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Abstract 

THE INFLUENCE OF COGNITIVE THERAPY AND BEHAVIOR ON 

SELF-CARE ABILITY IN SCHIZOPHRENIA CLIENTS WITH SELF-

CARE DEFICIT at RSJD DR. AMINO GONDOHUTOMO  
 

Experimental Quasy-Experimental Study at RSJD Dr. Amino Gondohutomo 

Central Java Province 

 

By: Reny Tjahja Hidayati 
Email: reny.tjahja.hidayati-2016@fkp.unair.ac.id 

Faculty Of Nursing, University Airlangga Surabaya 

 

Introduction: Self-care deficit is one of the behavior of schizophrenic clients 

where a person experiences an interruption or obstacle in performing or 

completing daily activities. The purpose of this study was to determine the effect 

of cognitive and behavioral therapy on the improvement of self-care capability. 

Method: The design of this study used quasy-experimental, with purposive 

random sampling technique. The population of this study amounted to 35 

respondents and obtained a sample of 30 respondents determined by inclusion 

criteria. Independent variables are cognitive and behavioral therapy and the 

dependent variable is the ability in self-care. The analysis used the Wilcoxon 

Signed Rank Test and Mann Whitney test. Results: The results showed an 

increase in self-care in the cognitive and behavioral groups significantly (p= 

0,05). Based on the results of the analysis it can be concluded that cognitive and 

behavioral therapy can improve self-care capabilities in clients with self-care 

deficits. Conclusion: Client self-care deficit with cognitive and behavioral 

therapy with an in-depth approach can improve the ability of self-care. therefore it 

is expected to be used as a standard therapy for clients self-deficit care, especially 

schizophrenia and need to do further research on cognitive therapy and behavior 

on other mental nursing diagnoses. 

 

Keywords: cognitive and behavioral therapy, self-care, schizophrenia, self-care 

deficit 
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BAB 1  

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang  

Gangguan jiwa adalah sindrom atau pola perilaku yang secara klinis 

bermakna yang berhubungan dengan distress atau penderitaan dan 

menimbulkan hendaya pada satu atau lebih fungsi kehidupan manusia(Keliat 

and Akemat, 2010). Klien dengan skizofrenia biasanya cenderung tidak 

mampu menghubungkan pikiran-pikiran yang muncul dalam dirinya yang 

menyebabkan menghilangnya kemampuan atau kemauan untuk melakukan 

aktivitas sehari-hari terutama dalam pemenuhan kebutuhan dasarnya selain 

kebutuhan makan dan tidurnya (Yosep, 2010). Ketidakamampuan klien 

dalam melakukan perawatan diri dapat mengakibatkan klien mengalami 

defisit perawatan diri. 

Defisit perawatan diri merupakan salah satu perilaku klien skizofrenia 

dimana seseorang mengalami gangguan atau hambatan dalam melakukan atau 

menyelesaikan aktivitas sehari-hari. Defisit perawatan diri adalah suatu 

keadaan dimana seseorang mengalami kelainan dalam melakukan atau 

menyelesaikan suatu aktivitas sehari-hari secara mandiri dan merupakan satu 

masalah yang sering timbul pada klien dengan gangguan jiwa (Yusuf, 2015). 

Defisit perawatan diri apabila tidak segera ditangani dapat menyebabkan 

klien mengalami gangguan kesehatan dan memperburuk penyakitnya. 

Dampak fisik dari defisit perawatan diri adalah banyaknya gangguan 

kesehatan akibat tidak terjaganya kebersihan diri, gangguan fisik yang sering 

terjadi pada skizofrenia meliputi gangguan integritas kulit, gangguan 
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membran mukosa mulut, terjadi infeksi pada mata dan telinga serta gangguan 

pada kuku. Sedangkan dampak psikososial pada defisit perawatan diri adalah 

gangguan kebutuhan rasa aman dan nyaman, kebutuhan dicintai dan 

mencintai, kebutuhan harga diri dan gangguan interaksi sosial yang 

diakibatkan badan bau dan penampilan tidak rapi (Azizah, 2016).  

Indikator kesehatan jiwa yang dinilai dari Riskesdas tahun 2013 antara 

lain gangguan jiwa berat, gangguan mental emosional serta cakupan 

pengobatan. Gangguan jiwa berat adalah gangguan yang ditandai dengan 

terganggunya kemampuan untuk menilai suatu realitas atau tilikan (insight) 

yang buruk di sekitarnya. Berdasarkan data di Amerika Serikat setiap tahun 

terdapat 300.000 pasien yang menderita gangguan skizofrenia yang 

mengalami episode akut. Angka kematian pasien dengan skizofrenia 8 kali 

lebih tinggi dari angka kematian penduduk pada umum nya, skizofrenia itu 

sendiri banyak ditemukan pada usia remaja sampai dengan usia dewasa dan 

usia tersebut masih dalam golongan usia yang sangat produktif untuk bekerja 

dan melakukan aktifitas  lainnya (Caturini, 2014; Yosep, 2010).  

Indonesia mengalami peningkatan untuk penderita gangguan jiwa 

yang cukup banyak, prevalensi gangguan jiwa berat dengan skizofrenia di 

Indonesia pada tahun 2013 adalah 1.728 orang. Adapun prevalensi ganguan 

mental emosional pada usia lebih dari 15 tahun di Indonesia adalah 6.0% 

(37.728 orang). Prevalensi untuk provinsi dengan gangguan jiwa tertinggi di 

Indonesia adalah Sulawesi Tengah (11,6%), sedangkan untuk provinsi yang 

terendah adalah Lampung (1,2%) (Riset Kesehatan Dasar, 2013). Menurut 
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Dinas Kesehatan di Jawa Tengah (2015), menyebutkan bahwa angka kejadian 

di Jawa Tengah sendiri masih berkisar dia angka 317.504 jiwa. 

Menurut data rekam medik di RSJD Dr. Amino Gondohutomo 

Provinsi Jawa Tengah pada tahun 2013, presentase bagi penderita gangguan 

jiwa dari bulan Januari sampai Agustus 2013 sebanyak 2294 orang dengan 

masalah keperawatan diantaranya halusinasi, menarik diri, harga diri rendah, 

perilaku kekerasan, defisit perawatan diri, waham dan percobaan bunuh diri. 

Studi pendahuluan yang dilakukan peneliti di 3 ruangan (Ruang Arimbi, 

Brotojoyo, dan Citro Anggodo) memperoleh data pada bulan Juli-September 

sebanyak 206 orang yang dirawat mengalami defisit perawatan diri. Tindakan 

keperawatan yang sudah dilakukan pada klien skizofrenia yang mengalami 

defisit perawatan diri adalah dengan asuhan keperawatan dan terapi perilaku. 

Asuhan keperawatan yang diberikan adalah dengan mengajarkan cara 

perawatan diri dan memotivasi klien agar mau merawat diri, namun masih 

ditemukan klien dengan masalah defisit perawatan diri. 

Pada masalah keperawatan jiwa selalu dan bahkan dapat terjadi pada 

setiap pasien yang mengalami gangguan jiwa adalah defisit perawatan diri 

khususnya perawatan kebersihan kulit. Kulit merupakan garis tubuh pertama 

dari pertahanan melawan infeksi. Dengan mengajarkan cara hygiene pada 

klien, klien akan berperan aktif dalam meningkatkan kesehatan dan menjadi 

partisipan dalam perawatan diri ketika memungkinkan (Potter & Perry, 2006). 

Hasil penelitian  Rini, (2016) menunjukkan bahwa penurunan dari 

kemandirian dalam perawatan diri (self-care) yang terjadi pada klien dengan 

gangguan jiwa akibat adanya perubahan proses pikir dan kerusakan 
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hipotalamus yang membuat kehilangan mood dan motivasi sehingga klien 

malas melakukan sesuatu untuk kebutuhan dasarnya. Berdasarkan studi kasus 

dilapangan banyak ditemukan bahwa klien dengan skizofrenia juga 

mengalami defisit perawatan diri. Defisit perawatan dirinya meliputi mandi 

dan kebersihan diri. Klien dengan skizofrenia disertai dengan defisit 

perawatan diri secara motorik mampu melakukan perawatan diri namun 

secara kognitif klien lebih berkonsentrasi dengan pikirannya sendiri dan tidak 

memperhatikan perawatan dirinya. Defisit perawatan diri adalah suatu 

keadaan dimana seseorang mengalami kelainan dalam melakukan atau 

menyelesaikan suatu aktivitas sehari-hari secara mandiri dan merupakan satu 

masalah yang sering timbul pada klien dengan ganggua jiwa (Yusuf, 2015). 

Fitria (2009) Defisit perawatan diri merupakan suatu kondisi pada 

seseorang yang mengalami kelemahan dalam melakukan atau melengkapi 

aktivitas perawatan dirinya secara mandiri seperti mandi (hygiene), 

berpakaiana/berhias, makan, dan BAB/BAK (toileting). Keterbatasan yang 

dialami oleh klien dengan skizofrenia biasanya diakibatkan karena stessor 

yang cukup berat dan sulit ditangani oleh klien, sehingga klien tidak mau 

mengurus atau merawat dirinya sendiri (Direja, 2011). Defisit perawatan diri 

pada klien dengan gangguan jiwa dapat dilakukan beberapa tindakan 

keperawatan salah satunya meliputi terapi modalitas. Salah satu terapi 

modalitas yang dapat digunakan pada klien dengan skizofrenia dengan defisit 

perawatan diri salah satunya adalah dengan terapi kognitif dan perilaku. 

Penambahan terapi kognitif dan perilaku dapat menurunkan gejala positif dan 

negatif serta dapat meningkatkan motivasi dan mengetahui pentingnya 
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perawatan diri pada gangguan defisit perawatan diri (Cully and Teten, 2008). 

Apabila dapat mengubah perilaku yang ditargetkan, maka perilaku yang dapat 

dirubah adalah perilaku personal hygienenya atau perawatan diri (self-care). 

Sesuai dengan penelitian yang telah dilakukan oleh Nyumirah (2012) 

mengatakan bahwa terapi kognitif dan perilaku yang diberikan kepada klien 

dengan skizofrenia yang menjadikan klien dapat melawan pikiran dan 

perilaku yang negatif dan lebih berfokus pada aspek positif pada diri klien. 

Terapi kognitif dan perilaku dapat diberikan untuk menolong klien dengan 

skizofrenia dalam pertumbuhan prestasinya untuk meningkatkan kemampuan 

koping individu dan perilaku maladaptive. Selain itu upaya untuk 

meningkatkan perawatan diri pada klien dengan skizofrenia adalah dengan 

melakukan terapi kognitif dan perilaku, untuk meningkatkan kemampuan 

klien dalam merawat dirinya sendiri dan untuk persiapan pulang (discard 

planning). 

Terapi kognitif dan perilaku adalah intervensi terapeutik yang 

bertujuan untuk mengurangi tingkah laku mengganggu dan maladaptif 

dengan mengembangkan proses kognitif yang didasarkan pada asumsi bahwa 

afek dan tingkah laku adalah produk dari kognitif oleh karena itu intervensi 

kognitif dan tingkah laku dapat membawa perubahan dalam pikiran, perasaan, 

dan tingkah laku (Stallard, 2009). Terapi kognitif dan perilaku bertujuan 

untuk meningkatkan kesadaran, pikiran dan perasaan klien dengan skizofrenia 

dengan merubah pikiran dan perilaku yang maladaptif (Martin, 2010) 

Namun pengaruh terapi kognitif dan perilaku terhadap peningkatan 

perawatan diri pada klien dengan skizofrenia perlu diteliti lebih lanjut, maka 
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dari itu peneliti tertarik untuk melakukan penelitian mengenai “ Pengaruh 

Terapi Kognitif dan Perilaku Terhadap Peningkatan Kemampuan Perawatan 

Diri pada pasien Skizofrenia”  

1.2 Rumusan Masalah 

Apakah terapi kognitif dan perilaku berpengaruh terhadap 

peningkatan kemampuan dalam melakukan self-care pada klien dengan 

skizofrenia. 

1.3 Tujuan Penelitian 

1.3.1 Tujuan umum 

Menjelaskan pengaruh terapi kognitif dan perilaku terhadap peningkatan 

self-care pada klien skizofrenia 

1.3.2 Tujuan khusus 

Adapun tujuan khusus penelitian ini adalah 

1. Mengidentifikasi tingkat kemampuan perawatan diri pada pasien dengan 

defisit perawatan diri sebelum dilakukan terapi kognitif dan perilaku di 

RSJD Dr. Amino Gondohutomo Provinsi Jawa tengah 

2. Mengidentifikasi tingkat kemampuan perawatan diri pada pasien dengan 

defisit perawatan diri sesudah dilakukan terapi kognitif dan perilaku di 

RSJD Dr. Amino Gondohutomo Provinsi Jawa Tengah. 

3. Menganalisis pengaruh terapi kognitif dan perilaku terhadap kemampuan 

perawatan diri pada klien skizofrenia dengan defisit perawatan diri di 

RSJD Dr. Amino Gondohutmo Provinsi Jawa Tengah. 
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1.4 Manfaat penelitian 

1.4.1 Teoritis 

Dapat mengembangkan penerapan terapi kognitif dan perilaku sebagai 

terapi bagi klien gangguan jiwa sebagai intervensi sengan masalah defisit 

perawatan diri 

1.4.2 Praktis  

1. Bagi responden 

Dengan mengikuti penelitian ini responden dapat meningkatkan self-care 

secara mandiri dan dapat mengurangi pikiran negative menjadi positif 

2. Bagi perawat ruangan 

Dapat memberi masukan bagi perawat tentang perlunya terapi kognitif 

dan perilaku pada klien dengan defisit perawatan diri untuk 

meningkatkan self-care pada klien. 

3. Bagi profesi keperawatan 

Sebagai dasar penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP) terhadap 

penatalaksanaan pasien dengan skizofrenia khususnya dengan diagnosa 

defisit perawatan diri. 
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BAB 2  

TINJAUAN PUSTAKA 

2.1 Konsep Skizofrenia 

2.1.1 Pengertian skizofrenia 

 Skizofrenia adalah sekelompok reaksi psikotis dengan ciri-ciri 

pengunduran diri dari kehidupan sosial, gangguan emosional dan afektif 

yang kadang kala disertai dengan halusinasi dan delusi serta tingkah laku 

negatif yang merusak. 

 Skizofrenia adalah suatu bentuk psikosa dengan gangguan utama pada 

proses pikir serta disharmoni (keretakan, perpecahan) antara proses pikir, 

afek/emosi, kemauan dan psikomotor disertai distorsi kenyataan, terutama 

karena waham dan halusinasi; asosiasi terbagi-bagi sehingga timbul 

inkohorensi (Direja, 2011). 

 Skizofrenia adalah gangguan psikotik kronik yang mengalami 

gangguan proses pikir, berkomunikasi, emosi dan perilaku dengan gangguan 

menilai realita, pemahaman diri buruk dan kemunduran hubungan 

interpersonal (Caturini , 2014). 

 Dari pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa skizofrenia merupakan 

gangguan psikosis yang yang ditandai dengan gangguan dalam proses pikir 

disertai dengan halusinasi serta tingkah laku negative yang merusak. 

2.1.2 Tanda dan Gejala 

 Menurut (Azizah, 2016) gejala yang muncul pada penderita skizofrenia 

adalah sebagai berikut : 
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1. Muncul delusi dan halusinasi 

Delusi adalah pemikiran yang salah dan tidak sesuai dengan kenyataan, 

namun tetap dipertahankan sekalipun banyak bukti mengenai pemikiran 

yang salah tersebut. Orang dengan skizofrenia  biasanya meyakini bahwa 

dirinya adalah Tuhan, nabi, dewa atau orang besar yang penting di 

lingkungannya. Halusinasi adalah persepsi panca indra yang tidak sesuai 

dengan kenyaan. Misalnya, penderita tampak berbicara sendiri tetapi ia 

mempersepsikan ada  orang lain yang sedang ia ajak bicara. 

2. Kehilangan energi dan minat untuk menjalani aktivitas sehari- hari, 

bersenang-senang, maupun aktivitas seksual, besbicara hanya sedikit, 

gagal menjalin hubungan dengan orang lain, tidak mampu memikirkan 

konsekuensi dari tindakannya, menampilkan ekspresi dan emosi yang 

datar atau bahkan ekspresi emosi yang tidak sesuai dengan situasi yang 

dialaminya, missal tiba-tibda tertawa dan marah-marah tanpa sebab. 

Secara umum, gejalanya dibagi menjadi : 

1. Gejala-gejala positif antara lain termasuk halusinasi, delusi, gangguan 

pemikiran (kognitif). Gejala-gejala ini disebut positif karena merupakan 

manifestasi jelas yang dapat dilihat atau diamati oleh orang lain. 

2. Gejala-gejala negatif. Gejala ini disebut negatif kerena merupakan 

kehilangan dari ciri khas atau fungsi normal seseorang, termasuk kurang 

atau tidak mampu menampakkan/mengekspresikan emosi pada wajah 

dan perilaku, kurangnya dorongan untuk beraktifitas, tidak dapat 

menikmati kegiatan-kegiatan yang disenangi dan kurangnya kemampuan 

bicara (alogia). 
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3. Meski bayi dan anak dapat menderita skizofrenia atau penyakit psikotik 

yang lainnya, keberadaan skizofrenia pada grup ini sangat sulit 

dibedakan dengan gangguan kejiwaan seperti autisme, sindrom Asperger 

atau ADHD (Attention Deficit Hyperactivity Disorder) atau gangguan 

perilaku dan Post Traumatic Stress Disorder (PTSD). 

4. Pada remaja perlu diperhatikan kepribadian pra sakit yang merupakan 

faktor predisposisi dari skizofrenia itu sendiri, yaitu gangguan 

kepribadian paranoid atau kecurigaan yang berlebihan, menganggap 

semua orang itu musuhnya.  

2.1.3 Tipe dan klasifikasi skizofrenia 

 Pembagian skizofrenia yang dikutip dalam maramis (2005) dalam 

(Prabowo, 2014) antara lain : 

1. Skizofrenia simplex 

Penderita sering timbul pertama kali pada saat anak menginjak pada 

masa pubertas, gejala utama pada jenis simplex adalah kedangkalan 

emosi dan kemunduran kemauan, gangguan proses berpikir susah 

ditemukaan, waham dan halusinasi jarang ditemukan. 

2. Skizofrenia bebefrenik 

Permulaanya perlahan-lahan/ sub akut dan sering timbul pada masa 

remaja atau antara usia 15-25 tahun gejala yang menyolok ialah 

gangguan prose pikir, gangguan kemauan dan adanya 

depersonalisasi/double personality. Juga mengalami gangguan 

psikomotor seperti mannerism/ perilaku kekanakan sering terdapat pada 

bebefrenik, waham dan halusinasi. 
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3. Skizofrenia katatonik 

Timbul pertama kali pada usia 15-30 tahun dan biasanya akut serta 

sering didahului dengan stess emosional, mungkin terjadi gaduh gelisah 

katatonik/stupor katatonik 

4. Stupor katatonik 

Pada stupor katatonik penderita tidak menunjukkan perhatian sama 

sekali terhadap lingkungannya. Emosi klien sangat dangkal, gejala yang 

sering timbul ialah gejala psikomotor seperti : mutisme, muka tanpa 

ekspresi, stupor. 

5. Gaduh-gelisa katatonik 

Terdapat hiperaktifitas  motorik, tetapi tidak disertai dengan emosi yang 

semestinya dan tidak dipengaruhi oleh rangsangan dari luar. Penderita 

berbicara terus menerus, menunjukan gejala stereotip, menerisme, 

grimas, neoligisme.   

6. Skizofrenia paranoid 

Gejala yang paling mencolok pada klien dengan skizofrenia paranoid 

adalah waham primer dengan waham sekunder dan halusinasi. 

Kepribadian penderita yang belum sakit sering digolongkan dengan 

skhizoid. Penderita mudah tersinggung, suka menyendiri dan kurang 

percaya diri pada orang lain. 

7. Skizofrenia residual 

Skizofrenia residual adalah skizofrenia dengan gejala primer, tetapi 

gejala yang dialami tidak jelas adanya gejala sekunder, gejala ini timbul 

setelah beberapa kali penderita mengalami serangan skizofrenia. 
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8. Skizo-aktif (skizofrenia skizo afektif) 

Gejala- gejala skizofrenia dapat menonjol secara bersamaan juga 

dengan gejala-gejala depresi (skizo-depresi) atau skizo-manik. Dimana 

jenis skizofrenia ini cenderung dapat sembuh tanpa efek tetapi mengkin 

juga dapat kambuh kembali. 

2.1.4 Pengobatan 

 Luana dalam (Prabowo, 2014) menjelaskan bahwa pengobatan 

skizofrenia ada 2 macam, yaitu : 

1. Psikofarmaka 

Obat antipsikotik yang ada dipasaran dapat dikelompokkan menjadi dua 

bagian yaitu  antipsikotik generasi pertama (APG I) dan antispikotik 

generasi kedua (APG II). APG I bekerja dengan cara memblok reseptor 

D2 di mesolimbic, mesokortikal, nigostriatal dan tuberoinfundibular 

sehingga dengan cepat menurunkan gejala positif, tetapi pemakaian 

jangka panjang dapat memberikan efek samping : gangguan 

ekstrapiramidal (EPS), peningkatan kadar prolactin, meningkatkan berat 

badan dan memperberat gejala kognitif. Efek samping lainnya yaitu 

antikolinergik seperti mulut kering pandangan kabur gangguan miksi, 

defekasi dan hipotensi. APG I dikatakan potensi tinggi bila dosis yang 

digunakan kurang atau sama dengan 10 mg diantaranya adalah 

trifluoperazine, fluphenazine, haloperidol dan pimozide. Digunakan pada 

klien dengan apatis, menarik diri, hipoaktif, waham dan halusinasi. 

Potensi rendah bila dosisnya lebih atau sama dengan 50 mg diantaranya 
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adalah chlorpromazine dan thiondazine. Digunakan pada penderita 

dengan gejala gaduh gelisah, hiperaktif dan sulit tidur. 

APG II sering disebut sebagai serotonin dopamine antagonis (SDA) atau 

antipsikotik atipikal. Bekerja melalui interaksi serotonin dan dopamin 

pada keempat jalur dopamin diotak yang menyebebka rendahnya efek 

samping extrapyramidal dan sangat efektif untuk mengatasi gejala 

negatif. Obat tipe APG II antara lain adalah clozapine, olanzapine, 

quetiapine, dan rispendon.  

2. Terapi psikososial 

Ada beberapa macam model metode yang dapat dilakukan antara lain : 

1) Psikoterapi individual 

2) Terapi suportif 

3) Sosial skill training 

4) Terapi okupasi 

5) Terapi kognitif dan perilaku 

6) Psikoterapi kelompok 

7) Psikoterapi keluarga 

2.2 Konsep Terapi Perilaku dan Kognitif  

2.2.1 Pengertian 

Terapi kognitif dan perilaku adalah intervensi terapeutik yang bertujuan 

untuk mengurangi tingkah laku mengganggu dan maladaptif dengan 

mengembangkan proses kognitif yang didasarkan pada asumsi bahwa afek 

dan tingkah laku adalah produk dari kognitif oleh karena itu intervensi 

kognitif dan tingkah laku dapat membawa perubahan dalam pikiran, 
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perasaan, dan tingkah laku (Stallard, 2009). Menurut (Epigee, 2009) terapi 

kognitif dan perilaku adalah terapi yang didasari dari gabungan beberapa 

intervensi yang dirancang untuk merubah cara berpikir dan memahami 

situasi dan perilaku sehingga mengurangi frekuensi reaksi negatif dan emosi 

yang menggangu. 

Menurut (Martin, 2010) terapi kognitif dan perilaku adalah suatu terapi 

psikososial yang mengintegrasi modifikasi perilaku melalui pendekatan 

restrukturisasi kognitif. Berdasarkan beberapa definisi mengenai terapi 

kognitif dan perilaku yang diungkapkan pada garis besarnya terapi kognitif 

dan perilaku adalah salah satu bentuk terapi psikososial yang merubah pola 

pikir yang salah juga akan menjadi perilaku adaptif, sehinga pada akhirnya 

diharapkan individu memiliki kemampuan untuk bereaksi secara adaptif 

dalam menghadapi masalah atau situasi yang sulit dalam hidup. 

2.2.2 Tujuan  

Tujuan dari terapi kognitif dan perilaku adalah untuk memodifikasi 

fungsi berpikir, perasaan, bertindak, dengan menekankan fungsi otak dalam 

menganalisa, memutuskan, bertanya, berbuat dan mengambil keputusan 

kembali. Dengan merubah status pikiran dan perasaannya, klien diharapkan 

dapat merubah perilaku negatif menjadi positif (Epigee, 2009). 

Untuk mencapai tujuan ini, perawat harus percaya bahwa perubahan itu 

memungkinkan sehingga menimbulkan perspektif baru dan berbeda, 

perilaku, dan pengalaman yang terbuka untuk evaluasi. Tidak mudah 

individu, keluarga dan masyarakat harus berubah, atau bahkan berhenti pada 
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perilaku saat ini. Di lain waktu individu tersebut harus selalu belajar untuk 

mengadopsi perilaku yang baru.  

Perubahan ini dapat berhubungan dengan setiap aspek kehidupan 

seseorang, termasuk olahraga, kebiasaan dalam melakukan kebersihan diri, 

kebiasaan makan, kepatuhan terhadap pengobatan, penggunaan obat-obatan, 

diri sendiri mengalahkan pikiran, penolakan masalah, atau jika masalah 

yang timbul muncul dengan cara konstruktif (Sivec, 2017).  

2.2.3 Indikasi 

Terapi kognitif dan perilaku diberikan kepada individu dengan gangguan 

klinis khusus seperti : depresi, ansietas, panik agrophobia, social phobia, 

bulimia, Obsesive Compulsive Disorder (OCD), Post Traumatic Stress 

Disorder (PTSD), psikosis, marah, distress HIV, masalah Cognitive 

Behavioral Therapy diterapkan untuk masalah keluarga, kelainan fungsi 

seksual, kerusakan personality (Nyumirah, 2012) 

2.2.4 Karakteristik terapi kognitif dan perilaku 

Karakteristik terapi kognitif dan perilaku menurut Workshop 

Keperawatan Jiwa ke-IX, (2015) adalah : empirically based (berbasis 

empiris) ada penelitian sebelumnya dalam penerapan terapi ini sebagai bukti 

intervensi yang akan dilakukan, Goal oriented (berorientasi pada tujuan) 

tujuan perawatan harus sesuai dengan awal sebelum melakukan terapi untuk 

merubah suatu perilaku yang negatif menjadi positif, Practical (Praktik) 

fokus klien dan terapis untuk dapat membantu menyelesaikan masalah yang 

sedang dihadapi oleh klien, Collaboration (kolaborasi) menjalin kolaborasi 

dengan klien untuk merubah suatu perilaku yang negatif menjadi positif 
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dalam penerapan ini, Open (terbuka) para klien dan terapis berbagi 

pemahaman tentang apa yang akan terjadi dalam penerapan terapi yang akan 

dilakukan, Homework (tugas pekerjaan rumah) klien sering diberi tugas 

untuk mengumpulkan data terkait dengan keterampilan yang dimiliki, dan 

memberikan penguatan terhadap respon tersebut, Measurements (ada 

pengukuran) data dasar penilaian masalah perilaku tersebut diulang selama 

interval yang teratur dan sampai pada penyelesaian tindakan. Proses 

tindakan tersebut diawasi secara ketat, Active (aktif) perubahan dan 

kemajuan yang bermakna dalam perawatan klien dapat memberikan dampak 

pada kualitas hidup baik itu pasien ataupun therapis aktif dalam terapi, Short 

term (jangka pendek) terapi kognitif dan perilaku biasanya digunakan dalam 

jangka waktu yang pendek yang terdiri dari 6 sesi sampai 20 sesi. 

2.2.5 Prinsip Dalam Terapi kognitif dan perilaku 

Intervensi perubahan perilaku menerapkan teori belajar untuk persoalan 

hidup dengan tujuan membantu orang mengatasi kesulitan dalam kehidupan 

klien. Kesulitan ini sering terjadi bersama dengan masalah kesehatan atau 

kondisi psikiatris. Perawat dalam menggunakan prinsip-prinsip berikut 

untuk memandu intervensi perubahan perilaku (Stuart, 2009 dalam Azizah, 

2016) : semua perubahan adalah perubahan diri klien adalah peserta aktif 

dan agen utama perubahan, self-efficacy sangat penting, klien perlu merasa 

bahwa mereka mengendalikan kehidupan mereka sendiri dan menerima 

tanggung jawab atas upaya mereka, pendidikan hanya salah satu bagian dari 

proses perubahan, sebuah aliansi terapi membantu klien memulai dan 

mempertahankan perubahan, dimensi responsive dan tindakan tentang 
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hubungan perawat dank lien adalah bahan penting untuk perubahan, harapan 

penting untuk semua intervensi yang efektif didasarkan untuk harapan 

positif dan harapan penuh bahwa kehidupan bisa lebih baik. 

2.2.6 Tahap perubahan 

Kesiapan untuk berubah terkait dengan motivasi seseorang atau apa yang 

disebut kesiapan sebagai motivasi. Perubahan perilaku terjadi secara 

bertahap dari waktu ke waktu (Stuart, 2009 dalam Nyumirah, 2012). 

Tahapan perubahan yaitu  

1. Precontemplation 

Pada tahap ini orang tidak berpikir bahwa mereka memiliki masalah, 

sehingga mereka tidak mungkin untuk mencari bantuan atau partisipasi 

dalam pengobatan, klien dapat mempertimbangkan, menjelajahi dan atau 

melihat nilai dari manfaat perubahan. 

2. Kontemplasi 

Terapis dapat menciptakan lingkungan yang mendukung dimana 

klien dapat mempertimbangkan perubahan tanpa merasa tertekan untuk 

melakukannya, jika klien didorong untuk mengubah dalam fase ini 

mereka cenderung aktif menolak. 

3. Persiapan 

Pada tahap ini klien telah membuat keputusan untuk berubah dan 

menilai bagaimana keputusan yang terasa. Klien dapat dibantu untuk 

memilih tujuan pengobatan yang realistic dan cara yang berbeda untuk 

mencapai tujuan tersebut. 
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4. Tindakan 

Klien sekarang memiliki komitmen yang kuat untuk berubah dan 

telah mengidentifikkasi rencana untuk masa depan. Klien harus 

memberikan dukungan emosional dan membantu dalam mengevaluasi 

dan memodifikasi rencana mereka dari tindakan yang akan sukses. 

5. Pemeliharaan 

Perubahan terus, dan fokus ditempat klien apa yang perlu 

dilakukan untuk mempertahankan atau mengkonsolidasi keuntungan. 

Setiap kambuh harus dilihat sebagai bagian dari proses perubahan dan 

bukan sebagai kegagalan. 

6. Terminas 

Didasarkan pada gagasan bahwa seseorang tidak akan terlibat 

dalam perilaku lama dalam kondisi apapun. Klien lebih mungkin untuk 

terlibat dalam mengubah perilaku ketika mereka dapar menilai kesiapan 

mereka untuk intervensi perubahan dan merencanakan perubahan yang 

sesuai. 

2.2.7 Analisi perubahan kognitif dan perilaku  

Menurut (Muqodas, 2011) analisis ini terdiri dari tiga bagian (ABC dari 

perilaku) : 

1. Antecedent  

Stimulus atau isyarat yang terjadi sebelum perilaku dan mengarah ke 

menifestasinya. 

2. Behaviour/ perilaku 

Apa yang orang katakana atau tidak katakan atau lakukan. 
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3. Consequence/konsekuensi 

Apa efeknya (positif, negatif atau netral) orang berpikir hasil dari 

perilaku. 

Cara lain untuk menilai pengalaman seseorang adalah untuk 

mempertimbangkan ketiga system (tindakan ABC‟s) yang berhubungan 

dalam kerangka terapi : afektif : tanggapan emosional atau perasaan, 

perilaku : menifestasi lahiriah dan tindakan, kognitif : pemikiran tentang 

situasi. Ketiga unsur tersebut saling terkait dalam menjelaskan perilaku 

manusia karena sebagai berikut : perasaan pengaruh pemikiran, berpikir 

pengaruh tindakan dan tindakan memengaruhi perasaan. 

Menurut (Martin, 2010) bahwa penerapan terapi psikososial dengan 

perilaku kognitif dapat merubah pola pikir yang salah juga akan berubah 

menjadi perilaku yang adaptif, sehingga pada akhirnya diharapkan 

individu dengan masalah self-care memiliki peningkatan kemampuan 

untuk merawat dirinya sendiri dan bereaksi secara adaptif dalam 

menghadapi masalah atau situasi yang sulit dalam setiap fase hidupnya. 

Menurut (Cully and Teten, 2008) penambahan terapi konitif perilaku 

dapat menurunkan gejala negatif pada skizofrenia serta fungsi sosial yang 

baik dan menunjukkan efek yang menetap setelah pengobatan terakhir, 

dibandingkan dengan perawatan rutin saja, karena dengan terapi perlaku 

kognitif dapat membantu klien melakukan perilaku dan pikiran yang 

positif sehingga mendapakan perilaku yang positif juga. 
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2.2.8 Sesi dalam Terapi kognitif dan perilaku 

Pada proses pelaksanaan terapi kognitif dan perilaku dibagi dalam 5 sesi, 

setiap sesi dilaksanakan selama kurang lebih 30-45 menit untuk setiap klien. 

1. Sesi 1: Pengkajian 

Mengungkapkan pikiran otomatis yang negatif tentang diri sendiri, 

perasaan, dan perilaku negatif yang dialami klien (assesment) berkaitan 

dengan stressor yang dialami sesuai dengan diagnose keperawatan. 

Melatih bagaimana cara untuk mengatasi satu pikiran negatif klien. 

2. Sesi 2: Terapi Kognitif 

Meriview pikiran otomatis negatif klien yang masih ada berkaitan 

dengan diri sendiri dan melanjutkan dengan melatih mengatasi pikiran 

negatif kedua menggunakan pikiran posisitf. Klien mendemonstraskan 

cara mengatasi pikiran negatif kedua. 

3. Sesi 3: Terapi Perilaku 

Klien mampu memilih pikiran negatif yang ingin dirubah, 

mengidentifikasi perilaku positif yang dimiliki dan menyusun rencana 

untuk mengubah perilaku negatif yang muncul aibat stressor yang 

muncul, mampu menampilkan perilaku adaptif dalam mengatasi pikiran 

negatif. 

4. Sesi 4: Evaluasi dari terapi kognitif dan terapi perilaku 

Mengevaluasi kemajuan perkembangan dari pelaksanaan sesi-sesi 

sebelumnya. Klien mendemostrasikan cara merubah pikiran negatif 

yang menganggu menjadi positif, dan mengevaluasi perilaku yang 

dipelajari sesuai dengan konsekuensi yang disepakati dengan terapis 
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5. Sesi 5: Kemampuan merubah pikiran negatif dan perilaku maladaptive 

untuk mencegah kekambuhan  

Menjelaskan pentingnya psikofarmaka dan terapi modalitas lain 

disamping dengan terapi kognitif dan perilaku untuk mencegah 

kekambuhan, mempertahankan dan membudayakan pikiran positif dan 

perilaku positif secara mandiri dan berkesinambungan dengan masalah. 

2.3 Konsep Defisit Perawatan Diri 

2.3.1 Pengertian  

 Perawatan diri adalah salah satu kemampuan dasar manusia dalam 

memenuhi kebutuhannya guna mempertahankan kehidupannya, kesehatan, 

dan kesejahteraan sesuai dengan kondisi kesehatannya, klien dinyatakan 

terganggu keeprawatan dirinya jika tidak dapat melakukan perawatan diri 

(Depkes, 2000 dalam Ade Herman, 2011). 

 Defisit perawatan diri merupakan suatu kondisi pada seseorang yang 

mengalami kelemahan kemampuan dalam melakukan atau melengkapi 

aktivitas perawatan diri secara mandiri seperti mandi (hygiene), 

berpakaian/berhias, makan dan BAB/BAK(toileting) (Fitria, 2009). 

 Menurut Keliat (2009) defisit perawatan diri pada pasien gangguan jiwa 

terjadi akibat adanya perubahan proses pola pikir sehingga kemampuan 

untuk melakukan aktivitas perawatan diri menurun. 

 Defisit perawatan diri adalah suatu keadaan dimana seseorang mengalami 

kelaianan dalam kemampuan untuk melakukan atau menyelesaikan 

aktivitas kehidupan sehari-hari secara mendiri (Yusuf, 2015). 
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 Dari pengertian diatas dapat disimpulan bahwa defisit perawatan diri 

adalah suatu keadaan dimana seseorang tidak dapat memenuhi 

kebutuhannya karena mengalami kelemahan dan perubahan proses pikir 

sehingga sering mengalami ketidakpedulian dala merawat dirinya sendiri. 

2.3.2 Tanda dan Gejala 

 Menurut Ade (2011) tanda dan gejala defisit perawatan diri adalah sebagai 

berikut : 

1. Mandi/hygiene 

Klien mengalami ketidakmampuan dalam membersihkan badan, 

memperoleh atau mendapatkan sumber air, mengatur suhu, atau aliran 

air mandi, mendapatkan perlengkapan mandi, mengeringkan tubuh, 

serta masuk dan keluar kamar mandi. 

2. Berpakaian /berhias 

Klien mempunyai kelemahan dalam meletakkan atau mengambil 

potongan pakaian, menaggalkan pakaian, serta memperoleh atau 

menukar pakaian. Klien juga memiliki ketidakmampuan untuk 

mengenakan pakaian dalam, memilih pakaian, menggunakan alat 

tambahan, menggunakan kancing tarik, melepaskan pakaian, 

menggunakan kaos kaki, mempertahankan penampilan pada tingkat 

yang memuaskan, mengambil pakaian, dan menggunakan sepatu.  

3. Makan 

Klien mempunyai ketidakmampuan dalam menelan makanan, 

mempersiapkan makanan, menangani perkakas, mengunyah makanan, 

menggunakan alat tambahan, mendapatkan makanan, membuka 
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container, memanipulasi makanan dalam mulut, melengkapi makanan 

dari wadah lalu memasuksnnya ke mulut, melengkapi makanan, 

mencerna makanan menurut cara yang diterima masyarakat, mengambil 

cangkir atau gelas, serta mencerna cukup makanan dengan aman.   

4. BAB/BAK 

Klien memiliki keterbatasan atau ketidakmampuan dalam mendapatkan 

jamban atau kamar kecil, duduk atau bangkit dari jamban, 

memanipulasi pakaian untuk toileting, membersihkan diri setelah 

BAB/BAK dengan tepat, dan menyiram toilet atau kamar kecil. 

Menurut Depkes (2000) dalam Abdul (2015) tanda dan gejala klien 

dengan defisit perawatan diri adalah : 

1) Fisik 

Badan bau, pakaian kotor, rambut dan kulit kotor, kuku panjang dan 

kotor, gigi kotor disertai mulut bau, penampilan tidak rapi. 

2) Psikologis 

Malas, tidak ada inisiatif, menarik diri, isolasi diri, merasa tak berdaya, 

rendah diri dan merasa hina. 

3) Psikomotor  

Interaksi kurang, kegiatan kurang, tidak mampu berperilaku sesuai 

norma, cara makan tidak teratur BAK dan BAB disembarang tempat, 

gosok gigi dan mandi tidak mampu mandiri. 

4) afektif 

klien merasa bosan, lambat dalam menghabiskan waktu, afek tumbul 

dan kurang motivasi untuk perawatan diri. 
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5) Kognitif 

Daya konsentrasi menurun, pikiran inkoheren, gangguan halusinasi dan 

disorientasi 

2.3.3 Etiologi 

Menurut Depkes (2000) dalam Deden dan Rusdi (2013) penyebab 

kurangnya perawatan diri adalah : 

1. Faktor predisposisi 

1) Perkembangan 

Keluarga terlalu melindungi dan memanjakan klien sehingga 

perkembangan inisiatif terganggu. 

2) Biologis 

Penyakit kronis yang menyebabkan klien tidak mampu melakukan 

perawatan diri. 

3) Kemampuan realitas menurun 

Klien dengan gangguan jiwa dengan kemampuan realitas yang kurang 

menyebabkan ketidakpedulian dirinya dan lingkungan termasuk 

perawatan diri.  

4) Sosial  

Kurang dukungan dan latihan kemampuan perawatan diri 

lingkungannya. Situasi lingkungan mempengaruhi latihan kemampuan 

dalam perawatan diri. 

2. Faktor presipitasi 

Manurut Depkes (2000) dalam Deden dan Rusdi (2013) faktor yang 

mempengaruhi personal hygiene adalah : 
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1. Body Image 

Gambaran individu terhadap dirinya sangat mempengaruhi 

kebersihan diri misalnya dengan adanya perubahan fisik sehingga 

individu tidak peduli dengan kebersihan dirinya. 

2. Praktik sosial 

Pada anak-anak selalu dimanja dalam kebersihan diri, maka 

kemungkinan akan terjadi perubahan pola personal hygiene. 

3. Status Sosial Ekonomi 

Personal higiene memerlukan alat dan bahan seperti sabun, pasta 

gigi, sikat gigi, shampo, alat mandi yang semuanya memerlukan 

uang untuk menyediakannya.  

4. Pengetahuan 

Pengetahuan persoanal higiene sangat penting karena pengetahuan 

yang baik dapat meningkatkan kesehatan, misalnya pada pasien 

penderita diabetes mellitus ia harus menjaga kebersihan kakinya. 

5. Budaya 

Disebagian masyarakat jika individu sakit tertentu tidak boleh 

dimandikan. 

6. Kebiasaan seseorang 

Ada kebiasaan orang yang menggunakan produk tertentu dalam 

perawatan diri seperti penggunaan sabun, shampo dan lain-lain.  

7. Kondisi fisik atau psikis 

Pada keadaan tertentu/sakit kemampuan untuk merawat diri 

berkurang dan perlu bantuan untuk melakukannya. 
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Dampak yang sering timbul pada masalah personal hygiene (Azizah, 

2016) : 

1) Dampak fisik 

Banyak gangguan kesehatan yang diderita seseorang karena tidak 

terpeliharanya kebersihan perorangan dengan baik, gangguan fisik yang 

sering terjadi adalah gangguan integritas kulit, gangguan membran 

mukosa mulut, infeksi pada mata dan telinga dan gangguan fisik pada 

kuku. 

2) Dampak psikososial 

Masalah sosial yang berhubungan dengan personal hygiene adalah 

gangguan kebutuhan rasa aman nyaman, kebutuhan untuk dicintai dan 

mencintai, kebutuhan harga diri, aktualisasi diri dan gangguan interaksi 

sosial.  

Klien dengan defisit perawatan diri yang mengalami penurunan 

motivasi dalam melakukan self-carenya dengan diberikan terapi kognitif 

dan perilaku akan mempunyai pesepsi yang positif dan klien mengetahui 

pentingnya perawatan diri bagi dirinya. 

2.3.4 Kemampuan merawat diri 

1. Pengertian 

Stephen P. robbins menyatakan bahwa kemampuan merupakan suatu 

kapasitas individu untuk mengerjakan tugas suatu pekerjaan. Menurut 

Wikipedia (2017) kemampuan merupakan sebuah penilaian terkini atas 

apa yang dapat dilakukan atau dikerjakan seseorang. 
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Berdasarkan pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa kemampuan 

adalah suatu kapasitas individu dalam mengerjakan atau dikerjakan 

seseorang.  

2. Tingkat fungsi perawatan diri 

Klasifikasi tingkat fungsi perawatan diri klien digambarkan berdasarkan 

skala menurut NANDA dalam (Walkinson and Ahern, 2013) sebagai 

berikut: 

0 = mandiri total 

1 = membutuhkan peralatan atau alat bantu 

2 = membutuhkan pertolongan orang lain untuk bantuan, pengawasan, 

atau penyuluhan 

3 = membutuhkan pertolongan orang lain dan peralatan atau alat bantu 

4 = ketergantungan, tidak berpartisipasi dalam aktivitas 

3. Factor yang mempengaruhi 

Factor yang memperngaruhi tingkat kemampuan perawatan diri seseorang 

manurut (Kadmaerubun and Syafitri, 2016) adalah usia, tahap 

perkembangan, pengalaman hidup, latar belakang, sosiokultural, 

kesehatan, sumber-sumber yang tersedia. 

2.4 Konsep Asuhan Keperawatan Pada Defisit Perawatan Diri 

2.4.1 Pengkajian 

Data yang perlu dikaji pada klien dengan defisit perawatan diri menurut 

(Direja, 2011) adalah : 

1) Data subjektif 

(1)  Pasien merasa malas untuk mandi karena airnya dingin 
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(2)  Klien merasa malas untuk berdandan 

(3)  Klien mengatakan malas untuk makan karena tidak enak 

(4) Klien mengatakan malas untuk membersihkan alat kelamin 

setelah BAB dan BAK 

2) Data obyektif 

(1)  Ketidakmampuan mandi/membersihkan diri ditandai dengan rambut 

kotor, gigi kotor, kulit berdaki dan bau, serta kuku panjang dan kotor. 

(2)  Ketidakmampuan berpakaian/berhias ditandai dengan rambut acak-

acakan, pakaian kotor dan tidak rapi, pakaian tidak sesuai, laki-laki: 

tidak bercukur, perempuan: tidak berdandan. 

(3)  Ketidakmampuan makan secara mandiri ditandai dengan 

ketidakmampuan megambil makanan sendiri, makan berceceran, dan 

tidak pada tempatnya. 

(4)  Ketidakmampuan BAB/BAK secara mandiri ditandai dengan 

BAB/BAK tidak pada tempatnya dan tidak membersihkan diri dengan 

baik setelah BAB/BAK. 

2.4.2 Tindakan keperawatan 

Tindakan keperawatan yang diberikan berdasarkan Keliat and Akemat, 

(2010) sebagai berikut: 

1) Tindakan keperawatan pada pasien 

(1) Tujuan keperawatan: 

a. Pasien mampu melakukan kebersihan diri secara mandiri 

b. Pasien mampu melakukan berhias secara baik 

c. Pasien mampu melakukan makan dengan baik 
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d. Pasien mampu melakukan eliminasi secara mandiri 

(2) Tindakan keperawatan 

a. Melatih pasien cara perawatan kebersihan diri dengan cara 

menjelaskan pentingnya menjaga kebersihan diri, menjelaskan 

alat-alat untuk menjaga kebersihan diri, menjelaskan cara-cara 

melakukan kebersihan diri, dan melatih klien mempraktikan cara 

menjaga kebersihan diri. 

b. Membantu klien latihan berhias dengan cara latihan berhias, pada 

pria dengan melatih cara berpakaian, menyisir rambut dan 

bercukur, sedangkan pada klien perempuan meliputi cara 

berpakaian, menyisir rambut dan berhias/berdandan. 

c. Melatih klien cara makan secara mandiri dengan cara 

menjelaskan tempat untuk BAK/BAB yang sesuai, menjelaskan 

cara membersihkan diri setelah BAB dan BAK, dan menjelaskan 

cara membersihkan tempat setelah BAB dan BAK. 

(3) Strategi Pelaksanaan 

a. SP 1: mendiskusikan dengan klien pentinnyakebersihan diri, cara-

cara merawat diri dan melatih klien cara-cara perawatan kebersihan 

diri. 

b. SP 2: melatih cara untuk berhias dan berapakaian, untuk laki-laki 

dengan berpakaian, menyisir rambut dan bercukur. Perempuan 

dengan berpakaian, menyisir rambut dan berdandan. 

c. SP 3: melatih pasien makan secara mandiri dengan menjelaskan 

cara mempersiapkan makan, menjelaskan cara makan yang tertib, 
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menjelaskan cara merapikan peralatan makan setelah makan, 

praktik makan sesuai dengan tahapan makan yang baik. 

d. SP 4: mengajarkan klien melakukan BAK/BAB secara mandiri 

dengan menjelaskan tempat BAB/BAK yang sesuai, mejelaskan 

cara membersihkan diri setelah BAB/BAK, menjelaskan cara 

membersihkan tempat setelah BAB/BAK.  

2) Tindakan keperawatan pada keluarga 

(1) Tujuan keperawatan 

Keluarga mampu merawat anggota keluarga yang mengalami 

masalah defisit perawatan diri 

(2) Tindakan keperawatan 

a. Mendiskusikan dengan keluarga tentang masalah yang 

dihadapi keluarga dalam merawat klien. 

b. Menjelaskan pentingnya perawatan diri untuk mengurangi 

stigma. 

c. Mendiskusikan dengan keluarga tentang fasilitas kebersihan 

diri yang dibutuhkan oleh klien untuk menjaga perawatan 

diri. 

d. Menganjurkan keluarga untuk terlibat dalam merawat klien 

dan membantu mengingat pasien dalam merawat diri. 

e. Menganjurkan  keluarga untuk memberikan pujian atas 

keberhasilan pasien dalam merawat diri. 

f. Membantu keluarga melatih cara merawat klien dengan 

defisit perawatan diri. 
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(3) Strategi pelaksanaan keluarga 

a. SP1: memberikan pendidikan kesehatan pada keluarga 

tentang masalah perawatan diri dam cara merawat anggota 

keluarga yang mengalami masalah defisit perawatan diri. 

b. SP 2: melatih keluarga cara merawat pasien. 

c. SP3: membuat perencanaan pulang bersama dengan keluarga. 

2.4.3 Evaluasi keperawatan 

Evaluasi kemampuan pasien dengan defisit perawatan diri dan 

keluarga menurut Keliat and Akemat (2010), dijelaskan dengan 

menggunakan tabel sebagai berikut : 

Tabel 2.1 tabel evaluasi kemampuan klien defisit perawatan diri dan 

keluarga 

NO  KEMAMPUAN  
TANGGAL 

       

A Pasien 

1 Menyebutkan pentingnya kebersihan diri        

2 Menyebutkan cara membersihkan diri        

3 Mempraktikan cara membersihkan diri dan 

memasukkan dalam jadwal 

       

4 Menyebutkan cara makan yang baik        

5 Mempraktikan cara makan yang baik dan memasukkan 

dalam jadwal 

       

6 Menyebutkan cara BAB/BAK yang baik        

7 Mempraktikan cara BAB/BAK yang baik dan 

memasukkan dalam jadwal 

       

8 Menyebutkan cara berdandan        

9 Mempraktikan cara berdandan dan memasukkan dalam 

jadwal 

       

B Keluarga        

1 Menyebutkan pengertian perawatan diri dan proses 

terjadinya masalah defisit perawatan diri 

       

2 Menyebutkan cara merawat pasien defisit perawatan 

diri 

       

3 Mempraktikan cara merawat pasien defisit perawatan 

diri 

       

4 Membuat jadwal aktivitas dan minum obat pasien 

dirumah (perencanaan pulang) 
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2.5 Keaslian Penelitian 

Tabel 2.2 Keaslian penelitian 

No 
Judul Artikel; Penulis; 

Tahun 

Metode (Desain, Sampel, 

Variabel, Instrumen, Analisis) 
Hasil Penelitian 

1 Pengaruh Cognitive 

Behavioral Therapy (Cbt) 

Terhadap Perubahan 

Kecemasan, Mekanisme 

Koping, Harga Diri Pada 

Pasien Gangguan Jiwa 

Dengan Skizofrenia Di 

Rsjd Surakarta; Endang 

Caturini S, Siti Handayani 

(2014) 

Desain: Quasy eksperimen pre-

post test with control group 

Sampel: 64 sampel dibagi 

menjadi 2, yaitu 32 respponden 

kelompok intervensi dan 32 

responden kelompok control 

Variabel Independen: 
cognitive behavioral therapy 

(CBT) 

Variabel dependen: perubahan 

kecemasan, mekanisme koping, 

harga diri 

Instrumen: kuesioner 

Analisis: paired t-test, 

independent t-test regresi linier 

ganda. 

  

- CBT dapat 

menurunkan 

kecemasan, mekanisme 

koping dan dapat 

meningkatkan harga 

diri pasien. Responden 

yang diberikan CBT 

menunjukan 

peningkatan sebesar 

31,3% dibandingkan 

dengan kelompok 

control. 

2 Penerapan Terapi Perilaku 

Spesialis Keperawatan 

Jiwa Pada Klien Dengan 

Resiko Perilaku Kekerasan 

Menggunakan Pendekatan 

Teori Johnson Dan Teori 

Lewin; Fajar Rinawati 

(2015) 

Desain: deskriptif kualitatif 

Sampel: 10 responden 

Variable Independen: 

penerapan terapi perilaku 

spesialis keperawatan jiwa 

Variable Dependen: klien 

dengan resiko perilaku 

kekerasan 

Instrument: catatan lapangan, 

dan alat tulis 

Analisis: colaizzi’s  

- Perilaku yang diubah 

paling banyak adalah 

perilaku menggangu 

orang lain 

- Adanya perubahan atau 

selisih tanda dan gejala 

baik pada klien dengan 

perilaku kekerasan dan 

halusinasi 

- Pada penelitian jenis 

kelamin yang banyak 

mengalami perubahan 

perilaku adalah 

perempuan 
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No 
Judul Artikel; Penulis; 

Tahun 

Metode (Desain, Sampel, 

Variabel, Instrumen, Analisis) 
Hasil Penelitian 

3 Peningkatan kemampuan 

interaksi sosial (kognitif, 

afektif, dan perilaku) 

melalui penerapan terapi 

kognitif dan perilaku di 

RSJ  Dr. Amino 

Gondohutomo Semarang; 

Sri Nyumirah (2013) 

Desain: Quasy experimental 

pre-post test with without 

control 

Sampel: 33 sampel 

Variable Independen: 

penerapan terapi kognitif dan 

perilaku 

Variable Dependen: 

kemampuan interaksi sosial 

(kognitif, afektif, perilaku) 

Instrument: buku catatan harian 

klien dan report hasil evaluasi 

Analisis: dependen dan 

independent sample t-test & uji 

anova dan korelasi regresi 

 

- Adanya peningkatan 

klien dalam melakukan 

interaksi sosial 

(kognitif, afektif, dan 

perilaku) setelah 

dilakukan terapi 

- Adanya peningkatan 

kemampuan klien saat 

berhubungan dengan 

orang lain. 

4 Pengaruh Terapi 

Kelompok Suportif 

Terhadap Kemandirian 

Pasien Skizofrenia Yang 

Mengalami Defisit 

Perawatan Diri  Di Rumah 

Sakit Jiwa Propinsi NTB ; 

Desty Emilyani (2014) 

Desain: Pra experimental 

dengan menggunakan One 

group Pre test-post test design 

Sampel: purposive sampling 

minimal 9 sampel 

Variable independen: Terapi 

Kelompok Suportif 

Variable dependen: pasien 

skizofrenia dengan defisit 

perawatan diri 

Instrument: kuisioner dan 

lembar observasi 

Analisis: Wilcoxon signed rank 

test 

 

- Adanya peningkatan 

tingkat kemandirian 

klien setelah 

diberikan terapi 

kelompok suportif 

sebesar 20 % dari 

yang belum mampu 

melakukan 

perawatan diri 

menjadi mampu 

melakukan 

perawatan diri.  
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No 
Judul Artikel; Penulis; 

Tahun 

Metode (Desain, Sampel, 

Variabel, Instrumen, Analisis) 
Hasil Penelitian 

5 Hubungan Kemandirian 

Activity Daily Living (Adl) 

Dengan Kualitas Hidup 

Pada Pasien Schizophrenia 

Di Poliklinik Jiwa Rsj 

Grhasia DIY; Matheus C 

Kadmaerubun (2016) 

Desain: deskripstif analitik 

Sampel: 91 sampel  

Variable independen: 

kemandirian ADL 

Variable dependen: kualitas 

hidup 

Instrument: kuesioner 

Analisis: Spearman rank 

- Kemandirian 

Activity Daily Living 

(ADL) pasien 

schizophrenia, 

sebagian besar 

dalam kategori 

sedang yaitu 59,3%. 

Kualitas hidup pada 

pasien 

schizophrenia, 

sebagian besar 

dalam kategori 

tinggi yaitu sebesar 

54,9% 

- Semakin tinggi 

kemandirian ADL 

pasien skizofrenia 

maka akan 

memperngaruhi 

kualitas hidup 

pasien juga semakin 

tinggi. 

6 Differences in cognitive 

function and daily living 

skills between early- and 

late-stage schizophrenia; 

Sung-Jin Kim; Joo-Cheol 

Shim (2015) 

Desain: Quasy Experimental 

Sampel: 55 sampel pasien 

dengan skizofrenia dengan 25 

sampel dengan onset < 5 tahun 

dan 30 sampel dengan onset > 5 

tahun  

Variable independen: Fungsi 

kognitif skizofrenia 

Variable dependen: 

Skizofrenia stadium awal dan 

stadium lanjut 

Instrument: Positive and 

Negative Syndrome Scale 

(PANSS) dan MATRICS 

Consensus Cognitive Battery 

(MCCB) 

Analisis: Chi-Square dan 

Wilcoxon rank sum, and t-tests 

- Gejala skizofrenia 

berhubungan erat 

dengan fungsi 

kognitif responden. 

- Skizofrenia dengan 

stadium lanjut atau 

akhir mengalami 

defisit atau 

gangguan dalam 

melakukan Activity 

Daily Living (ADL)  

- Klien dengan 

Skizofrenia tahap 

awal mampu 

melakukan kognisi 

sosial dan fungsi 

kognitif 2x lebih 

baik daripada klien 

dengan skizofrenia 

tahap lanjutan. 
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No 
Judul Artikel; Penulis; 

Tahun 

Metode (Desain, Sampel, 

Variabel, Instrumen, Analisis) 
Hasil Penelitian 

7 Changes In 

Neuropsychological 

Function After Treatment 

With Metacognitive 

Therapy Or Cognitive 

Behavior Therapy For 

Depression; Samantha J. 

Groves, B.Biomed.Sc 

(2015) 

Desain: Single Cross-secsional  

Sampel: 48 sampel pria dan 

wanita 

Variable independen: Terapi 

Metacognitive atau Cognnitive 

Behavior Therapy (CBT) 

Variable dependen: pasien 

dengan gejala depresi 

Instrument: kuisioner 

Analisis: Independent t-tests and 

chi-squared, Pearson‟s 

correlational 

- Tidak ada hubungan 

yang signikan 

terhadap perubahan 

tingkat keparahan 

depresi 

- Terapi 

metacognitive lebih 

meningkatkan 

fungsi kognitif 

dibandingkan 

dengan Cognitive 

Behavioral Therapy 

(CBT) 
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BAB 3  

KERANGKA KONSEPTUAL DAN HIPOTESIS PENELITIAN 

3.1 Kerangka Konseptual Penelitian 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Keterangan:  

  Diukur    Tidak diukur 

 

skizofrenia 

gejala positif Gejala negatif 

Defisit perawatan diri 

(mandi, berhias, makan, 

berpakaian, dan eliminasi  

Kognitif 

- Daya konsentrasi 

menurun 

- Pikiran inkoheren  

- Gangguan 

halusinasi 

- disorientasi 

Afektif 

- Klien bosan 

- Lambat dalam 

menghabiskan 

waktu 

- Afek tumpul 

- Kurang motivasi 

Psikomotor 

- Interaksi kurang 

- Kegiatan kurang 

- Tidak berperilaku 

sesuai norma 

- Cara makan 

berantakan 

- BAB dan BAK 

Terapi Kognitif dan 

Perilaku  

Self-care 

Kognitif  Afektif  
Psikomotor   

Mampu mengambil keputusan 

Perubahan perilaku maladaptif menjadi adaptif 

Kemampuan perawatan diri meningkat 

Mandi  Berpakaian/berhias Makan  Eliminasi  

Stimulus  rasional motivasi Pengalaman 

sukses/penguatan 

Gambar 3.1 Kerangka konsep pengaruh terapi kognitif dan perilaku terhadap 

peningkatan kemampuan self-care pada klien skizofrenia dengan defisit perawatan diri 

di RSJD Dr. Amino Gondohutomo Provinsi Jawa Tengah 
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 Kerangka konseptual penelitian ini dapat dilihat pada gambar 3.1, dari 

gambar tersebut dapat dijelaskan mekanisme pengaruh terapi kognitif dan perilaku 

terhadap peningkatan kemampuan self-care klien skizofrenia yang mengalami 

defisit perawatan diri. Klien dengan skizofrenia dapat mengalami defisit 

perawatan diri, hal ini dapat dilihat dari kognitif, afektif dan psikomotor klien. 

Klien merasa tidak senang dalam menjalani hidup dan aktivitas, termasuk 

aktivitas perawatan diri. Klien juga mengalami kehilangan motivasi dan tidak 

berperilaku sesuai dengan norma. 

 Defisit perawatan diri dapat didefinikan sebagai suatu gangguan dimana 

kemampuan untuk melakukan aktivitas-aktivitas perawatan diri meliputi mandi, 

berhias, makan, dan toileting akibat adanya perubahan proses pikir (Azizah & 

Akbar, 2016). Tindakan keperawatan yang dapat diberikan pada klien dengan 

defisit perawatan diri adalah asuhan keperawatan dan terapi modalitas. Salah satu 

teknik terapi modalitas yang dapat digunakan untuk meningkatkan kemampuan 

dalam melakukan perawatan diri adalah terapi kognitif dan perilaku atau CBT 

(Cognitive Behavior Therapy). Terapi kognitif dan perilaku merupakan kombinasi 

dari terapi perilaku dan terapi kognitif, yang bertujuan untuk mengurangi tingkah 

laku mengganggu dan maladaptive dengan mengembangkan proses kognitif 

(Workshop Keperawatan Jiwa ke-IX, 2015). Tujuan dari terapi kognitif dan 

perilaku adalah salah satu bentuk terapi yang merubah pola pikir negatif menjadi 

positif sehingga perilaku maladaptive yang timbul akibat pola pikir yang salah 

juga akan berubah menjadi perilaku adaptif. 

 Komponen dasar dari terapi kognitif dan perilaku adalah adanya stimulus, 

rasional, motivasi dan pengalaman. Penerapan komponen dasar tersebut akan 
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meningkatkan kognitif,afektif dan psikomotor klien sehingga mampu mengambil 

keputusan dan merubah perilaku dari maladaptive menjadi adaptif. Penerapan 

terapi kognitif dan perilaku dapat meningkatkan kemampuan perawatan diri klien 

skizofrenia yang mengalami defisit perawatan diri. 

3.2 Hipotesis 

H1: Terapi kognitif dan perilaku dapat meningkatkan kemampuan perawatan diri 

(self-care) klien skizofrenia yang mengalami defisit perawatan diri di RSJD Dr. 

Amino Gondohutomo Provinsi Jawa Tengah. 
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BAB 4  

METODE PENELITIAN 

Pada bab ini akan disajikan desain penelitian berupa kerangka kerja (frame work), 

identifikasi variabel, definisi operasional, populasi, sampel, pengumpulan data 

dan pengolahan data, etika penelitian, keterbatasan penelitian. 

4.1 Rancangan peneliitian 

Rancangan atau desain penelitian adalah sesuatu yang sangat penting dalam 

penelitian, yang memungkinkan pemaksimalan kontrol beberapa faktor yang 

bisa mempengaruhi akurasi suatu hasil (Nursalam, 2015). 

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan “quasy-experimental” pada 

penelitian ini, peneliti memberikan perlakuan tertentu pada suatu kelompok 

subjek yang diobservasi sebelum dan sesudah dilakukan intervensi. Dan 

kelompok kontrol tidak diberikan intervensi 

Subjek Pretest Perlakuan Post test 

K-A O I O1 – A 

K-B O - O1 – B 

 Time 1 Time 2 Time 3 

 

Keterangan : 

K-A : Subjek perlakuan 

K-B : subjek kontrol 

  : tidak diberi intervensi 

O  : Observasi sebelum diberikan terapi kogntif perilaku 

I  : intervensi 

O1 (A+B) : Observasi sesudah diberikan terapi kognitif dan perilaku 
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4.2 Populasi, Sampel, Besar Sampel, dan Teknik Pengambilan Sampel 

4.2.1  Populasi 

Populasi adalah setiap subjek (misalnya manusia: klien) yang memenuhi 

kriteria yang telah ditetapkan oleh peneliti (Nursalam, 2015). Populasi target 

dalam penelitian ini adalah semua klien dengan masalah keperawatan defisit 

perawatan diri di RSJD Dr. Amino Gondohutomo Provinsi Jawa Tengah, 

dari jumlah pasien di 2 ruangan sebanyak 35 pasien ditemukan klien yang 

mengalami defisit perawatan diri sebanyak 30 orang 

4.2.2  Sampel  

Sampel adalah bagian dari populasi yang terjangkau yang dapat digunakan 

sebagai subjek penelitian melalui sampling (Nursalam, 2015). Penentuan 

kriteria sampel sangat membantu peneliti dalam mengurangi bias hasil 

penelitian, kriteria sampel dapat dibedakan menjadi dua yaitu kritera inklusi 

dan kriteria eksklusi (Nursalam, 2015).  

Kriteria inklusi adalah karakteristik umum sebjek penelitian dari suatu 

populasi target yang terjangkau dan akan diteliti (Nursalam, 2015). Kriteria 

inklusi pada penelitian ini adalah sebagai berikut : 

1. Usia 16-45 tahun. 

2. Klien kooperatif. 

3. Klien dapat berkomunikasi. 

4. Klien dapar membaca dan menulis. 
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Kriteria eksklusi adalah menghilangkan atau mengeluarkan subjek yang 

memenuhi kriteria inklusi dari studi karena berbagai sebab (Nursalam, 

2015). 

Kriteria eksklusi pada penelitian sebagai berikut: 

1. Klien berada pada fase akut 

2. Klien dengan penyakit penyerta yang berat 

4.2.3  Teknik pengambilan sampel 

Teknik pengambilan sampel adalah cara-cara yang ditempuh dalam 

pengambilan sampel, agar memperoleh sampel yang benar dan sesuai 

dengan keseluruhan seubjek peneliti (Nursalam, 2015). Sampling 

merupakan proses untuk menyeleksi porsi dari populasi untuk dapat 

mewakilkan populasi. Teknik sampling yang digunakan peneliti adalah 

purposive random sampling 

Purposive random sampling merupakan penetapan sampel sesuai dengan 

yang dikehendaki peneliti dan dibagi secara acak kedalam kelompok kontrol 

dan perlakuan (Nursalam, 2015). 

4.3 Variabel penelitian dan definisi operasional 

Variabel adalah konsep dari berbagai abstrak yang didefinisikan sebagai suatu 

fasilitas untuk pengukuran dan atau manipulasi suatu penelitian, konsep suatu 

penelitian bersifat konkret dan secara langsung bisa diukur (Nursalam, 2015). 

Variabel bebas (independen) dalam penelitian ini adalah terapi kognitif dan 

perilaku. Variabel terikat (variabel dependen) penelitian ini adalah 

kemampuan dalam perawatan diri pada skizofrenia dengan defisit perawatan 

diri.  
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4.3.1  Definisi Operasional 

Menurut sujarweni (2014) definisi operasional merupakan variabel penelitia yang dimaksudkan untuk memahami arti setiap variabel 

penelitian sebelum dilakukan analisis.. 

Tabel 4.1 Definisi Operasional Pengaruh Terapi Kognitif Dan Perilaku Terhadap Peningkatan Self-Care Pada Klien Skizofrenia Dengan 

Defisit Perawatan Diri Di Rumah Sakit Jiwa Dr.Amino Gondohutomo Provinsi Jawa Tengah 

Variabel Definisi operasional Parameter Alat ukur 
Skala 

data 
Skor 

Variabel 

Independen 

Terapi kognitif dan 

perilaku 

Intervensi terapeutik yang 

bertujuan untuk mengurangi 

tingkah laku maladaptif 

dengan mengembangkan 

proses kognitifsehingga 

individu diharapkan mampu 

melakukan perawatan diri 

secara mandiri. 

1. Kegiatan dilakukan dalam 5 

pertemuan/sesi (1xpertemuan/hari). 

Topik pertemuan adalah sebagai 

berikut: 

Pertemuan 1: menjelaskan 

pentingnya perawatan diri 

Pertemuan 2: mengidentifikasi 

pikiran dan perilaku negatif yang 

menyebabkan klien malas 

melakukan perawatan diri dan 

mengajarkan klien perawatan diri 

mandi 

Pertemuan 3: melakukan aktivitas 

perawatan diri berhias/berpakaian 

Pertemuan 4: melakukan perawatan 

diri makan 

SAK   
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Variabel Definisi operasional Parameter Alat ukur 
Skala 

data 
Skor 

Pertemuan 5: mencegah munculnya 

berulang perasaan dan perilaku 

negatif dan perawatan diri 

eliminasi 

2. Lama pertemuan/sesi adalah 20-30 

menit 

3. Tiap pertemuan terdiri dari 

komponen dasar stimulus, rasional, 

motivasi dan pengalaman 

Variabel 

Dependen 

Kemampuan 

perawatan diri 

(self-care) 

 

Sebuah penilaian atas apa 

yang dapat dilakukan 

seseorang, dalam hal ini 

perawatan diri 

 

Kemampuan perawatan diri : 

1. Mandi 

2. Berpakaian/berhias 

3. Makan 

4. Eliminasi 

Observasi Ordinal Klasifikasi 

prosentase: 

Baik: 76-100% 

Cukup: 56-75% 

Kurang: ≤ 55% 

Mandi Tingkat kemampuan klien 

menyediakan peralatan 

mandi dan membersihkan 

tubuh 

1. Mempersiapkan peralatan 

2. Masuk dan keluar dari kamar 

mandi 

3. Membasahi badan dengan air 

4. Menggosok seluruh badan dengan 

sabun 

5. Mengambil air dan membilas 

seluruh tubuh 

6. Mengambil handuk 

7. Mengeringkan badan 

Observasi Ordinal Nilai: 

3= mampu tanpa 

bantuan 

2= mampu dengan 

bantuan 

1= belum mampu 
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Variabel Definisi operasional Parameter Alat ukur 
Skala 

data 
Skor 

8. Megembalikan  handuk pada 

tempatnya 

Berpakaian/berhias Tingkat kemampuan klien 

dalam menyiapkan pakaian 

dan mengenakan pakaian 

1. Mempersiapkan peralatan yang 

diperlukan untuk 

berpakaian/berhias 

2. Meletakkan atau mengambil 

pakaian 

3. Melepaskan pakaian 

4. Mengenakan pakaian bagian atas 

atau bawah 

5. Memilih pakaian yang sesuai 

6. Memasang kancing baju/celana 

7. Mengenakan sepatu/sandal 

8. Menyisir rambut dengan rapi 

9. Berhias: bagi laki-laki 

membersihkan kumis dengan 

alatnya, bagi perempuan 

menggunakan lipstick 

10. Mempertahankan penampilan pada 

tingkat yang memuaskan 

Observasi Ordinal Nilai: 

3= mampu tanpa 

bantuan 

2= mampu dengan 

bantuan 

1= belum mampu 

Makan  Tingkat kemampuan klien 

dalam melakukan kegiatan 

makan 

1. Mempersiapkan peralatan untuk 

keperluan makan 

2. Mempersiapkan makanan 

3. Membawa makanan dari wadah ke 

mulut 

Observasi Ordinal Nilai: 

3= mampu tanpa 

bantuan 

2= mampu dengan 

bantuan 
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Variabel Definisi operasional Parameter Alat ukur 
Skala 

data 
Skor 

4. Mencerna makanan makanan 

dengan aman 

5. Menggunakan alat tambahan 

misalnya sendok, garpu dll 

6. Mengambil cangkir/gelas 

7. Mencerna cukup makanan 

8. Mencuci peralatan makan yang 

telah dipakai 

9. Mengembalikan peralatan makanan 

ke tempatnya. 

 

1= belum mampu 

Eliminasi Tingkat kemampuan klien 

dalam melakukan kegiatan 

eliminasi: BAK dan BAB 

1. Mempersiapkan peralatan 

2. Mendapatkan kamar kecil 

3. Duduk atau bangkit dari jamban 

atau kamar kecil 

4. Melepas pakaian bagian bawah 

5. Melaksanakan kebersihan dalam 

eliminasi 

6. Membersihkan badan/cebok 

dengan menggunakan air bersih 

7. Menyiram toilet 

8. Menggunakan pakaian kembali 

Observasi Ordinal Nilai: 

3= mampu tanpa 

bantuan 

2= mampu dengan 

bantuan 

1= belum mampu 
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4.4 Alat Dan Bahan Penelitian  

Alat dan bahan yang digunakan dalam terapi kognitif dan perilaku adalah 

handuk dan sabun mandi, pakaian berkancing, sepatu/sandal, sisir, alat 

pencukur kumis, tempat makan, sendok, garpu, cangkir dan piring, gayung. 

4.5 Instrumen penelitian 

Instrument penelitian menggunakan lembar pertanyaan, lembar observasi, dan 

satuan acara kegiatan (SAK) terapi kognitif dan perilaku sebagai berikut: 

1. Instrument A: merupakan instrument untuk mengetahui data demografi 

responden. Jumlah pertanyaan ada 10 pertanyaan terdiri dari usia, jenis 

kelamin, pendidikan, pekerjaan, status perkawinan, agama, berapa kali 

dirawat di rumah sakit, tipe penyakit dan jenis obat yang diminum. 

2. Instrument B: merupakan lembar observasi untuk mengukur kemampuan 

merawat diri responden. Instrumen kemampuan merawat diri dalam 

penelitian ini diadopsi dari instrumen “kemandirian dalam melakukan 

perawatan diri” dari (Nihayati, 2010) yang merupakan pengembangan dari 

teori defisit perawatan diri NANDA (2008). Kegiatan perawatan diri 

terdiri dari mandi (8 item pengamatan), berpakaian/berhias (10 item 

pengamatan), makan (9 item pengamatan), BAB/BAK (8 item 

pengamatan). Masing-masing item pengamatan disediakan kolom belum 

mampu, mampu dengan bantuan, mandiri. Peneliti memberikan tanda (v) 

pada kolom sesuai tindakan responden. 

Setiap item pengamatan akan diberikan skor yaitu mampu tanpa 

bantuan/mandiri diberi nilai 3, mampu dengan bantuan diberikan nilai 2, 
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dan belum mampu diberi nilai 1. Rumus yang digunakan untuk 

menentukan klasifikasi prosentase adalah : 

  
 

 
        (Arikunto,2006) 

Keterangan: 

P = prosentase 

f  = Jumlah skor 

N = jumlah skor maksimal 

Setelah diprosetasekan diketahui, kemudian hasilnya diinterpretasikan 

dengan kriteria: 

76-100% = baik 

56-76% = cukup 

≤55% = kurang 

3. Instrumen C: merupakan satuan acara kegiatan Terapi kognitif dan 

perilaku yang diadposi dari modul Cognitive Behaviour Therapi milik 

Fakultas keperawatan Universitas Indonesia (2015). 

4.6 Lokasi dan waktu penelitian 

Penelitian ini telah dilakukan pada tanggal 04 sampai 16 Desember 2017 di 

Rumah Sakit Jiwa Daerah Dr. Amino Gondohutomo Provinsi Jawa Tengah. 

4.7 Prosedur pengambilan atau pengumpulan data 

1. Pengambilan data 

Pengambilan data dilakukan dengan melakukan survey data awal yang 

dilakukan pada bulan oktober dengan mengajukan surat pengambilan data 

awal terlebih dahulu pada bagian akademik Universitas Airlangga. 
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2. Pengumpulan data 

Prosedur pengumpulan data sebagai berikut: 

1) Persiapan 

Tahap persiapan dimulai dengan peneliti mengajukan surat pengantar 

permohonan ijin penelitian dari Fakultas keperawatan universitas 

airlangga yang ditujukan kepada direktur rsjd dr.amino gondohutomo 

semarang dan bagiaan diklat RSJD Dr. Amino Gondohutomo Provinsi 

Jawa Tengahuntuk diuji etik terlebih dahulu.setelah mendapatkan 

persetujuan dari direktur RSJD Dr. Amino Gondohutomo Provinsi Jawa 

Tengah peneliti mengajukan ijin kepada responden sebagai subjek 

penelitian. 

2) Pelaksanaan 

Dalam penelitian ini peneliti menjelaskan kepada responden di temani 

dengan perawat yang dinas dengan menjelaskan terkait materi terapi 

kognitif dan perilaku, tujuan dilakukannya terapi kognif perilaku, 

manfaat dari terapi ognitif perilaku dan mengajarkan bagaimana 

perawatan diri yang benar saat pasien akan pulang (discard planing). 

Selanjutnya melakukan pre-test pada kelompok kontrol untuk menilai 

kemampuan perawatan diri dengan instrumen dengan melakukan 

kontrak sekaligus untuk membina hubungan saling percaya. 

Penelitian dimulai setelah responden menyetujui untuk dilakukan terapi 

kognitif dan perilaku. Penelitian dilakukan dengan 4 sesi dimana setiap 

sesi dari terapi tersebut kurang lebih 20-30 menit. Tindakan akan 
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diulangi sampai di minggu berikutnya. Total pertemuan adalah 4x 

pertemuan untuk melakukan terapi kognitif dan perilaku. 

Tahapan kegiatan yang peneliti lakukan adalah: 

1. Peneliti akan menjelaskan manfaat dan tujuan penelitian kepada 

responden/keluarga. Peneliti meminta kesediaan responden untuk 

ikut serta dalam penelitian. 

2. Pertemuan I : diawali dengan menjelaskan kembali (review) 

terkait materi terapi kogniti perilaku meliputi pengertian terapi 

kognitif dan perilaku, tujuan dari terapi kognitif dan perilaku. 

Peneliti membangun hubungan saling percaya, peneliti menggali 

pengalaman perilaku klien, peneliti melakukan pendekatan 

kognitif pada klien. Setelah mengetahu masalah klien. Peneliti 

menginterpretasikan masalah klien dan akibat dari tidak 

melakukan perawatan diri. peneliti mengkontrak waktu untuk 

pertemuan selanjutnya.  

3. Pertemuan II : mengajarkan kepada klien kemampuan perawatan 

diri: mandi. Peneliti memberikan penjelasan manfaat dan alat 

yang dibutuhkan untuk mandi kepada responden. Setiap 

responden diberikan waktu kurang lebih 20 menit. Peneliti 

mengajarkan kepada klien bagaimana cara mandi yang baik dan 

benar dan membimbing responden untuk melakukan apa yang 

diajarkan oleh peneliti.   

4. Pertemuan III : mengajarkan kepada klien kemampuan perawatan 

diri: berpakaian. Peneliti menjelaskan kepada manfaat dan alat 
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yang dibutuhkan untuk berpakaian. Setiap responden diberikan 

waktu 20 menit. Peneliti mengajarkan kepada klien bagaimana 

cara berpakaian yang benar dan rapi. Bagi pria peneliti 

mengajarkan bagaimana cara berpakaian yang rapid an benar, 

cara menyisir rambut dan cara mencukur. Bagi perempuan 

peneliti mengajarkan bagaimana cara berpakaian yang benar dan 

cara berdandan. Responden dibimbing untuk melakukan hal yang 

sama kurang lebih 10 menit. 

5. Pertemuan ke IV : mengajarkan kemampuan perawatan diri: 

makan. Peneliti menjelaskan manfaat dan alat yang dibutuhkan 

untuk makan. Peneliti mengajarkan kepada responden bagaimana 

cara makan yang tertib dan tidak berantakan, merapikan peralatan 

setelah makan. Responden dibimbing untuk melakukan hal sama 

seperti peneliti lakukan. Responden dibiming kurang lebih 10 

menit untuk mempraktikan. 

6. Pertemuan ke V: mengajarkan kemampuan merawat diri: 

eliminasi. Peneliti menjelaskan kuranf lebih 20 menit bagaimana 

cara melakukan BAB/BAK yang benar, bagaimana cara 

membersihkan diri setelah melakukan BAB/BAK. Peneliti 

mengajarkan cara BAB/BAK yang benar. Responden dibimbing 

untuk melakukan hal yang sama kurang lebih 10 menit. 

7. Minggu berikutnya melakukan pengulangan atau evaluasi dari 

terapi yang diberikan kepada klien. 
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8. Setiap melakukan intervensi kepada klien peneliti selalu 

didampingi oleh perawat. 

9. Melakukan post test melalui check list observasi oleh peneliti 

kepada responden terhadap kemampuan perawatan diri. 

10. Setelah melalukan post test, peneliti memberikan terapi kognitif 

dan perilaku kepada kelompok kontrol. Dan hasil dari dari 

pemberian terapi kognitif dan perilaku kepada kelompok kontrol 

tidak dimasukkan dalam penelitian ini. 

4.8 Cara analisis data 

Penelitian ini menggunakan teknik pengolahan data dengan bantuan 

komputer, untuk menghindari kesalahan dari pengolahan data cara ini 

dilakukan proses pengolahan dengan tahapan: 1) Editing, 2) Coding, 3) Entry 

data, 4) Cleaning, dan 5) Uji statistika (Nursalam, 2015) 

Langkah-langkah pengolahan data: 

1. Editing 

Editing merupakan proses pemeriksaan daftar pertanyaan yang 

telah dikumpulkan oleh pengumpul data. Peneliti memeriksa 

kelengkapan data yang diperoleh dari lembar pertanyaan/ wawancara dan 

observasi. 

2. Coding 

Coding merupakan kegiatan mengubah data berbentuk kalimat 

atau huruf menjadi data angka atau bilangan (Notoatmodjo, 2010). Data 

dari lembar observasi diubah menjadi bentuk angka yaitu mampu tanpa 

bantuan= 3, mampu dengan bantuan= 2, belum mampu=1 
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3. Entry Data 

Peneliti memasukkan data dari lembar pertanyaan dan observasi ke 

dalam program komputer, selanjutnya data tersebut diproses oleh 

program komputer 

4. Cleaning 

Peneliti melakukan pemeriksaan seluruh data untuk menghindari 

terjadinya kesalahan dalam pengkodean atau membaca kode. Data yang 

salah dikoreksi dan selanjutnya siap untuk dianalisis. 

5. Uji Statistika 

Uji statistika dalam penelitian menggunakan Wilcoxon Signed Rank 

Test dan Mann Whitney. Wilcoxon Signed Rank Test digunakan untuk 

membandingkan kemampuan perawatan diri pada klien dengan defisit 

perawatan diri sebelum dan sesudah dilakukan intervensi Terapi kognitif 

dan perilaku pada kelompok perlakuan dan kontrol pada satu kelompok 

dengan tingkat kemaknaan p ≤ 0,05, H1 diterima yang artinya ada 

pengaruh intervensi Terapi kognitif dan perilaku terhadap kemampuan 

perawatan diri klien dengan defisit perawatan diri. Sedangkan Mann 

Whitney digunakan untuk mengetahui perbedaan kemampuan perawatan 

diri setelah dilakukan intervensi pada dua kelompok. Apabila hasil 

analisa penelitian didapatkan nilai p ≤ 0,05, H1 diterima yang artinya ada 

perbedaan perawatan diri pada klien dengan defisit perawatan diri. 
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4.9 Kerangka operasional kerja 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Populasi 

35 pasien defisit perawatan diri di 

RSJD dr.amino gondohutomo 

semarang 

Teknik Sampling: 

Purposive Random Sampling 

 
Sampel 

30 responden yang memenuhi 

kriteria inklusi dan eksklusi 

Kelompok perlakuan 

15 responden ruangan di RSJD dr 

amino gondohutomo semarang  

 

Kelompok kontrol 

15 responden ruangan di RSJD dr 

amino gondohutomo semarang 

 

Perlakuan : 

Terapi kognitif dan perilaku 

Kontrol  

Sesuai standart intervensi di RSJD 

Post test 

Observasi kemampuan dalam 

melakukan perawatan diri 

Post test 

Observasi kemampuan dalam 

perawatan diri 

Analisa data 

Wilcoxon signed rank test 

Mann-whitney 

 

Hasil  

Gambar 4.1 Kerangka kerja pengaruh terapi kognitif dan perilaku terhadap peningkatan 

kemampuan perawatan diri (self-care) pada skizofrenia dengan defisit perawatan diri 
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4.10 Masalah etik (Ethical Clearance) 

1. Informed concent 

Lembar persetujuan diberikan sebelum penelitian dilaksanakan. 

Pemberian lembar persetujuan disertai dengan pemberian informasi 

tentang maksud dan tujuan penelitian. Lembar persetujuan dapat 

ditandatangani jika responden bersedia diteliti dan diketahui oleh kepala 

ruangan. 

2. Confidentiality 

Peneliti menjamin kerahasiaan informasi yang dikumpulkan dari 

responden. Data yang diperoleh dari responden disajikan dan dilaporkan 

pada pihak yang terkait dengan penelitian. 

3. Anonimity 

Peneliti hanya mencantumkan kode responden dan tidak mencantumkan 

nama pada lembar pengumpulan data. 

4. Beneficence 

Penelitian ini mengutamakan manfaat untuk semua subjek penelitian 

sebelum maupun sesudah pelaksanaan Social Skills Training. 

5. Justice 

Peneliti memberikan Intervensi Social Skills Training yang sama kepada 

seluruh responden dalam proses penelitian untuk melaksanakan prinsip 

keadilan dalam penelitian. 

6. Sudah dilakukan uji etik di RSJD Dr. Amino Gondohutomo Provinsi Jawa 

Tengah, pada tanggal 29 November 2017, bahwa penelitian layak untuk 
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dilakukan terapi kognitif dan perilaku pada klien dengan skizofrenia 

dengan defisit perawatan diri. 

4.11 Keterbatasan penelitian 

Keterbatasan penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Tempat pelaksanaan kegiatan kurang efisien karena saat diberikan 

intervensi pasien kurang fokus, letak ruang makan berdekatan dengan 

pintu keluar sehingga banyak mahasiswa praktik maupun pasien keluar 

masuk ke ruang makan. 

2. Pada saat pemberian terapi pasien masih fokus pada pikirannya, sehingga 

untuk melakukan intervensi membutuhkan waktu yang cukup lama dalam 

pemberian intervensi. 

3. Terapi kognitif dan perilaku dilakukan secara individu, sehingga untuk 

setiap sesi yang diberikan membutuhkan waktu yang lama. 
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BAB 5   

HASIL DAN PEMBAHASAN 

Pada bab ini akan menguarikan hasil penelitian dan pembahasan pengaruh terapi 

kognitif dan perilaku terhadap peningkatan kemampuan perawatan diri (self-care) 

pada klie skizofrenia dengan defisit perawatan diri di RSJD Dr. Amino 

Gondohutomo Provinsi Jawa Tengah. Hasil penelitian disajikan dalam bentuk 

data umum dan data khusus. Data umum meliputi gambaran umum, lokasi 

penelitian, usia, pendidikan, pekerjaan, status perkawinan, berapa kali dirawat di 

rumah sakit. Data khusus meliputi kemampuan klien dalam melakukan perawatan 

diri sebelum dan sesudah diberikan intervensi terapi kognitif dan perilaku. 

5.1 Hasil penelitian 

5.1.1 Gambaran umum lokasi penelitian 

 Rumah Sakit Jiwa Daerah Dr. Amino Gondohutomo Provinsi Jawa Tengah 

(RSJD Dr. amino gondohutomo provinsi jawa tengah) yang beralamat di Jl. 

Brigjend sudiarto nomor 347 Semarang yang memiliki luas lahan ± 60.000 m
2
. 

RSJD Dr. Amino Gondohutomo sebagai rumah sakit khusus jiwa kelas A yang 

merupakan pusat rujukan pelayanan kesehatan jiwa bagi masyarakat Jawa 

Tengah. RSJD Dr. Amino Gondohutomo Provinsi Jawa Tengah memiliki fasilitas 

pelayanan yang terdiri dari rawat jalan dan rawat inap. Rawat jalan terdiri dari 

IGD, poliklinik spesialis jiwa, meliputi : klinik anak dan remaja, klinik dewasa, 

klinik psikogeriatri, klinik NAPZA, klinik psikoterapi, dan pelayanan kesmawas 

(Kesehatan Jiwa Masyarakat), klinik spesialis saraf, klinik gigi, klinik psikologi, 

klinik fisioterapi, rehabilitasi medik dan mental, klinik/konsultan Gizi, dan klinik 

tumbuh kembang anak, dan klinik KIA. Rawat inap terdiri dari ruang ICU (UPIP 
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lantai 1), ruang VIP (Ongkowijoyo, Nakula, Sadewa, RIPD), ruang rawat pria 

(Endrotenoyo, Gatutkoco,Hudowo, Irawan, Madrim, Srikandi), ruang rawat 

wanita (Brotojoyo, Citroanggodo, Larasati, Rama Shinta), ruang napza dan ruang 

anak (Arimbi, Dewa Ruci). Selain itu RSJD Dr. Amino Gondohutomo Provinsi 

Jawa Tengah memilki fasilitas penunjang, meliputi : Brainmapping, 

Electroencefalografi (EEG), epilepsi monitoring, Electro Cardiografi (ECG), 

densitometry, neurokognitif, stress analyzer, personal test/mental capacity. 

Jumlah tempat tidur yang tersedia secara keseluruhan sebanyak 366 dengan 

kapasitas total 400 tempat tidur. 

 Penelitian dilakukan di ruangan Brotojoyo dan Citroanggodo, berdasarkan 

studi pendahuluan yang dilakukan klien yang mengalami defisit perawatan diri 

paling banyak terdapat di Ruang Brotojoyo dan Ruang Citro Anggodo. Ruang 

Brotojoyo Dan Ruang Citro Anggodo merupakan unit ruang rawat bagi wanita. 

Ruang Brotojoyo berkapasitas 25 klien. Perawat diruang Brotojoyo berjumlah 10 

orang, selain perawat terdapat 2 cleaning service yang bertugas pada pagi hari dan 

siang hari. Kapasitas Ruang Citro Anggodo adalah 25 klien, perawat diruang 

Citro Anggodo berjumlah 12 orang termasuk kepala ruang yang dibagi menjadi 2 

tim. Ruang Citro Anggodo memiliki 2 cleaning service yang bertugas pada pagi 

dan siang.  

Fasilitas yang dimilik di Ruangan Brotojoyo Dan Citro Anggodo sama. 

Ruang Brotojoyo Dan Ruang Citro Anggodo memiliki 3 kamar tidur, tiap kamar 

tidur terdapat kurang lebih 10 tempat tidur. Kamar tidur bagian barat digunakan 

untuk klien yang memerlukan perawatan intensif dan almari pakaian pasien. 

Kamar tidur bagian timur digunakan untuk klien yang kooperatif dan mandiri. 
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Bagian tengah ruangan digunakan untuk kegiatan klien dan mahasiswa praktek 

klinik, terdapat nurse station dan ruangan untuk perawat. Terdapat 8 kamar mandi 

yang berada diluar kamar klien, tempat menjemur handuk dan tempat untuk 

pakaian kotor. Klien dengan defisit perawatan diri diruangan brotojoyo dan citro 

anggodo mendapatkan penangan melalui asuhan keperawatan. Perawat 

memotivasi klien untuk melakukan perawatan diri bagi klien yang membutuhkan 

perawatan total maupun parsial dalam melakukan perawatan diri. 

5.1.2 Data umum 

Tabel 5.1 Distribusi Data Demografi Responden Di Ruang Brotojoyo Dan Citro 

Anggodo RSJD Dr. Amino Gondohutomo Provinsi Jawa Tengah 04-16 Desember 

2017 

No Karakteristik 

Kelompok Perlakuan Kelompok Kontrol 

Jumlah 
Presentase 

(%) 
Jumlah 

Presentase 

(%) 

 Usia     

1 16-30 tahun 6 40 8 54 

2 31-40 tahun 4 27 5 33 

3 41-50 tahun 5 33 2 13 

 Jumlah  15 100 15 100 

 Pendidikan 

Terakhir 

    

1 SD/sederajat 2 13 4 27 

2 SMP/sederajat 8 54 7 46 

3 SMA/sederajat 5 33 4 27 

 Jumlah 15 100 15 100 

 Pekerjaan     

1 Wiraswasta 5 13 7 47 

2 Tidak bekerja 7 54 5 33 

3 Buruh 3 33 3 20 

 Jumlah 15 100 15 100 

 Status     

1 Tidak kawin 8 53 13 87 

2 Duda/janda 7 47 2 13 

 Jumlah 15 100 15 100 

 Agama     

1 Islam 12 80 9 60 

2 Kristen 2 13 6 40 

3 Buddha 1 7 0 0 

 Jumlah 15 100 15 100 

 Frekuensi 

Dirawat  

    

1 2 kali 9 60 7 47 

2 ≥ 3 kali 6 40 8 53 

 Jumlah 15 100 15 100 
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No Karakteristik 

Kelompok Perlakuan Kelompok Kontrol 

Jumlah 
Presentase 

(%) 
Jumlah 

Presentase 

(%) 

 Lama Sakit     

1 >1 tahun 4 27 2 13 

2 1-5 tahun 6 40 9 60 

3 6-10 tahun 5 33 4 27 

 Jumlah 100 100 15 100 

 Lama dirawat di 

RS 

    

1 0- 1 bulan 6 40 7 47 

2 1-2 bulan 9 60 8 53 

 Jumlah 15 100 15 100 

 Jenis obat     

1 Tipikal 10 67 8 53 

2 Kombinasi 5 33 7 47 

 Jumlah  15 100 15 100 

Dari tabel 5.1 menunjukkan bahwa sebagian besar responden kelompok 

perlakuan dan kontrol hampir sama yaitu berusia 16 tahun sampai 30 tahun, 

berpendidikan sekolah menengah pertama (SMP), pasien tidak bekerja, status 

pernikahan dari pasien tidak kawin, beragama islam, frekuensi dirawat lebih dari 2 

kali, lama pasien sakit 1 tahun sampai 5 tahun, lama dirawat di rumah sakit (RS) 1 

bulan sampai 2 bulan, serta jenis obat yang diminum adalah jenis obat tipikal.  

5.1.3 Data khusus 

 Data yang disajikan dalam data ini adalah data mengenai identifikasi klien 

defisit perawatan diri dalam kemampuan perawatan diri (self-care) sebelum dan 

sesudah diberikan terapi kognitif dan perilaku dan pengaruh terapi kognitif dan 

perilaku terhadap kemampuan perawatan diri (self-care) pada klien defisit 

perawatan diri. 
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5.1 Kemampuan perawatan diri (self-care) sebelum diberikan terapi kognitif dan 

perilaku 

 

Gambar 5.1 kemampuan merawat diri responden sebelum diberikan terapi 

kognitif dan perilaku di RSJD Dr. Amino Gondohutomo provinsi 

jawa tengah 04-16 Desember 2017 

Table 5.2 distribusi responden berdasarkan kemampuan perawatan diri mandi, 

berhias/berpakaian, makna dan eliminasi sebelum diberikan terapi kognitif dan 

perilaku diruang brotojoyo dan citro anggodo RSJD dr. amino gondohutomo 

provinsi jawa tengah desember 2017 

No Kemampuan Merawat Diri 

Perlakuan kontrol 

Pre Pre 

∑ % ∑ % 

Mandi     

1 Baik 4 27 0 0 

2 Cukup 10 66 11 73 

3 Kurang 1 7 4 7 

 Jumlah 15 100 15 100 

Berhias/berpakaian     

1 Baik 4 27 3 20 

2 Cukup 9 60 11 73 

3 Kurang 2 13 1 7 

 Jumlah 15 100 15 100 

Makan     

1 Baik 8 53 5 33 

2 Cukup 7 47 10 67 

3 Kurang 0 0 0 0 

 Jumlah 15 100 15 100 

Eliminasi     

1 Baik 2 13 0 0 

2 Cukup 12 80 1 7 

3 Kurang 1 7 14 93 

 Jumlah 15 100 15 100 
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Berdasarkan gambar 5.1 menunjukkan bahwa pada tingkat kemampuan merawat 

diri kelompok perlakuan sebelum diberikan perlakuan ketegori baik 1 responden 

(7%), cukup sebanyak 14 responden (93%), sedangkan pada kelompok kontrol 

tingkat kemampuan merawat diri sebelum diberikan perlakuan kategori kurang 6 

responden (40%) dan cukup sebanyak 9 responden (60%). Dari tabel 5.2 

menunjukkan bahwa pada tingkat perawatan diri mandi, berhias atau berpakain 

dan eliminasi pada kelompok perlakuan rata-rata berada pada kategori cukup, dan 

berada pada ketegari baik untuk perawatan diri makan, sedangkan pada kelompok 

kontrol tingkat kemampuan perawatan diri rata-rata berada pada kategori cukup 

untuk kebutuhan perawatan diri mandi, berhias atau berpakain, dan makan, 

sedangkan pada perawatan diri eliminasi berada pada kategori kurang.  
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5.2 Kemampuan perawatan diri (self-care) sesudah diberikan terapi kognitif dan 

perilaku 

 

Gambar 5.2 kemampuan merawat diri responden sesudah diberikan terapi kognitif 

dan perilaku di RSJD Dr. Amino Gondohutomo Provinsi Jawa Tengah 

04-16 Desember 2017 

Table 5.3 Distribusi Responden Berdasarkan Kemampuan Perawatan Diri Mandi, 

Berhias/Berpakaian, Makna Dan Eliminasi Sesudah Diberikan Terapi Kognitif 

Dan Perilaku Diruang Brotojoyo Dan Citro Anggodo RSJD Dr. Amino 

Gondohutomo Provinsi Jawa Tengah Desember 2017 

No Kemampuan Merawat Diri 

Perlakuan kontrol 

Post Post 

∑ % ∑ % 

Mandi     

1 Baik 15 100 3 20 

2 Cukup 0 0 12 80 

3 Kurang 0 0 0 0 

 Jumlah 15 100 15 
 

Berhias/berpakaian     

1 Baik 15 100 8 53 

2 Cukup 0 0 7 47 

3 Kurang 0 0 0 0 

 Jumlah 15 100 15 100 

Makan     

1 Baik 15 100 12 80 

2 Cukup 0 0 3 20 

3 Kurang 0 0 0 0 

 Jumlah 15 100 15 100 

Eliminasi     

1 Baik 15 100 7 47 

2 Cukup 0 0 8 53 

3 Kurang 0 0 0 0 

 Jumlah 15 100 15 100 
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Berdasarkan gambar 5.2 menunjukkan bahwa pada tingkat kemampuan 

merawat diri kelompok perlakuan sesudah diberikan perlakuan ketegori baik 15 

responden (100%) dan tida ditemukan responden dengan tingkat kemampuan 

cukup dan kurang, sedangkan pada kelompok kontrol pada tingkat perawatan diri 

seseudah diberikan perlakuan pada kategori cukup sebanyak 15 responden (100%) 

dan tidak ada pada kategori kurang. Dari tabel 5.3 menunjukkan bahwa pada 

kemampuan perawatan diri mandi, berpakaian atau berhias, makan dan eliminasi 

pada kelompok perlakuan berada pada kategori baik sebesar 100% (15 

responden), sedangkan pada kelompok kontrol kemampuan perawatan diri mandi, 

berhias atau berpakaian, makan dan eliminasi berada pada kategori cukup sebesar 

100% (15 reponden). 

Tabel 5.4 Distribusi Responden Berdasarkan Kemampuan Perawatan Diri (Self-

Care) sebelum dan sesudah diberikan Terapi Kognitif Dan Perilaku Diruang 

Brotojoyo Dan Citro Anggodo RSJD Dr. Amino Gondohutomo Provinsi Jawa 

Tengah Desember 2017 

No 

Kemampuan 

Perawatan 

Diri 

Kelompok Perlakuan Kelompok Kontrol 

Pre Post Pre Post 

∑ % ∑ % ∑ % ∑ % 

1 Baik 1 7 15 100 0 0 0 0 

2 Cukup 14 93 0 0 9 60 15 100 

3 Kurang 0 0 0 0 6 40 0 0 

 Total 15 100 15 100 15 100 15 100 

Uji 

statistik 

Wilcoxon Signed Rank 

Test 

p = 0,000 

α ≤ 0,05 

p = 0,018 

α ≤ 0,05 

Mann Whitney Test 
p = 0,000 

α ≤ 0,05 
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Table 5.5 Distribusi Skoring selisih Kemampuan Perawatan Diri (Self-Care) Di 

Ruang Brotojoyo Dan Ruang Citro Anggodo RSJD Dr. Amino Gondohutomo 

Provinsi Jawa Tengah Desember 2017 

No 
Kelompok perlakuan Kelompok kontrol 

Pre test Post test selisih Pre stest Post test selisih 

1 71 94 23 55 60 5 

2 69 90 21 53 63 10 

3 68 92 24 57 67 10 

4 71 94 23 66 71 5 

5 67 89 22 57 60 3 

6 66 90 24 54 64 10 

7 71 93 22 60 70 10 

8 71 92 21 67 74 7 

9 69 89 20 67 74 7 

10 66 95 29 55 65 10 

11 72 90 18 52 62 10 

12 68 82 14 65 75 10 

13 78 96 18 55 65 10 

14 67 95 28 68 75 7 

15 65 96 31 69 75 6 

Uji 

statistik 

Wilcoxon signed rank test 
p = 0,000 

α ≤ 0,05 

p = 0,018 

α ≤ 0,05 

Mann whitney test 
p = 0,000 

α ≤ 0,05 

 

Dari tabel 5.3 menunjukkan bahwa kelompok perlakuan mayoritas pada 

kemampuan perawatan diri (self-care) sebelum dilakukan terapi kognitif dan 

perilaku sudah cukup baik sebanyak 93% (14 orang) dan 7% (1 orang) baik, 

sedangkan setelah dilakukan intervensi terjadi peningkatan sebanyak 100% (15 

orang). Hasil uji statistik dengan menggunakan Wilcoxon signed rank test 

didapatkan ada peningkatan kemampuan perawatan diri (self-care) sebelum dan 

sesudah diberikan terapi kognitif dan perilaku dengan nilai p = 0,000, berarti 
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p<α<0,05 maka H1 diterima. Pernyataan H1 diterima menyimpulkan ada 

pengaruh terapi kognitif dan perilaku terhadap kemampuan perawatan diri. 

 Pada kelompok kontrol kemampuan perawatan diri responden sebanyak 

100% (15 orang) cukup dalam kemampuan perawatan dirinya. Setelah dilakukan 

post test hasilnya 20% (3 orang) sudah baik dan 80% (12 orang) cukup. Hasil uji 

statistik didapatkan nilai p = 0,018 yang berarti p>α>0,005. Nilai p<0,05 

menunjukkan H1 tidak diterima pada kelompok kontrol. 

 Hasil uji Mann-Whitney Test menunjukkan p= 0,000 yang berarti p<α<0,05. 

Hasil menunjukkan ada perbedaan signifikan antara kelompok perlakuan yang 

telah mendapatkan terapi kognitif dan perilaku dengan kelompok kontrol, maka 

disimpulkan ada pengaruh terapi kognitif dan perilaku terhadap kemampuan 

perawatan diri (self-care) pada defisit perawatan diri. 

5.2 Pembahasan  

5.2.1 Tingkat kemampuan perawatan diri sebelum diberikan terapi 

kognitif dan perilaku 

 Hasil penelitian menunjukkan usia 16 sampai 30 tahun adalah usia yang 

banyak ditemukan pada responden baik kelompok perlakuan maupun kelompok 

kontrol, hal ini sesuai dengaan teori (DSM-IV TR dalam Madalis, 2015) bahwa 

pasien defisit perawatan diri ditemukan paling banyak pada remaja akhir dan 

dewasa awal yaitu pada usia 16 tahun sampai dengan 40 tahun, usia tersebut 

merupakan usia perkembangan dewasa pertengahan, yaitu usia dimana individu 

mendapatkan tuntutan dari lingkungan sekitar yaitu keluarga dan masyarakat 

untuk mengaktualisasikan dirinya. Kegagalan dalam memenuhi tuntutan dari 

lingkungan dan melaksanakan tugas perkemabangannya diartikan sebagai 
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ketidakmampuan yang akan mengakibatkan perhatian hanya tertuju pada diri 

sendiri, perhatian pada orang lain berkurang, dan penurunan motivasi untuk 

merawat diri sendiri atau defisit perawatan diri.  

 Distribusi responden berdasarkan tingkat pendidikan menujukkan paling 

banyak berpendidikan sekolah menengah pertama (SMP) menurut (Notoatmodjo, 

2012) pendidikan diartikan sebagai segala usaha yang direncanakan untuk 

mempengaruhi orang lain secara individu, kelompok maupun masyarakat 

sehingga individu tersebut dapat melakukan tindakan yang sesuai dengan harapan. 

Pendidikan menjadi tolak ukur klien berinteraksi secara afektif (Madalis, 2015), 

sehingga semakin tinggi pendidikan suatu individu makan akan mempengaruhi 

tingkat kemampuan dalam melakukan perawatan diri. 

 Tidak memiliki pekerjaan, menurut (Townsend 2005 dalam Rochmawati, 

2013) bahwa banyak hal yang telah dicoba untuk dikaitkan dengan masalah defisit 

perawatan diri, salah satunya akan terkait dengan masalah status sosial. Faktor 

status sosial ekonomi yang rendah lebih banyak mengalami gangguan jiwa yang 

akan menyebabkan kurangnya motivasi untuk melakukan perawatan diri 

dibandingkan dengan tingkat ekonomi tinggi yang akan berdampak pada fungsi 

psikologis dan biologis yang semakin akan menambah gejala-gejala kronis. 

 Tidak menikah, hal ini dijelaskan (N and Ronny, 2006) bahwa klien merasa 

frustasi dengan kondisinya yang sendiri dan merasa iri dengan teman-temannya 

yang sudah berpacaran dan berumah tangga. Jika dikaitkan dengan usia, klien 

berada pada rentang dewasa awal dimana klien juga memiliki keinginan untuk 

membangun suatu hubungan yang serius dengan lawan jenis dalam ikatan 

pernikahan. Tidak terpenuhinya atau kegagalan dalam memenuhi tugas 
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perkembangan ini merupakan stessor bagi individu yang berujung pada defisit 

perawatan diri (Rochmawati, 2013). Agama islam menganjurkan para 

pemeluknya untuk menjaga kebersihan, dikarenakan kebersihan sebagian dari 

iman. Sebagian responden beragama islam tetapi kurang melakukan ibadah 

keagamana seperti sholat. 

 Sebagaian besar responden dirawat lebih dari satu kali pada kelompok 

perlakuan dan kelompok kontrol. Pada klien dengan rawat lebih dari satu kali, hal 

ini membuat klien lebih mudah memberikan respon positif dalam perawatan diri 

dikarenakan klien sudah beradaptasi dengan lingkungan rawat inap di rumah sakit. 

Semua responden dengan diagnosa medis skizofrenia. Menurut (Kadmaerubun & 

Syafitri, 2016) defisit perawatan diri merupakan gejala negatif dari skizofrenia. 

Klien skizofrenia yang menunjukkan salah satu gejala negatifnya dengan 

penurunan perawatan diri, hanya fokus pada pikirannya saja dan malas 

berinteraksi dengan orang lain, tidak mampu berkonsentrasi dan merasa dirinya 

tidak berguna (Keliat and Akemat, 2010).  

 Sebelum diberikan terapi kognitif dan perilaku kemampuan merawat diri 

klien skizofrenia adalah sebagian cukup atau mampu dalam melakukan perawatan 

dirinya namun harus dengan bantuan ataupun motivasi dari perawat. Hal ini 

disebabkan kondisi responden yang masih mengalami gejala negatif maupun 

positif skizofrenia seperti halusinasi, mempunyai pikiran atau gagasan yang 

terpecah-pecah, perasaan tidak peduli terhadap individu, aktivitas, peristiwa, 

kecenderungan sangat sedikit bicara, merasa tidak senang atau gembira dalam 

menjalani hidup, kehilangan motivasi atau tidak adanya keinginan dan dorongan 

untuk bertindak, menarik diri dari lingkungan. 
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5.2.2 Tingkat kemampuan perawatan diri sesudah diberikan terapi kogniitf 

dan perilaku 

Kemampuan merawat diri reponden kelompok perlakuan setelah diberikan 

terapi kognitif dan perilaku pada kategori 100% baik, pada kelompok kontrol 

menunjukkan kemampuan merawat diri pada kategori 100% cukup. Pada 

kelompok perlakuan kemampuan merawat diri: mandi, berpakaian/berhias, 

makan, dan eliminasi 100% baik, sedangkan pada kelompok kontrol masih 

terdapat berada pada 100% cukup.  

Kemampuan merawat diri seluruh kelompok perlakuan setelah mendapatkan 

terapi kognitif dan perilaku mengalami peningkatan menjadi baik. Rentang usia 

kelompok perlakuan adalah 16 sampai 30 tahun atau sudah memasuki usia 

dewasa. Menurut (Wahyuni, 2011) semakin lanjut usia seseorang maka peran dan 

tanggung jawab makin bertambah besar, mampu berpikir rasional. Usia responden 

memperngaruhi dalam mengambil keputusan untuk mengambil tindakan dalam 

kebutuhan perawatan dirinya. 

Kelompok perlakuan dengan kemampuan merawat diri baik 100% dengan 

pendidikan SMP. Tingkat pendidikan yang rendah berdampak pada kurangnya 

kurangnya pengetahuan tentang bagaimana cara perawatan diri yang benar 

(Arfandi, 2014), maka tugas perawat sebagai seorang pendidik memberikan 

pengetahuan kemampuan perawatan diri pada klien skizofrenia. Responden 

diajarkan bagaimana cara perawatan diri yang baik dan benar, sehingga informasi 

yang disampaikan oleh perawat dapat dilakukan oleh responden. 
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Secara umum kemampuan perawatan diri kelompok perlakuan dan 

kelompok kontrol mengalami peningkatan. Perubahan yang terjadi karena 

responden kelompok perlakuan maupun kelompok kontrol tetap mendapatkan 

asuhan keperawatan jiwa defisit perawatan diri dan terapi psikofarmaka. 

Peningkatan kemampuan responden kelompok kontrol tidak terlalu signifikan bila 

dibandingkan dengan kelompok perlakuan. 

Terapi kognitif dan perilaku yang diberikan kepada kelompok perlakuan 

dilakukan dalam 2 kali pertemuan untuk setiap topik yang diberikan yaitu mandi, 

berpakaian/berhias, makan dan eliminasi. Setiap satu topik diberikan dalam satu 

hari. Peneliti memberikan penjelasan dan demonstrasi kepada klien di ruangan. 

Responden mencoba melakukan apa yang peneliti sudah lakukan. Menurut 

(Kennedy and Xyrichis, 2017) penambahan terapi kognitif dan perilaku dapat 

menurunkan gejala negatif skizofrenia serta fungsi sosial yang baik dan 

menunjukkan efek setelah pengobatan berakhir dibandingkan dengan perawatan 

rutin. Apabila diterapkan kepada klien defisit perawatan diri maka akan terbentuk 

pikiran yang positif sehingga mendapatkan perilaku yang positif. Klien dengan 

defisit perawatan diri mengalami penurunan motivasi dalam melakukan perawatan 

dirinya, dengan memberikan terapi kognitif dan perilaku pasien akan mempunyai 

persepsi yang positif dank lien mengetahui pentingnya perawatan diri bagi diri 

klien secara mandiri.  

5.2.3 Pengaruh terapi kognitif dan perilaku terhadap kemampuan merawat 

diri 

 Hasil uji Wilcoxon sign rank test diperoleh hasil p = 0.000 pada 

kelompok perlakuan yang mendapat terapi kognitif dan perilaku yang artinya ada 
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pengaruh yang signifikan terapi kognitif dan perilaku terhadap kemampuan 

perawatan diri. Pada kelompok kontrol didapatkan hasil p = 0,003 yang berarti 

ada perbedaan signifikan kemampuan merawat diri pada kelompok kontrol. Mann 

whitney test digunakan untuk mengetahui perbedaan antara kelompok perlakuan 

dan kelompok kontrol. Hasil yang diperoleh p = 0.000 yang berarti p<α<0,05. Hal 

ini menunjukkan bahwa H1 diterima, ada pengaruh terapi kognitif dan perilaku 

terhadap kemampuan perawatan diri klien skizofrenia yang mengalami defisit 

perawatan diri. 

 Hasil ini sesuai dengan penelitian (Handayani, 2014), mengatakan bahwa 

klien skizofrenia mengalami penurunan kemampuan perawatan diri dan selalu 

berpikir negatif terhadap diri sendiri, orang lain dan lingkungan sekitar, 

peningkatan kemampuan perawatana diri dilakukan terlebih dahulu oleh terapis, 

diikuti oleh klien diberi umpan balik dan evaluasi pelaksanaan. 

 Responden pada kelompok perlakuan yang mengalami defisit perawatan 

diri, rata-rata berada pada usia produktif sehingga peneliti mudah dalam 

mengajarkan dan membantu klien dalam mempraktikkan cara perawatan diri 

dengan baik dan benar. Dengan pendekatan saling percaya pada tahap pre 

intervensi, hal ini memudahkan pelaksanaan terapi kognitif dan perilaku untuk 

diterima oleh responden dan mendapat respon positif.  

 Terapi kognitif dan perilaku terdiri dari 4 topik yaitu mandi, 

berpakaian/berhias, makan dan eliminasi. Satu topic diberikan dalam satu hari dan 

setiap topic diulangi 2 kali. Pada pelaksanaannya, peneliti menjelaskan manfaat 

perawatan diri dengan baik (mandi, berpakaian/berhias, makan, dan eliminasi) dan 

alat yang dibutuhkan. Hal ini membuat responden lebih memahami pentingnya 
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merawat diri. Selanjutnya peneliti mendemonstrasikan cara merawat diri. 

Penjelasan dan demonstrasi yang dilakukan oleh peneliti dapat meningkatkan 

kemampuan kognitif responden yaitu menjadi lebih tahu dan dapat melakukan 

perawatan diri secara baik. 

 Responden mempraktikkan kemampuan perawatan diri mandi, 

berpakaian/berhias, makan dan eliminasi dibimbing oleh peneliti. Peneliti juga 

memberikan umpan balik positif ketika responden berhasil mempraktikkan cara 

merawat diri namun peneliti terus membimbing dan memotivasi responden. 

Perawatan diri yang membutuhkan waktu lama dalam pemberian intervensi yang 

diberikan oleh peneliti adalah perawatan diri mandi, dalam perawatan diri mandi 

klien harus dimotivasi terlebih dahulu dan diberikan reward apabila klien mampu 

melakukan perawatan diri mandi secara mandiri maupun dibantu. Hal ini sesuai 

dengan penelitian yang dilakukan (Madalis, 2015) yang menunjukan bahwa untuk 

mengubah perilaku maladaptif menjadi perilaku adaptif yaitu dengan meningkatka 

respon terhadap stressor dan kemampuan klien defisit perawatan diri dan hasil 

dapat dilihat lebih efektif apabila pemberian terapi dipadukan dengan pemberian 

rewards.     

 Peningkatan kemampuan perawatan diri pada kelompok perlakuan setelah 

diberikan terapi kogntif dan perilaku ini sesuai dengan penelitian (Handayani, 

2014) yang menujukkan bahwa terdapat perbedaan peningkatan harga diri dan 

penurunan kecemasan pada klien skizofrenia yang mendapat terapi kognitif dan 

perilaku, sedangkan pada kelompok kontrol tidak terdapat perbedaan peningkatan 

harga dirinya dan kecemasan. Penelitian (Nyumirah, 2012) menyimpulkan bahwa 
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terapi kognitif dan perilaku memberikan pengaruh untuk meningkatkan 

kemampuan klien dalam berinteraksi sosial. 

 Peningkatan kemampuan klien defisit perawatan diri dalam melakuka 

perawatan diri setelah diberikan terapi kognitif dan perilaku, dilakukan perawatan 

diri secara terus menerus dan dimotivasi secara terus menerus dimasukkan dalam 

jadwal harian sampai akhirnya klien dapat melakukan perawatan diri secara 

mandiri tanpa disuruh oleh perawat maupun peneliti sampai menjadi kebiasaan 

bagi klien.  

 Peningkatan kemampuan perawatan diri pada kelompok kontrol juga terlihat 

karena klien dirawat dirumah sakit tetap diberikan terapi yang berlaku pada klien 

skizofrenia dengan defisit perawata diri. Klien tetap diberikan psikofarmaka, 

terapi rutin sehari-hari dan terapi aktivitas kelompok. Pemberian asuhan 

keperawatan pada klien dengan defisit perawatan diri diberikan kepada kelompok 

kontrol karena sejalan dengan terapi yang ada di RSJD Dr. Amino Gondohutomo 

provinsi jawa tengah. Namun demikian peningkatan kemampuan klien dalam 

perawatan diri yang tidak mendapat terapi kognitif dan perilaku lebih rendah dari 

kemampuan perawatan diri klien yang mendapat terapi kogntif dan perilaku. 
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BAB 6  

SIMPULAN DAN SARAN 

Bab ini menyajikan kesimpulan dan saran dari hasil penelitian mengenai pengaruh 

terapi kognitif dan perilaku terhadap peningkatan kemampuan perawatan diri pada 

skizofrenia dengan defisit perawatan diri di RSJD Dr. Amino Gondohutomo 

Provinsi Jawa Tengah. Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilaksanakan dapat 

diambil kesimpulan dan saran sebagai berikut : 

6.1 Simpulan 

1. Kemampuan merawat diri pada klien skizofrenia sebelum diberikan terapi 

kognitif dan perilaku pada kelompok perlakuan dan kontrol sebagian besar 

berada pada kriteria cukup. Responden mampu melakukan namun 

memerlukan bantuan pada kemampuan mandi, berpakaian/berhias, dan 

elminasi. Kemampuan makan pada kelompok perlakuan dan kontrol 

sebagian besar berada pada kriteria baik 

2. Kemampuan merawat diri pada klien skizofrenia sesudah diberikan terapi 

kognitif dan perilaku pada kelompok perlakuan seluruhnya baik dalam hal 

mandi, berpakaian/berhias, makan dan eliminasi. Kemampuan merawat 

diri kelompok kontrol dalam hal mandi, berhias/berpakaian, makan dan 

eliminasi sebagian besar baik, namun masih terdapat responden dengan 

kemampuan cukup. 

3. Terapi kognitif dan perilaku dapat digunakan sebagai teknik untuk 

meningkatkan kemampuan merawat diri klien skizofrenia melalui 

penjelasan perawatan diri dan bimbingan dari terapis ataupun perawat 

dengan menggunakan jadwal kegiatan harian. 
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6.2 Saran 

1. Bagi bidang keperawatan 

Rumah sakit merencanakan ruangan untuk pelaksanaan intervensi 

keperawatan pada klien dengan tempat khusus yang lebih nyaman dan 

leluasa dalam melakukan terapi sehingga mudah berkonsentrasi dalam 

proses intervensi 

2. Bagi profesi keperawatan 

Hasil penelitian ini bisa dijadikan acuan untuk melaksanakan terapi individu 

kognitif dan perilaku pada klien dengan defisit perawatan diri untun 

meningkatkan perawatan diri. 

3. Bagi institusi pendidikan 

Pihak pendidikan tinggi hendaknya mengembangkan terapi kognitif dan 

terapi perilaku dengan modul atau pedoman pelaksanaan pada kelompok 

klien dengan masalah yang lain. 

4. Bagi peneliti selanjutnya 

Peneliti selanjutnya perlu dilakukan penelitian tentang terapi kognitif dan 

terapi perilaku pada klien dengan masalah keperawatan yang lain baik pada 

kelompok gangguan maupun kelompok resiko yang mengalami penurunan 

perawatan diri. 
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LAMPIRAN  

lampiran 1: Penjelasan Penelitian 

 

PROGRAM STUDI PENDIDIKAN NERS 

FAKULTAS KEPERAWATAN  

UNIVERSITAS AIRLANGGA 

 

PENJELASAN PENELITIAN 

BAGI RESPONDEN  

 

Judul Penelitian :  

Pengaruh terapi kognitif dan perilaku terhadap peningkatan kemampuan 

peerawatan diri (self-care) pada skizofrenia dengan defisit perawatan diri  

 

Tujuan 

Penelitian ini dapat membantu mengukur kemampuan perawatan diri yang 

terdiri dari mandi, berpakaian, makan dan BAB/BAK bapak/ibu/saudara dan 

memberikan pengetahuan tentang manfaat merawat diri dengan baik. Penelitian 

ini juga dapat mengetahui pengaruh terapi kognitif dan perilaku terhadap 

peningkatan kemampuan perawatan diri (mandi, berpakaian/berhias, makan, 

eliminasi) bapak/ibu/saudara.  

 

Perlakuan yang Diterapkan 

Penelitian ini merupakan penelitian yang memberikan tindakan/latihan 

kepada Bapak/Ibu/Saudara untuk mencapai perilaku asertif. Sebelum pemberian 

tindakan saya akan mewancarai Bapak/Ibu/Saudara mengenai usia, pendidikan 

terakhir, pekerjaan saat ini, status perkawinan, sudah berapa kali Masuk Rumah 

Sakit Jiwa, agama. Selanjutnya saya akan  dibantu oleh perawat akan 

mengobservasi kemampuan merawat diri bapak/ibu/saudara. Tindakan yang akan 

diberikan adalah mengajarkan cara perawatan diri (mandi, berpakaian/berhias, 

makan, eliminasi) dengan cara mengajarkan kepada bapak/ibu/saudara yang sudah 

dilatih, selanjutnya bapak/ibu/saudara akan saya bombing untuk mempraktikan 

cara yang telah diajarkan oleh peneliti. Setelah itu bapak/ibu/saudara saya berikan 

kesempatan untuk praktik sendiri. Tindakan ini alam dilaksanakan sebanyak 4 kali 

pertemuan yang terdiri dari bapak/ibu/saudara akan diajarkan cara mandi, 

berpakaian/berhias, makan, dan eliminasi dengan baik. Proses kegiatan secara 

keseluruhan membutuhkan waktu sekitar 20-30 menit. 

Tahapan kegiatan yang akan dilakukan adalah 

1. Peneliti akan menjelaskan manfaat dan tujuan penelitian kepada 

responden/keluarga. Peneliti meminta kesediaan responden untuk ikut serta 

dalam penelitian. 
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2. Pertemuan I : diawali dengan menjelaskan kembali (review) terkait materi 

terapi kogniti perilaku meliputi pengertian terapi kognitif dan perilaku, tujuan 

dari terapi kognitif dan perilaku. Peneliti mengbangun hubungan saling 

percaya, peneliti menggali pengalaman perilaku klien, peneliti melakukan 

pendekatan kognitif pada klien. Setelah mengetahu masalah klien. Peneliti 

menginterpretasikan masalah klien dan akibat dari tidak melakukan 

perawatan diri. peneliti mengkontrak waktu untuk pertemuan selanjutnya.  

3. Pertemuan II : mengajarkan kepada klien kemampuan perawatan diri: mandi. 

Peneliti memberikan penjelasan manfaat dan alat yang dibutuhkan untuk 

mandi kepada responden. Setiap responden diberikan waktu kurang lebih 20 

menit. Peneliti mengajarkan kepada klien bagaimana cara mandi yang baik 

dan benar dan membimbing responden untuk melakukan apa yang diajarkan 

oleh peneliti.   

4. Pertemuan III : mengajarkan kepada klien kemampuan perawatan diri: 

berpakaian. Peneliti menjelaskan kepada manfaat dan alat yang dibutuhkan 

untuk berpakaian. Setiap responden diberikan waktu 20 menit. Peneliti 

mengajarkan kepada klien bagaimana cara berpakaian yang benar dan rapi. 

Bagi pria peneliti mengajarkan bagaimana cara berpakaian yang rapid an 

benar, cara menyisir rambut dan cara mencukur. Bagi perempuan peneliti 

mengajarkan bagaimana cara berpakaian yang benar dan cara berdandan. 

Responden dibimbing untuk melakukan hal yang sama kurang lebih 10 menit. 

5. Pertemuan ke IV : mengajarkan kemampuan perawatan diri: makan. Peneliti 

menjelaskan manfaat dan alat yang dibutuhkan untuk makan. Peneliti 

mengajarkan kepada responden bagaimana cara makan yang tertib dan tidak 

berantakan, merapikan peralatan setelah makan. Responden dibimbing untuk 

melakukan hal sama seperti peneliti lakukan. Responden dibiming kurang 

lebih 10 menit untuk mempraktikan. 

6. Pertemuan ke V: mengajarkan kemampuan merawat diri: eliminasi. Peneliti 

menjelaskan kuranf lebih 20 menit bagaimana cara melakukan BAB/BAK 

yang benar, bagaiamana car a membersihkan diri setelah melakukan 

BAB/BAK. Peneliti mengajarkan cara BAB/BAK yang benar. Responden 

dibimbing untuk melakukan hal yang sama kurang lebih 10 menit. 

7. Minggu berikutnya melakukan pengulangan atau evaluasi dari terapi yang 

diberikan kepada klien. 

8. Setiap melakukan intervensi kepada klien peneliti selalu didampingi oleh 

perawat. 

9. Melakukan post test melalui check list observasi oleh peneliti kepada 

responden terhadap kemampuan perawatan diri. 

10. Setelah melalukan post test, peneliti memberikan terapi kognitif dan perilaku 

kepada kelompok kontrol. Dan hasil dari dari pemberian terapi kognitif dan 

perilaku kepada kelompok kontrol tidak dimasukkan dalam penelitian ini. 

 

 

Waktu dan Tempat Penelitian 

Penelitian dilakukan pada bulan Oktober sampai dengan November 2017. 

Penelitian dilakukan di tempat yang disepakati oleh peneliti dan responden. 
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Manfaat 

 Teoritis 

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi mengenai pengaruh 

terapi kognitif dan perilaku terhadap peningkatan kemampuan perawatan diri 

pada skizofrenia dengan defisit perawatan diri. 

 

 Praktis 

1. Bagi Peneliti 

Hasil penelitian ini dapat menambah wawasan bagi peneliti mengenai 

pengaruh terapi kognitif dan perilaku terhadap peningkatan kemampuan 

perawatan diri pada skizofrenia dengan defisit perawatan diri. 

2. Bagi Institusi Pelayanan Kesehatan 

Hasil penelitian ini dapat dijadikan sumber informasi dan masukan bagi 

tenaga kesehatan untuk memperhatikan masalah klien skizofrenia dengan 

defisit perawatan diri yang tidak mampu menmelakukan perawatan diri 

sehingga bisa melakukan asuhan keperawatan jiwa dengan baik melalui 

terapi kognitif dan perilaku. 

 

Bahaya Potensial 

Tidak ada bahaya potensial selama penelitian berlangsung, kerena dalam 

penelitian ini bapak/ibu/saudara diminta mendengarkan dan akan diajari cara 

melakukan perawatan diri yang benar. Kemudian dibimbing untuk mempraktekan 

cara perawatan diri. 

 

Hak untuk Undur Diri 

Keterlibatan Bapak/Ibu/Saudara dalam penelitian ini bersifat sukarela/tidak ada 

paksaan dan Bapak/Ibu/Saudara berhak untuk mengundurkan diri kapanpun, tanpa 

menimbulkan konsekuensi yang merugikan pada Bapak/Ibu/Saudara. 

 

Adanya Insentif untuk Partisipan 

Keikutsertaan Bapak/Ibu/Saudara berpartisipasi dalam penelitian ini akan 

mendapatkan makanan ringan dan air minum kemasan dalam tiap pertemuan yang 

berlangsung. Insentif ini diberikan sebagai tanda terimakasih atas kesediaan 

meluangkan waktunya selama penelitian berlangsung. 

 

Kontak person (No. HP) peneliti 

Nama  : Reny Tjahja H 

Alamat  : Jl. Margo utomo RT 07 RW 03 Ds. Jangkungharjo, Grobogan, 

Jateng 

No HP  : 085394046760 

 

Demikian penjelasan ini saya sampaikan. Terima kasih. 

 

       Surabaya,    Oktober 2017 

                Hormat Saya,  

 

 

         (Reny Tajahja Hidayati) 
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lampiran 2: Informed Consent 

 

PROGRAM STUDI PENDIDIKAN NERS 

FAKULTAS KEPERAWATAN  

UNIVERSITAS AIRLANGGA 

INFORMED CONSENT 

(PERNYATAAN PERSETUJUAN IKUT PENELITIAN) 

 

Yang bertanda tangan dibawah ini : 

Nama  :  

Umur  : 

Jenis Kelamin : 

Pekerjaan  : 

Alamat  : 

Telah mendapat keterangan secara terinci dan jelas mengenai: 

1. Penelitian yang berjudul “Pengaruh Terapi kognitif dan perilaku Terhadap 

Kemampuan Self-Care pada Skizofrenia dengan Defisit Perawatan Diri‟ 

2. Perlakuan yang akan diterapkan pada subyek 

3. Manfaat ikut sebagai subyek penelitian 

4. Bahaya yang akan timbul 

5. Prosedur Penelitian 

dan prosedur penelitian mendapat kesempatan mengajukan pertanyaan mengenai 

segala sesuatu yang berhubungan dengan penelitian tersebut. Oleh karena itu saya 

(bersedia/ tidak bersedia) secara sukarela untuk menjadi subyek penelitian 

dengan penuh kesadaran serta tanpa keterpaksaan. 

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya tanpa tekanan dari pihak 

manapun. 

 

………………….,……….…………………… 2017 

 

         Peneliti,       Responden, 

 

 

 

Reny Tjahja Hidayati             ………………………… 

 

Saksi 

 

 

 

 

………………………… 
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Lampiran 3: Data Demografi Responden 

 

PROGRAM STUDI PENDIDIKAN NERS 

FAKULTAS KEPERAWATAN  

UNIVERSITAS AIRLANGGA 

 

DATA DEMOGRAFI RESPONDEN 

Nomor responden:     (diisi oleh peneliti) 

Tanggal pengisian:     (diisi oleh peneliti) 

Petunjuk pengisian 

1. Pilihlah salah satu dari pertanyaan dibawah ini dengan memberikan tanda 

(√) dalam kotak yang tersedia 

2. Setiap pertanyaan dibawah ini berisi satu jawaban 

Pertanyaan : 

1. Jenis kelamin : laki-laki   perempuan  

2. Usia   :  tahun (ulang tahun terakhir) 

3. Pendidikan terakhir (klien) : 

SD    SMU 

SLTP    Perguruan Tinggi 

4. Pekerjaan : 

Pelajar/mahasiswa  Wiraswasta 

Pegawai negeri  tidak bekerja 

TNI/Polisi   lain-lain 

    Sebutkan: 

5. Status perkawinan 

Kawin    tidak kawin   duda/janda 

6. Agama  

Islam   hindu     lain-lain 

Kristen   Budha 

 

 

7. Berapa kali dirawat di RS 

1 kali   3 kali atau lebih  

2 kali  

8. Lama sakit  .......................................................................   (Diisi oleh 

peneliti) 

9. Jenis obat yang diminum ..................................................  (Diisi oleh 

peneliti) 
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Lampiran 4: Lembar Observasi 

 

PROGRAM STUDI PENDIDIKAN NERS 

FAKULTAS KEPERAWATAN  

UNIVERSITAS AIRLANGGA 

 

KEMAMPUAN DALAM MELAKUKAN PERAWATAN DIRI 

 

Petunjuk: 

1. Berikan tanda (√) pada kolom yang sesuai 

2. Keterangan: 

BM  = Belum Mampu 

MB  = Mampu Dengan Bantuan 

MTB = Mampu Tanpa Bantuan 

Kode responden : 

Tanggal  : 

Nama Observer : 

Ruangan   : 

 

1. Mandi 

 

No Jenis kemampuan BM MT MTB KET 

1 Mempersiapkan peralatan yang diperlukan 

untuk mandi (handuk, sabun mandi, 

kecukupan air dll). 

    

2 Masuk dan keluar kamar mandi.     

3 Membasahi badan dengan air sampai merata.     

4 Menggosok seluruh badan dengan air dan 

sabun sampai merata. 

    

5 Mengambil air dan membilas seluruh tubuh 

dengan air hingga sabun bersih. 

    

6 Mengambil handuk pada tempatnya.     

7 Mengeringkan badan dengan handuk.     

8 Mengembalikan handuk pada tempatnya.     

 

2. Berpakaian/berhias 

No Jenis kemampuan BM MT MTB KET 

1 Mempersiapkan peralatan yang diperlukan 

untuk berpakaian atau berhias. 

    

2 Meletakkan atau mengambil potongan 

pakaian. 
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3 Melepaskan pakaian.     

4 Mengenakan pakaian bagian atas atau bawah 

tubuh  

    

5 Memilih pakaian yang sesuai.     

6 Memasang kancing baju/ celana dengan tepat.     

7 Mengenakan sepatu/sandal.     

8 Menyisir rambut dengan rapi.     

9 Berhias : bagi perempuan menggunakan 

lipstick, bedak, dan laki-laki membersihkan 

kumis dengan alatnya 

    

10 Mempertahankan penampilan pada tingkat 

yang memuaskan. 

    

 

3. Makan 

No Jenis kemampuan BM MT MTB KET 

1 Mempersiapkan peralatan yang diperlukan 

untuk keperluan makan. 

    

2 Mempersiapkan makanan untuk dimakan.     

3 Membawa makanan dari wadah ke mulut.     

4 Mencerna makanan dengan aman.     

5 Menggunakan alat tambahan missal sendok, 

garpu dll 

    

6 Mengambil cangkir/gelas.     

7 Mencerna cukup makanan.     

8 Mencuci peralatan yang telah dipakai     

9 Mengembalikan peralatan makanan ke 

tempatnya. 

    

 

4. BAB/BAK 

No Jenis kemampuan BM MT MTB KET 

1 Mempersiapkan peralatan dalam toileting 

(BAB/BAK). 

    

2 Mendapatkan jamban/kamar kecil.     

3 Duduk atau bangkit dari jamban atau kamar 

kecil. 

    

4 Melepas pakaian bagian bawah untuk toileting 

(BAB/BAK). 

    

5 Melaksanakan kebersihan dalam toileting 

(BAB/BAK) dengan tepat. 

    

6 Membersihkan badan/cebok setelah 

BAB/BAK dengan menggunakan air bersih.  

    

7 Menyiram toilet atau kamar kecil dengan 

bersih dan tidak berbau. 

    

8 Menggunakan pakaian kembali setelah 

toileting. 
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lampiran 5: Satuan Acara Kegiatan 

 

PROGRAM STUDI PENDIDIKAN NERS 

FAKULTAS KEPERAWATAN  

UNIVERSITAS AIRLANGGA 

 

SATUAN ACARA KEGIATAN 

TERAPI KOGNITIF DAN PERILAKU PADA DEFISIT PERAWATAN 

DIRI 

 

A. Pengertian 

 Terapi kognitif dan perilaku adalah intervensi terapeutik yang bertujuan untuk 

mengurangi tingkah laku mengganggu dan maladaptif dengan mengembangkan 

proses kognitif yang didasarkan pada asumsi bahwa afek dan tingkah laku adalah 

produk dari kognitif oleh karena itu intervensi kognitif dan tingkah laku dapat 

membawa perubahan dalam pikiran, perasaan, dan tingkah laku (Stallard, 2009). 

Tujuan dari terapi kognitif dan perilaku adalah untuk memodifikasi fungsi 

berpikir, perasaan, bertindak, dengan menekankan fungsi otak dalam menganalisa, 

memutuskan, bertanya, berbuat dan mengambil keputusan kembali. Dengan 

merubah status pikiran dan perasaannya, klien diharapkan dapat merubah perilaku 

negatif menjadi positif (Epigee, 2009). 

B. Tujuan 

1. Klien mampu melakukan kebersihan diri mandi secara mandiri 

2. Klien mampu melakukan berpakaian/berhias secara baik 

3. Klien mampu melakukan makan dengan baik 

4. Klien mampu melakukan eliminasi (BAB/BAK) secara mandiri 

C. Komponen dasar 

1. Kejadian yang sebenarnya (actual event). 

2. Hal yang dipercayai klien (Belief). 

3. Motivasi. 

4. Konsekuensi.  

D. Panduan terapi kognitif dan perilaku 

Panduan terapi kognitif dan perilaku sesuai komponen dasar terapi 

kognitif dan perilaku lainnya, antara lain : 

1. Kejadian yang sebenarnya 

Responden menjelaskan dengan caranya kejadian yang mengaktivasi 

dirinya tidak melakukan perawatan diri dengan benar 

2. Hal yang dipercayai klien 

Menyadarkan klien bahwa apa yang selama ini di percayai oleh klien itu 

salah, bahwa tidak melakukan perawatan diri itu tidak benar. Perawat dapat 

meningkatkan perawatan diri klien dengan menyadarkan klien.  

3. Konsekuensi 

Mengatakan kepada klien konsekuensi dari tidak melakukan perawatan diri. 
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4. Pengalaman sukses atau penguatan 

Menganjurkan kepada klien untuk melakukan perawatan diri yang telah 

diajarkan kepada klien dalam kehidupan sehari-hari. Perawat mengobservasi 

perilaku klien dari jauh. 

E. Tahapan pelaksanaan 

Pertemuan 1: pengakajian dan mengajarkan kemampuan perawatan diri: mandi 

Pertemuan 2: mengajarkan kemampuan perawatan diri: berpakaian/berhias 

Pertemuan 3: mengajarkan kemampuan perawatan diri: makan 

Pertemuan 4: mengajarkan kemampuan perawatan diri: eliminasi 

F. Persiapan 

1. Klien: kontrak dengan klien sehari sebelum pelaksanaan dan mengingatkan 

kembali sebelum pelaksanaan terapi kognitif dan perilaku sebelum hari yang 

ditentukan. 

2. Perawat:  

a. Melakukan pra interaksi sebelum pelaksanaan 

b. Persiapan topic yang akan dibahas pada setiap pertemuan 

3. Ruangan:  

a. Ruangan terpisah dari bangsal perawatan 

b. Situasi yang aman, tenang, dan bersih 

c. Pengaturan kursi antara perawat dank lien diupayakan saling berhadapan. 

4. Fasilitas: meja dan kursi 

G. Pelaksanaan  

Pertemuan 1 : Mengajarkan kemampuan perawatan diri: mandi 

1. Tujuan  

a. Klien mampu mengungkapkan pikiran otomatis yang negatif tentang diri 

sendiri, perasaan dan perilaku negatif yang dialami klien. 

b. Klien mengetahui manfaat dari tujuan terapi kognitif dan perilaku perawatan 

diri 

c. Klien dapat menyepakati program terapi kognitif dan perilaku untuk 

membentuk perilaku baru: kemampuan merawat diri (mandi, 

berpakaian/berhias, makan, eliminasi) 

d. Klien dapat melaksanakan kemampuan merawat diri: mandi 

2. Setting 

a. Klien dan perawat duduk berhadapan. 

b. Ruangan yang nyaman dan tenang. 

3. Alat 

a. Handuk 

b. Sabun 

c. Gayung 

d. Kamar mandi 

4. Metode 

a. Diskusi dan Tanya jawab 

b. Demonstrasi  

c. Simulasi  

5. Langkah – langkah 

a. Persiapan 

Membuat kontrak dengan pasien bahwa terapi akan dilaksanakan secara 

individu dalam 5 sesi selama 20-30 menit. Jika klien berhasil melewati 
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masing-masing sesi sesuai kriteria maka klien dapat melanjutkan ke sesi 

berikutnya, jika tidak maka klien akan mengulangi sesi tersebut. 

b. Orientasi  

1) Salam terapeutik 

a) Salam dari perawat kepada klien 

b) Memperkenalkan nama, dan panggilan perawat, kemudian 

menanyakan nama dan panggilan klien. 

2) Evaluasi/validasi 

Menanyakan bagaimana perasaan klien dan menanyakan kegiatan 

mengenai perawatan diri: mandi 

3) Kontrak 

a) Menjelaskan tujuan dan manfaat terapi kognitif dan perilaku secara 

umum dan topic pertemuan yaitu mengajarkan kemampuan perawatan 

diri: mandi 

b) Perawat mengingatkan langkah-langkah terapi pada setiap pertemuan 

sebagai berikut: 

 Menyepakati pelaksanaan terapi kognitif dan perilaku 

 Lama kegiatan 20-30 menit setiap pertemuan. 

 Klien dapat mengikuti pertemuan I ini dari awal sampai akhir dan 

memahami kontra yang akan dibuat bersama perawat. 

c. Kerja 

1) Perawat menjelaskan tentang terapi kognitif dan perilaku kepada klien 

yang terdiri dari 4 pertemuan: 

 Pertemuan 1: mengajarkan kemampuan merawat diri: mandi 

 Pertemuan 2: mengajarkan kemampuan merawat diri: 

berpakaian/berhias 

 Pertemuan 3: mengajarkan kemampuan merawat diri: makan 

 Pertemuan 4: mengajarkan kemampuan merawat diri: eliminasi 

2) Peneliti mendiskusikan tentang pikiran otomatis yang negatif tentang 

diri sendiri penyebab klien tidak mau melakukan perawatan diri, 

perasaan dan perilaku negatif yang muncul akibat pikiran negatif 

klien. 

3) Memberikan kesempatan klien untuk bertanya. 

4) Menanyakan apa yang klien ketahui tentang manfaat mandi, alat-alat 

untuk mandi dan cara mandi selama ini. 

5) Memberikan pujian atas kemampuan klien menyampaikan pendapat. 

6) Perawat mencatat pikiran otomatis negatif klien tentang cara merawat 

diri dalam hal ini mandi. 

7) Perawat menjelaskan manfaat dan alat yang dibuthkan untuk mandi 

8) Peneliti mengajarkan cara mandi yaitu mempersiapkan peralatan yang 

diperlukan untuk mandi (handuk, sabun mandi, kecukupan air dll), 

masuk dan keluar kamar mandi, membasahi badan dengan air sampai 

merata, menggosok seluruh badan dengan sabun sampai merata, 

mengambil air, dan membilas seluruh tubuh dengan air hingga sabun 

bersih, mengambil handuk pada tempatnya, mengeringkan badan 

dengan handuk, mengembalikan handuk pada tempatnya. 

9) Klien mempraktikan cara perawatan diri: mandi secara individu. 
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10) Perawat memberikan umpan balik terhadap kemampuan klien yang 

telah dilakukan dan diperbaiki kesalahan klien saat Pratik. 

11) Perawat memberikan kesempatan kepda klien untuk bertanya. 

12) Perawat membantu klien apabila mengalami kesulitan. 

13) Klien mempraktikan cara perawata diri: mandi tanpa bantuan. 

14) Perawat memberikan pujian atas kemampuan yang dimiliki klien. 

d. Terminasi  

1) Evaluasi 

a) Menanyakan perasaan klien  

b) Mengevaluasi hasil diskusi pertemuan 1 

c) Menanyakan kembali tentang cara perawatan diri: mandi dan 

manfaat yang didapatkan 

d) Memberikan umpan balik positif atas kerja sama yang baik 

e) Memasukkan dalam jadwal kegiaatan 

2) Tindak lanjut 

a) Menganjurkan klien untuk mempraktekkan cara merawat diri: 

mandi sesuai yang telah diajarkan 

b) Mrnyepakati jadwal kegiatan cara merawat diri: mandi 

3) Kontrak yang akan dating 

a) Menyepakati topic pada sesi 2 yaitu klien mampu mengatasi 

pikiran otomatis negatif 2 dan mengajarkan cara merawat diri 2: 

berpakaian 

b) Menyepakati waktu dan tempat untuk pertemuan sesi 2 

Dokumentasi pertemuan 1 

No Jenis kemampuan 
Tanggal 

Ya Tidak  

1 Menyepakati kontrak   

2 Mampu menyebutkan tujuan kegiatan   

3 
Mengungkapkan pikiran otomatis negatif terhadap diri 

sendiri 

  

4 
Menyebutkan aspek positif yang dimiliki untuk mengganti 

pikiran negatif 

  

5 
Mampu menyebutkan manfaat mandi secara mandiri, alat-

alat untuk mandi, dan cara mandi selama ini 

  

6 
Mengikuti kegiatan saat peneliti dan perawat 

mendemonstrasikan cara mandi  

  

7 Mendemonstrasikan kembali cara mandi secara mandiri   

8 
Menyebutkan kembali cara mandi secara mandiri dan 

manfaat yang didapat 

  

 

Pertemuan 2 : terapi kognitif dan mengajarkan kemampuan merawat diri: 

berpakaian 

1. Tujuan  

a. Klien mampu mereview pikiran otomatis  negatif yang masih ada 

berkaitan dengan diri sendiri 

b. Klien dapat melatih kemampuan merawat diri: berpakaian 
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c. Klien dapat melaksanakan kemampuan perawatan diri: berpakaian 

2. Setting 

a. Klien dan perawat duduk berhadapan 

b. Ruangan nyaman dan terang 

3. Alat  

a. Sisir 

b. Alat cukur 

c. Beju berkancing 

d. Celana 

4. Metode 

a. Diskusi dan Tanya jawab 

b. Demonstrasi 

c. Simulasi 

5. Langkah-langkah 

a. Persiapan 

1) Mengingatkan kontrak dengan klien 

2) Mempersiapkan alat dan tempat pertemuan 

b. Orientasi 

1) Salam terapeutik 

Salam dari perawat kepada klien 

2) Evaluasi/validasi 

a) Menanyakan bagaimana perasaan klien 

b) Menanyakan kepada klien tentang kegiatan kemarin yang telah 

dilakukan yaitu cara merawat diri: mandi 

c) Meminta klien untuk menjelaskan kegiatan cara merawat diri: mandi 

yang telah dilakukan 

d) Memberi pujian jika klien telah melakukan 

3) Kontrak 

a) Menyepakati terapi kognitif pertemuan 2 

b) Menjelaskan tujuan pertemuan 2 yaitu mereview pikiran otomatis 

negatif yang masih ada dan mengajarkan kemampuan perawatan 

diri: berpakaian 

c) Menyepakati tempat dan waktu 

c. Kerja 

1) Evaluasi kemampuan dan hambatan klien dalam membuat jadwal 

kegiatan harian. 

2) Diskusikan cara melawan pikiran otomatis negatif kedua dengan cara 

yang sama pada seperti dalam melawan pikiran negatif pada pertemuan 

I denga memberi tanggapan positif. 

3) Menanyakan apa yang klien ketahui tentang manfaat berpakaian, alat-

alat untuk berpakaian dan cara berpakaian selama ini. 

4) Memberikan pujian atas kemampuan klien menyampaikan pendapat 

5) Perawat mencatat pengalaman defisit perawatan diri dalam hal 

berpakaian 

6) Perawat menjelaskan manfaat dan alat yang dibutuhkan untuk 

berpakaian 

7) Perawat mengajarkan kepada klien cara berpakaian 
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8) Peneliti mengajarkan cara berpakaian yaitu mempersiapkan peralatan 

yang diperlukan untuk berpakaian dan berhias, meletakkan atau 

mengambil potongan pakaian, menanggalkan pakaian, memperoleh atau 

menukar pakaian, mengenakan pakaian bagian atas atau bawah tubuh, 

memilih pakian yang sesuai, memasang kancing baju/celana dengan 

tepat, mengenakan sepatu/sandal, menyisir rambut dengan rapi, berhias: 

bagi laki-laki membersihkan kumis dengan alatnya, bagi perempuan 

dengan memakai lipstick dan bedak, mempertahankan penampilan pada 

tingkat yang memuaskan. 

9) Klien mempraktikkan secara mandi apa yang telah diajarkan dan 

memperbaiki yang salah. 

10) Perawat memberikan kesempatan kepada klien untuk bertanya 

11) Perawat memberikan pujian atas kemampuan yang dimiliki klien. 

d. Terminasi  

1) Evaluasi  

a) Menanyakan perasaan klien setelah pertemuan 2 

b) Memberikan pujian atas keberhasilan klien 

c) Menanyakan kembali tentang cara perawatan diri: 

berpakaian/berhias dan manfaat yang didapatkan. 

d) Memberikan umpan balik positif atas kerjasama dan kemampuan 

klien dalam menyampaikan pikiran negatifnya 

e) Memasukkan dalma jadwal kegiatan. 

2) Tindak lanjut 

a) Menganjuran kepada klien untuk sewaktu-waktu mempraktikkan 

kembali kemampuan perawatan diri: berpakaian 

b) Menyepakati cara merawat diri: berpakaian 

3) Kontrak yang akan dating 

a) Menyampaikan topik pertemuan 3 yaitu perawat akan mengajarkan 

cara merawat diri: makan 

b) Menyepakati waktu dan tempat untuk pertemuan selanjutnya. 

Dokumentasi pertemuan 2 

No  Jenis kemampuan 
Tanggal 

Ya Tidak 

1 Menyepakati kontrak   

2 Memilih pikiran negatif yang kedua yang ingin diatasi   

3 Mampu menyebutkan manfaat berpakaian dengan baik, 

alat-alat untuk berpakaian dan cara berpakaian selama ini 

  

4 Mengikuti kegiatan saat peneliti dan perawat mengajarkan 

cara berpakaian yang baik 

  

5 Mendemonstrasikan kembalii cara berpakaian yang baik   

6 Menyebutkan kembali cara berpakaian yang baik dan 

manfaat yang didapatkan 

  

 

Pertemuan 3 : mengajarkan perawatan diri:makan 

a. Tujuan  

a. Klien dapat melatih kemampuan perawatan diri: makan 

b. Klien dapat melaksanakan kemampuan perawatan diri: makan 
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b. Setting 

a. Klien dan perawat duduk berhadapan 

b. Ruangan nyaman dan terang 

c. Alat 

a. Piring  

b. Sendok 

c. Gelas 

d. Metode 

a. Diskusi dan Tanya jawab 

b. Demonstrasi 

c. Simulasi  

e. Langkah-langkah 

a. Persiapan 

1) Mengingatkan kontrak  

2) Mempersiapkan alat dan tempat pertemuan 

b. Orientasi 

1) Salam terapeutik 

Salam dari perawat kepada klien 

2) Evaluasi/validasi 

a) Menanyakan bagaimana perasaan klien 

b) Menanyakan kepada klien tentang kegiatan kemarin yang telah 

dilakukan yaitu merawat diri: berpakaian/berhias 

c) Meminta klien untuk menjelaskan kegiatan cara merawat diri: 

berpakaian/berhias 

d) Memberika pujian jika klien telah melakukan 

3) Kontrak 

a) Menyepakati terapi kognitif pertemuan 3 

b) Menjelaskan tujuan pertemuan 3 yaitu mengajarkan kemampuan 

merawat diri: makan 

c) Menyepakati tempat dan waktu 

c. Kerja 

1) Menanyakan apa yang klien ketahui tentang manfaat makan, alat-alat 

untuk makan dan cara makan selama ini 

2) Memberikan pujian atas kemampuan klien menyampaikan pendapat 

3) Perawat mencatat pengalaman defisit perawatan diri: makan 

4) Perawat menjelaskan manfaat makan dan alat yang dibutuhkan untuk 

makan 

5) Peneliti mengajarkan kepada klien cara makan, yaitu mempersiapkan 

peralatan makan yang diperlukan untuk keperluan makan, 

mempersiapkan makanan untuk dimakan, mencerna makanan dengan 

aman, memanipulasi makanan dalam mulut, membawa makanan dari 

wadah ke mulut, mencerna makanan menurut cara yang dierima sosial, 

menggunakan alat tambahan missal sendok, garpu dll, mengambil 

cangkir/gelas, mencerna cukup makanan, mengembalikan peralatan 

makanan ke tempatnya. 

6) Klien mempraktikan keterampilan cara merawat diri: makan secara 

individu 

7) Perawat memberikan kesempatan kepada klien untuk bertanya 
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8) Perawat membantu klien apabila mengalami kesulitan 

9) Klien mempraktikan cara merawat diri: makan tanpa bantuan 

10) Perawat memberikan pujian atas kemampuan yang dimiliki klien 

d. Terminasi 

1) Evaluasi 

a) Menanyakan perasaan  klien setelah selesai pertemuan 3 

b) Menyimpulkan hasil dari pertemuan ke 3 

c) Menanyakan kembali tentang cara perawatan diri: makan dan 

memanfaatkannya kelak 

d) Memberikan umpan balik positif atas kerjasama dan kemampuan klien 

dalam menyampaikan pengalaman merawat diri: makan 

e) Memasukkan dalam jadwal kegiatan 

2) Tindak lanjut 

a) Menagnjurkan kepada klien untuk sewaktu-waktu mempraktikan 

kembali kemampuan perawatan diri: makan 

b) Menyepakati cara merawat diri: makan 

3) Kontrak yang akan dating 

a) Menyepakati topic pertemuan 4 yaitu perawat akan mengajarkan cara 

merawat diri: eliminasi. 

b) Menyepakati wakti dan tempat untuk pertemuan selanjutnya.  

Dokumentasi Pertemuan 3 

No Jenis Kegiatan 
Tangggal 

Ya Tidak 

1 Menyepakati kontrak   

2 Mampu menyebutkan manfaat makan dengan baik, alat-

alat untuk makan, dan cara makan selam ini 

  

3 Mengikuti kegiatan saat peneliti dan perawat 

mendemonstrasikan cara makan yang baik 

  

4 Mendemonstrasikan kembali cara makan yang baik   

5 Menyebutkan kembali cara makan yang baik dan manfaat 

yang didapatkan 

  

 

Pertemuan 4: mengajarkan kemampuan perawatan diri: eliminasi (BAB/BAK) 

1. Tujuan 

a. Klien dapat melatih kemampuan perawatan diri: eliminasi (BAB/BAK) 

b. Klien dapat melaksanakan kemampuan perawatan diri: eliminasi 

(BAB/BAK) 

2. Setting 

a. Klien dan perawat duduk berhadapan 

b. Ruangan yang nyaman dan tenang 

3. Alat 

a. Gayung 

b. Pakaian 

c. Kamar mandi 

4. Metode 

a. Diskusi dan Tanya jawab 

b. Demonstrasi 

c. Simulasi 
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5. Langkah-langkah 

a. Persiapan 

1) Mengingatkan kontrak dengan klien 

2) Mempersiapkan alat dan tempat pertemuan 

b. Orientasi 

1) Salam terapeutik 

Salam dari perawat kepada klien 

2) Evaluasi/validasi 

a) Menanyakan bagaimana perasaan klien 

b) Menanyakan kepada klien tentang kegiatan kemarin yang telah 

dilakukan yaitu cara merawat diri: makan 

c) Meminta klien untuk menjelaskan kegiatan cara merawat diri: makan 

yang telah dilakukan 

d) Memberikan pujian jika klien telah melakukan  

3) Kontrak 

a) Menyepakati terapi kognitif dan perilaku pertemuan 4 

b) Menjelaskan tujuan pertemuan 4 yaitu mengajarkan kemampuan 

perawatan diri: BAB/BAK 

c) Menyepakati tempat dan waktu 

c. Kerja 

1) Menanyakan apa yang telah klien ketahui tentang manfaat melakukan 

BAB/BAK dengan baik, alat-alat untuk BAB/BAK selama ini 

2) Memberikan pujian atas kemampuan klien menyampaikan pendapat 

3) Perawat mencatat pengalaman defisit perawatan diri dalam hal ini 

BAB/BAK 

4) Perawat menjelaskan manfaat melakukan BAB/BAK dengan baik dan 

alat yang dibutuhkan untuk BAB/BAK 

5) Peneliti mendemonstrasikan cara merawat diri: BAB/BAK yang baik 

yaitu mempersiapkan peralatan toileting (BAB/BAK), mendapatkan 

kamar kecil, duduk atau bangkit dari jamban/kamar kecil, memanipulasi 

pakaian untuk toileting (BAB/BAK), melaksanakan kebersihan dalam 

toileting (BAB/BAK) dengan tepat, membersihkan badan/cebok setelah 

BAB/BAK dengan menggunakan air bersih, menyiram toilet atau 

kamar kecil dengan air bersih dan tidak bau, menggunakan pakaian 

kembali setelah toileting. 

6) Klien mempraktekkan keterampilan cara perawatan diri: BAB/BAK 

7) Perawat memberikan umpan balik terhadap kemampuan klien yang 

telah dilakukan dan memperbaiki kesalahan klien saat praktik 

8) Perawat memberikan kesempatan klien untuk bertanya. 

9) Perawat membantu klien jika mengalami kesulitan 

10) Klien mempraktekkan cara merawat diri: BAB/BAK  tanpa bantuan 

perawat 

11) Perawat memberikan pujian atas kemampuan yang dimiliki klien. 

6. Terminasi 

a. Evaluasi 

1) Menanyakan perasaan klien setelah selesai pertemuan 4 

2) Menyimpulkan hasil diskusi pertemuan 4 
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3) Menanyakan kembali tentang cara perawatan diri: BAB/BAK dan 

manfaat yang didapatkan kelak. 

4) Memberikan umpan balik positif atas kerjasama dan kemampuan klien 

dalam menyampaikan pengalaman merawat diri: BAB/BAK 

5) Memasukkan dalam jadwal kegiatan 

b. Tindak lanjut 

1) Menunjukkan kepada klien kamar mandi yang bisa digunakan untuk 

klien BAB/BAK 

2) Menganjurkan klien untuk sewaktu-waktu mempraktekkan kembali 

kemampuan perawatan diri: BAB/BAK 

3) Menganjurkan klien untuk selalu melatih kemampuan perawatan diri 

mandi, berpakaian/berhias, makan, BAB/BAK dan dilakukan di rumah 

sakit maupun dirumah nanti 

c. Kontrak yang akan datang 

Menyepakati rencana kontrak evaluasi secara periodic 

 

Dokumentasi pertemuan 4 

No  Jenis kegiatan 
Tanggal 

Ya  Tidak 

1 Menyepakati kontrak   

2 Mampu menyebutkan manfaat BAB/BAK, dan cara 

BAB/BAK 

  

3 Mengikuti kegiatan saat model dan perawat 

mendemonstrasikan cara BAB/BAK secara mandiri 

  

4 Mendemonstrasikan secara mandiri cara BAB/BAK   

5 Menyebutkan kembali cara BAB/BAK dan manfaat yang 

didapatkan 
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Lampiran 6: Hasil Uji Statistik 

WILCOXON SIGNED RANKS TEST 
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Mann-Whitney Test  
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Lampiran 7 : Tabulasi Data Demografi 

 
TABULASI DATA DEMOGRAFI PENELITIAN 

 

No 
Kode 

Responden 
Kelompok Usia 

Pendidikan 

Terakhir 

Pekerjaan 

Sebelum 

Sakit 

Status 

Perkawinan 
Agama 

Frekuensi 

Dirawat 

Lama 

Sakit 

Lama 

Dirawat 
Jenis Obat Yang Diminum 

Kemampuan 

Merawat Diri 

(Pre) 

Kemampuan 

Merawat Diri 

(Post) 

1 P1 Perlakuan 1 2 4 2 1 2 1 1 Halo, CPZ cukup baik 

2 P2 Perlakuan 1 2 5 3 1 3 2 2 Halo, CPZ cukup baik 

3 P3 Perlakuan 2 1 4 2 1 2 3 1 Risperidon, CPZ cukup baik 

4 P4 Perlakuan 1 2 6 3 1 2 2 2 Tfp, Cpz cukup baik 

5 P5 Perlakuan 3 1 4 2 1 3 2 2 Clozapin, Halo, Thd cukup baik 

6 P6 Perlakuan 1 3 6 3 1 2 3 1 Halo, CPZ cukup baik 

7 P7 Perlakuan 3 2 6 2 2 2 2 1 Risperidon, CPZ, THD cukup baik 

8 P8 Perlakuan 3 2 4 2 1 3 3 2 Halo, CPZ cukup baik 

9 P9 Perlakuan 3 3 5 3 1 3 3 2 Halo, CPZ cukup baik 

10 P10 Perlakuan 2 2 4 2 1 3 2 2 Risperidon, CPZ, THD cukup baik 

11 P11 Perlakuan 1 3 5 3 4 2 2 2 Halo, CPZ cukup baik 

12 P12 Perlakuan 2 2 4 2 1 2 3 1 Cpz cukup baik 

13 P13 Perlakuan 1 3 5 2 1 2 2 1 Halo, CPZ baik baik 

14 P14 Perlakuan 3 3 4 3 1 3 3 2 Halo, CPZ, THD cukup baik 

15 P15 Perlakuan 2 2 5 3 2 2 2 2 Halo, CPZ cukup baik 

16 P16 kontrol 2 2 6 2 1 2 3 2 Cpz cukup cukup 

17 P17 kontrol 1 3 4 2 1 2 2 2 Halo, CPZ cukup baik 

18 P18 kontrol 1 2 5 2 1 3 3 1 Risperidon, CPZ cukup baik 

19 P19 kontrol 1 3 4 2 2 3 2 2 Halo, CPZ cukup baik 

20 P20 kontrol 1 1 4 3 1 2 2 1 Halo, CPZ cukup cukup 

21 P21 kontrol 3 2 6 2 2 2 3 2 Cpz cukup cukup 

22 P22 kontrol 2 2 4 2 2 3 2 1 Halo, CPZ cukup baik 
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23 P23 kontrol 2 1 5 3 2 2 3 2 Halo, CPZ cukup baik 

24 P24 kontrol 1 2 4 2 1 3 2 2 Risperidon, Diazepam, THD cukup baik 

25 P25 kontrol 3 2 5 2 1 3 2 1 Halo, CPZ cukup cukup 

26 P26 kontrol 1 3 5 2 2 2 3 1 Tfp, Cpz, Thd cukup baik 

27 P27 kontrol 2 1 6 2 1 3 2 2 Halo, CPZ cukup baik 

28 P28 kontrol 2 1 4 2 1 2 2 2 Halo, CPZ cukup cukup 

29 P29 kontrol 1 2 5 2 2 3 3 1 Halo, Clozapin, THD cukup baik 

30 P30 kontrol 1 3 4 2 1 3 2 1 Halo, CPZ cukup cukup 

 

Keterangan : 

1. Usia 

(1) 16-30 tahun 

(2) 31-40 tahun 

(3) 41-50 tahun 

 

2. Pendidikan terakhir 

(1) SD/sederajat 

(2) SMP/ sederajat 

(3) SMA/sederajat 

(4) D3/S1 

 

3. Pekerjaan 

(1) Pelajar/mahasiswa 

(2) PNS 

(3) TNI/Polri 

(4) Wiraswasta 

(5) Tidak bekerja 

(6) Lain-lain 

 

4. Status perkawinan 

(1) Kawin 

(2) Tidak kawin 

(3) Duda/janda 

 

5. Agama 

(1) Islam 

(2) Kristen 

(3) Katolik 

(4) Hindu 

(5) Buddha 

(6) Lain-lain 

 

6. Frekuensi dirawat 

(1) 1 kali 

(2) 2 kali 

(3) ≥ 3kali 

 

7. Lama sakit  

(1) > 1 tahun 

(2) 1-5 tahun 

(3) 6-10 tahun 

(4) > 10 tahun 

 

 

8. Lama dirawat di RS 

(1) 0-1 bulan 

(2) 1-2 bulan 

(3) > 2 bulan 

9. Jenis obat 

(1) Atipikal 

(2) Tipikal 

(3) kombinasi 

 

10. Klasifikasi Prosentase 

(1) Kurang : < 55% 

(2) Cukup : 56-75%   

(3) Baik  : 76-100% 
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Lampiran 8 Pengambilan Data Awal 

 

  



IR – PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA 

99 

 

 

 

SKRIPSI          PENGARUH TERAPI KOGNITIF...      RENY TJAHJA H 

Lampiran 9 Pengambilan Data Penelitian 
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Lampiran 10 Uji etik 

 


	Halaman Skrispi
	Lembar Pernyataan
	Halaman Pernyataan
	Lembar Persetujuan
	Lembar Penetapan Panitia Penguji
	Ucapan Terima Kasih
	Abstrak
	Daftar Isi
	Daftar Tabel
	Daftar Gambar
	Daftar Lampiran
	BAB 1
	BAB 2
	BAB 3
	BAB 4
	BAB 5
	BAB 6
	DAFTAR PUSTAKA
	LAMPIRAN



