Salam terapeutik (terapis mengucapkan salam) 

b. Evaluasi/validasi (terapis menanyakan perasaan klien hari ini 

c. Kontrak : 

1) Terapis menjelaskan tujuan TAK 

2) Terapis menjelaskan aturan main TAK : 

a) Klien mengikuti TAK dari awal sampai akhir 
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b) Jika akan keluar kelompok, klien harus meminta izin terapis 

c) Lama kegiatan 60 menit 

3. Kerja  

a. Terapis menjelaskan kegiatan yang akan dilaksanakan yaitu 

menggambar dan cerita hasil gambar kepada klien lain 

b. Terapis membagikan kertas dan pensil, satu pasang untuk setiap klien 

c. Terapis meminta klien menggambar apa saja sesuai dengan perasaan 

hatinya 

d. Sementara klien mulai menggambar, terapis berkeliling dan memberi 

penguatan kepada klien untuk meneruskan menggambar. Jangan 

mencela klien. 

e. Setelah selesai semua menggambar, terapis meminta masing-masing 

klien untuk menceritakan gambar yang telah dibuatnya. Yang harus 

diceritkan adalah gambar apa dan apa makna gambar tersebut menurut 

klien 

f. Kegiatan no. e dilakukan sampai semua klien mendapat giliran 

g. Setiap kali klien selesai menceritakan gambarnya, terapis mengajak 

klien bertepuk tangan. (Lilik Ma’rifatul, 2011 : 244). 

4. Terminasi  

a. Evaluasi : 

1) Terapis menanyakan perasaan klien setelah selesai mengikuti TAK 

2) Terapis memberikan pujian atas pencapaian kelompok 

b. Tindak lanjut : terapis menganjurkan klien untuk mengekspresikan 

perasaan melalui gambar 

c. Kontrak yang akan datang : 

1) Terapis menyepakati TAK berikutnya 

2) Terapis menyepakati tempat dan waktu TAK 
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H. Evaluasi dan Dokumentasi 

No. Aspek yang Dinilai 
Nama Peserta TAK 

     

1.  Mengikuti kegiatan dari awal 

sampai akhir 

     

2.  Menggambar sampai selesai      

3.  Menceritakan jenis gambar      

4.  Menceritakan makna gambar      

Petunjuk : Dilakukan = 1 ; Tidak dilakukan = 0 

(Lilik Ma’rifatul, 2011 : 245). 
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TAK Stimulasi Sensori 

Menonton TV / Video 

A. Pengertian  

TAK yang diberikan dengan memberikan stimulus suara dan melihat pada 

pasien sehingga terjadi perubahan perilaku. 

B. Tujuan  

1. Pasien mampu menceritakan makna acara yang ditonton 

2. Pasien dapat menikmati TV/Video 

C. Indikasi  

1. Pasien menarik diri 

2. Pasien harga diri rendah (Wahyu P & Ina K, 2010 : 50). 

D. Setting  

1. Klien duduk membentuk setengah lingkaran di depan televisi 

2. Rungan aman dan tenang 

E. Alat  

1. Video 

2. Televisi 

3. VCD 

F. Metode  

1. Diskusi (Lilik Ma’rifatul, 2011 : 246). 

G. Langkah-langkah Kegiatan 

1. Persiapan  

a. Terapis membuat kontrak dengan klien yang terpilih 

b. Terapis menyiapkan alat dan tempat 

2. Orientasi  

a. Salam terapeutik (terapis mengucapkan salam kepada klien) 

b. Evaluasi/validasi (terapis menanyakan perasaan klien hari ini) 

c. Kontrak : 

1) Terapis menjelaskan kegiatan yang akan dilaksanakan 

2) Terapis menjelaskan aturan main : 

a) Klien mengikuti TAK dari awal sampai akhir 

b) Bila ingin keluar dari kelompok, klien harus meminta izin terapis 
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c) Lama kegiatan adalah 60 menit 

3. Kerja  

a. Terapis menjelaskan kegiatan yang akan dilaksanakan yaitu menonton 

tv/video dan menceritakan makna yang telah ditonton 

b. Terapis memutar tv/vcd yang telah dipersiapkan (catatan : untuk klien 

PK dapat dipilih video tentang marah dan sebagainya, disesuaikan 

dengan klien dan tujuan yang hendak dicapai) 

c. Setelah selesai menonton, masing-masing klien diberi kesempatan 

menceritakan isi tontonan dan maknanya untuk kehidupan klien. 

Berurutan searah jarum jam, dimulai dari klien yang ada di sebelah kiri 

terapis. 

d. Setiap selesai, klien menceritakan persepsinya, terapis mengajak klien 

lain bertepuk tangan dan memberikan pujian, sampai semua klien 

mendapatkan giliran.(Lilik Ma’rifatul, 2011 : 247). 

4. Terminasi  

a. Evaluasi  

1) Terapis menanyakan perasaan klien setelah selesai mengikuti TAK 

2) Terapis memberikan pujian atas pencapaian kelompok 

b. Tindak lanjut : terapis menganjurkan klien untuk menonton acara tv 

yang baik 

c. Kontrak yang akan datang :  

1) Terapis menyepakati kegiatan TAK berikutnya 

2) Terapis menyepakati tempat dan waktu TAK 

 

H. Evaluasi dan Dokumentasi 

No 
Aspek yang Dinilai Nama Peserta TAK 

     

1.  Mengikuti kegiatan sampai TAK 

berakhir 

     

2.  Menceritakan cerita dalam 

tv/video 

     

3.  Menceritakan makna cerita      
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4.  Menjelaskan perubahan perilaku 

sesuai dengan tontonan 

     

Petunjuk : Dilakukan = 1 ; Tidak dilakukan = 0 

(Lilik Ma’rifatul, 2011 : 248). 
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BAB III 

PENUTUP 

A. Simpulan 

Terapi  aktivitas kelompok stimulasi persepsi  adalah terapi yang 

menggunakan aktivitas sebagai stimulus dan terkait dengan pengalaman 

dan/atau kehidupan untuk didiskusikan dalam kelompok. 

Tujuannya TAK stimulasi persepsi ialah klien mempunyai kemampuan untuk 

menyelesaikan masalah yang diakibatkan oleh paparan stimulus kepadanya. 

Dan tujuan khususnya Klien dapat mempersepsikan stimulus yang dipaparkan 

kepadanya dengan tepat, Klien dapat menyelesaikan masalah yang timbul 

dari stimulus yang dialami. 

B. Saran 

Demikian makalah yang telah kami susun, semoga dengan makalah ini dapat 

menambah pengetahuan serta lebih bisa memahami tentang pokok bahasan 

makalah ini bagi para pembacanya dan khususnya bagi mahasiswa yang telah 

menyusun makalah ini. Semoga makalah ini dapat bermanfaat bagi semua. 
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