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Abstrak    

Skizofrenia adalah salah satu diagnosa medis gangguan jiwa berat dan sering terjadi di 

Indonesia. salah satu faktor pasien skizofrenia mengalami gangguan fungsi sosial, isolasi sosial 

atau menarik diri. Isolasi sosial adalah kondisi kesendirian yang di alami oleh individu sebagai 

kondisi yang negatif dan mengancam, kondisi ini merupakan ketidakmampuan dalam 

mengungkapkan perasaan. Penanganan menggunakan studi keterampilan yaitu terapi aktivitas 

kelompok sosialisasi sebagai penanganan pasien dengan isolasi sosial. Tujuan dari studi kasus 

ini adalah untuk mengetahui gambaran asuhan keperawatan pada pasien isolasi sosial. Jenis 

penelitian ini adalah deskriptif dengan menggunakan metode pendekatan studi kasus. Subjek 

dalam kasus ini adalah satu orang pasien isolasi sosial. Teknik pengambilan data menggunakan 

metode wawancara, pemeriksaan fisik head too toe dan studi dokumentasi. Hasil studi kasus ini 

adalah masalah keperawatan sudah teratasi dengan pemberian terapi aktivitas kelompok 

sosialisasi ini berpengaruh terhadap perubahan kemampuan sosialisasi pada klien dari 26 

menjadi 76, pasien melanjutkan pengobatan di rumah. Saran untuk tindakan keperawatan bisa 

lebih diperhatikan untuk pemberian tindakan yang tepat.  

Kata kunci: asuhan keperawatan, isolasi sosial, terapi aktivitas kelompok sosialisasi 

 

PENDAHULUAN  

 

Skizofrenia adalah salah satu diagnosa 

medis gangguan jiwa berat dan sering terjadi 

di Indonesia. Skizofrenia termasuk masalah 

kesehatan yang menjadi perhatian karena 

berdampak pada penderita dan keluarga yang 

akan memiliki beban finasial yang timbul oleh 



penderita skizofrenia karena ketidak tahuan 

masyarakat terhadap jenis gangguan jiwa 

sehingga muncul stigma negatif berujung pada 

penolakan sosial dari masyarakat, salah satu 

faktor pasien skizofrenia mengalami gangguan 

fungsi sosial, isolasi sosial atau menarik diri 

Hasil survei data World Health 

Organization tahun 2012 (WHO) sekitar 450 

juta penduduk di dunia mengalami gangguan 

kesehatan jiwa dan sebanyak 8 dari 10 

penderita gangguan jiwa tidak mendapatkan 

perawatan secara intensif. Maka dari data 

tersebut dapat dianggap menjadi masalah yang 

serius (Hendry, 2012). 

Data dari Riskesdas (Riset Kesehatan 

Dasar) 2013 menunjukan bahwa 1,7 jiwa atau 

1-2 orang dari 1.000 warga di Indonesia. 

Jumlah yang sangat  besar, itu artinya 50 juta 

atau kurang lebih 25 % dari jumlah penduduk 

indonesia mengalami gangguan kesehatan jiwa 

dan provinsi Jawa. 

Isolasi sosial adalah kondisi kesendirian 

yang di alami oleh individu sebagai kondisi 

yang negative dan mengancam, kondisi ini 

merupakan ketidakmampuan dalam 

mengungkapkan perasaan. Klien dengan 

isolasi sosial tidak mampu untuk bersosialisasi 

dan sulit mengungkapkan kenginginan serta 

tidak mampu berkomunikasi dengan baik 

(Diah, 2018). 

Gejala negatif dari skizofrenia sendiri 

adalah menyebabkan gangguan fungsi sosial: 

menarik diri. Kasus pasien gangguan jiwa 

yang mengalmi gejala isolasi sosial sendiri 

tergolong tinggi yaitu 72 % (Maramis, 2009). 

Jadi gejala terbanyak dari pasien skizofrenia 

adalah isolasi sosial atau menarik diri sebagai 

akibat kerusakan afektif kognitif klien. Isolasi 

sosial sebagai salah satu gejala negatif pada 

skizofrenia dimana klien menghindari diri dari 

orang lain agar pengalaman yang tidak 

menyenangkan dalam berhubungan dengan 

orang lain tidak terulang lagi. Klien 

mengalami penurunan atau bahkan sama sekali 

tidak mampu berinteraksi sosial dengan orang 

lain disekitarnya. Perasaan ditolak, dan tidak 

diterima, kesepian, dan tidak mampu membina 

hubungan yang berarti dengan orang lain akan 

dirasakan oleh klien dengan isolasi sosial 

(Yosep, 2014). 

Perawat menjalankan perannya sebagai 

pemberi asuhan keperawatan memerlukan 

suatu perangkat instruksi atau langkah-langkah 

kegiatan yang dilakukan. Langkah-langkah 

kegiatan tersebut berupa Standar Operasional 

Prosedur (SOP). Salah satu jenis SOP yang 

digunakan adalah SOP tentang Strategi 

Pelaksanaan (SP) tindakan keperawatan. 

 

METODE  

Metode penelitian menggambarkan 

desain penelitian, subjek, focus studi kasus, 

Lokasi pengambilan data ini đilakukan di 

Rumah Sakit Jiwa Daerah dr. Arif Zainudin 

Surakarta. Disamping itu kasus ini diambil 

untuk penyelesaian masalah asuhan 

keperawatan pada pasien yang mengalami 

masalah isolasi sesial. Waktu Penelitian Suatu 

penelitian sering kali memerlukan waktn yang 

lebih yang telah ditentukan dari tanggl 17 – 29 

Februari 2020, Fokus studi dalam studi kasus 

ini adalah terapi aktivitas kelompok sosialisasi 



pada klien dengan isolasi sosial, Pengumpulan 

data dengan mewawancarai klien. 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

 

Studi kasus ini di pilih 1 orang sebagai 

subyek yang sesuai dengan kriteria inklusi 

yang telah di tetapkan. Subyek bernama Tn. T 

berusia 38 tahun, berjenis kelamin laki-laki. 

Klien di rawat sejak 12 Februari 2020. Hasil 

dari pengkajian yang di lakukan tannggal 12 

Februari 2020, klien mengatakan jarang 

bersosialisasi dengan klien lain di ruang 

Nakula. Klien terlihat menyendiri, berdiam, 

diri di tempat tidur dan jarang bekumpul 

dengan klien lain, klien dulu pernah masuk 

rumah sakit jiwa sbelumnya. 

Diagnosa Keperawatan Pada pohon 

masalah diperoleh inti masalah dari studi kasus 

Anda muncul adalah isolasi sosial, 

penyebabnya adalah harga diri rendah dan 

dapat menyebabkan halusinasi.  Prioritas 

diagnosa keperawatan adalah isolasi sosial, 

kedua harga diri rendah, dan ketiga halusinasi. 

studi kasus ini akan memberikan inovasi 

rencana keperawatan berupa terapi aktivitas 

kelompok. 

Klien diberikan perencanaan berupa 

pemberian terapi aktivitas kelompok 

sosialisasi. Perawat memberika terapi 

sebanyak 7 kali selama 60 menit pada tangaal 

17 februari 2020 sampai dengan 25 februaru 

2020. 

Klien telah diberikan implementasi 

keperawatan, melakukan prosedur terapi 

aktivitas kelompok sosialisasi sebanyak 7 kali 

selama 60 menit pada tangaal 17 februari 2020 

sampai dengan 25 februaru 2020. Selama 

peberian terapi aktivitas kelompok sosialisasi 

dengan metode modeling, role play feedback, 

dan transfer training. 

Evaluasi dalam pemberian terapi 

aktivitas kelompok sosialisasi ini didapatkan 

data subyek klien mengatakan senang, 

memiliki teman, lebih nyaman ata bercakap-

cakap dengan teman-teman, merasa tidak sepi 

dan bosan dan merasa lebih semangat. 

Sedangkan data objektif klien Nampak 

berinteraksi dengan teman diruangan, terdapat 

kontak mata, duduk tegak, menggunakan 

bahasa tubuh yang baik mengikuti kegiatan 

awal sampai akhir. 

Pengkajian adalah tahap awal dari 

proses asuhan keperawatan, secara sistematis 

dalam pengumpulan data dari berbagai sumber 

data untuk mengevaluasi dan 

mengindentifikasi status kesehatan klien 

sehingga ditemukan perumusan kebutuhan 

atau masalah klien (Setiadi, 2012;Direja, 

2011). Pengkajian kesehatan jiwa meliputi 

aspek-aspek identitas klien, alasan masuk, 

faktor predisposisi, fisik, psikososial, status 

mental, kebutuhan persiapan pulang, 

mekanisme koping, masalah psikososial, status 

mental, kebutuhan persiapan pulang, 

mekanisme koping, masalah psikologis dan 

lingkungan, pengetahuan dan aspek medik. 

Dalam pengkajian ini dibuat agar relevan 

tentang semua masalah klien saat ini baik 

lampau atau potensial yang didapatkan 

sehingga diperoleh suatu data yang lengkap 

(Damaiyanti dan Iskandar, 2012).  

Pada pengkajian dalam pengumpulan 

data pada studi ini mengunakan metode 



wawancara dengan klien ataupun perawat, 

ohservasi secara langsung terhadap 

kemampuan dan perilaku klien dan record. 

Selain itu keluarga juga berperan dalam juga 

melalui medical sumber data yang dapat 

mendukung dalam memberikan asuhan saat 

dilakukan pengkajian keluarga tidak 

menjenguk klien sehingga tidak memperoleh 

data dari pihak keluarga. 

Pengkajian dilakukan pada tanggal 17 

Febuari 2020 didapatkan identitas klien 

bernama Tn. T, berumur 38 tahun, berjenis 

kelamin laki- laki, dirawat diruang Nakula, 

klien masuk rumah sakit pada tanggal 12 

Febuari 2020. Pada saat pengkajian klien 

mengatakan jarang bersosialisasi dengan orang 

lain, di ruang Sena pasien terlihat menyendiri 

(menarik diri), berdiam diri di tempat tidur dan 

jarang berkumpul dengan teman-teman. 

Diagnosa keperawatan adalah 

pernyataan yang dibuat oleh perawat 

profesional yang memberi gambaran tentang 

masalah atau keadaan kesehatan klien, baik 

aktual atau potensial, yang ditetapkan analisa 

dan interprestasi dan hasil pengkajian. 

Pernyataan diagnosa keperawatan harus jelas, 

singkat, dan lugas terkait masalah kesehatan 

klien berikut penyebabnya yang dapat diatasi 

melalui tindakan keperawatan (Asmadi, 2011). 

Diagnosa keperawatan dirumuskan 

berdasarkan tanda dan gejala isolasi sosial 

yang ditemukan. Jika hasil pengkajian 

menunjukan tanda dan gejala isolasi sosial, 

maka diagnosa keperawatan yang ditegakan 

adalah isolasi sosial. 

Menurut Nurhalimah (2016), pohon 

masalah pada isolasi sosial adalah harga diri 

menjadi cause schingga isolasi sosial menjadi 

core problem dan halusinasi sebagai affek. 

Diagnosa utama yang diangkat pada Tn.T 

adalah isolasi sosial, diagnosa ini didukung 

dengan data subyektif klien mengatakan jarang 

berkumpul dengan klien lain, klien 

mengatakan di Nakula tidak mempunyai 

teman dekat, klien merasa sulit menerima 

masukan dan merasa tidak dapat memulai 

pembicaraan. Data obyektif ialah klien terlihat 

sering menyendiri, berdiam diri di tempat 

tidur, klien terlihat jarang berkumpul dengan 

teman-teman dan berbincang-bincang di 

ruangan, hanya bisa menjawab ketika ditanya 

ou tidak dapat mempertankan percakapan, afek 

tumpul, kontak mata Jaurang, pembicaraan 

pelan dan lambat. Diagnosa ini diambil 

sebagai prioritas utama karena pada saat 

pengkajian data-data tersebut lebih aktual 

dibandingkan harga diri rendah dan halusinasi. 

Rencana keperawatan disesuaikan 

dengan diagnosa keperawatan vang muncul 

setelah diagnosa keperawatan yang muncul 

setelah melakukan pengkajian dan rencana 

intervensi keperawatan dilihat pada tujuan 

khusus (Muhith, 2015). 

 Intervensi yang ditambahkan pada 

rencana keperawatan isolasi sosial adalah 

fokus pada pemberian terapi aktivitas 

kelompok. Pemberian terapi aktivitas 

kelompok ini diyakini akan mengurangi isolasi 

sosial karena pada hasil penelitian sebelumnya 

kemampuan alisasi pada pasien isolasi sosial 

menin setelah diberikan terapi aktivitas 

kelompok Maka dari itu pada studi kasus 

menerapkan terapi aktivitas kelompok. 



Terapi aktivitas kelompok sesi petama 

latihan kemampuan hatkomunikas meliputi 

menggunakan bahasa tubuh, mengucaan 

salam, memperkenalkan dii, menjawab 

pertanyan dan bertanya untuk klasifikasi, sesi 

kedua latihan meniylin persahatan meipula 

kemampuan memberikan pujian, meminta dan 

memberikan pernolongan kepada orang lain, 

sesi ketiga latihan kemampuan klien untok 

terlibat fnas bensama dengan ksen & nangan, 

sesi keempat latihan ehadap situasi sulit 

meliputi menerima kritik, menerima 

penolakam a gánta ma dan terakir adalah sesi 

evaluasi pemberian terapi social l training 

mengungkapkan pendapat tentang manfaat 

kegiatan yang telah dilakuikan (Tobing, D.L, 

đik, 2010)  

Pelaksanaan terapi aktivitas kelompok 

mengunakan empat metode yakni modelling 

oleh peneliti atau model, role play yang 

dilakukan oleh klien, feed back terkait perilaku 

yang telah đilakukan klien, meliputi pemberian 

rencana tindak lanjut atau pekerjaan rumah 

dengan tujuan untuk memberikan kesempatan 

pada klien memprakikan perilaku yang telah 

dilaksanakan pada sesi sebelumnya pada klien 

laindi ruangan dan perawat (Tobing, D., L, 

dik, 2010). 

Implementasi keperawatan dilakukan dari 

perencanaan yang disusun sebelumnya. 

Implementasi yang dilakukan pada diagnosa 

keperawatan yang prioritas pada klien isolasi 

sosial yaitu terlebih dahulu melakukan strategi 

pelaksanaan isolasi sosial. Namun pada studi 

kasus ini menekankan pada pemberian terapi 

aktivitas kelompok pada klien.  

Hasil studi penelitian yang dilakukan 

Nofrida Saswati, Sutinah tentang pengaruh 

Pengaruh Terapi Aktivitas Kelompok 

Sosialisasi Terhadap Kemampuan Sosialisasi 

Klien Isolasi Sosial menunjukan adanya 

neningkatan kemampuan kognitif dan 

kemampuan perilaku pada kelompok yang 

mengikuti terapi aktivitas kelompok. 

Pemberian terapi aktivitas kelompok kepada 

klien pada dasarnya memberikan dukungan 

informasional dan dukungan penilaian. 

Dukungan informasional diberikan saat 

mahasiswa dan perawat mengajarkan klien 

cara bersosialisasi yang baik dan dukungan 

penilaian diberikan oleh perawat saat perawat 

memberikan umpan balik terhadap latihan 

yang sudah dilakukan klien.  

Terapi aktivitas kelompok merupakan 

terapi yang berorientasi pada tugas dan 

membentuk perilaku baru, yang dapat 

digunakan untuk meningkatkan dan 

membentuk komunikasi yang fleksibel 

sehingga klien mampu berespon dengan baik 

terhadap situasi yang beragam. Peran peneliti 

meniadi role model, tolak ukur maupu terapis 

dan membentuk pola perilaku sosialisasi klien 

yang diharapkan meningkat (Malky M.I, 

Alam, 2016). 

Teori dari kusumawati & Hartono, (2010) 

bahwa evaluasi terus menerus dan secara 

adalah proses yang dilakukan 

berkesinambungan untuk menilai afek 

terhadap tindakan keperawatan yang dilakukan 

terhadap klien, evaluasi dibagi menjadi 2 yaitu 

evaluasi proses dan evaluasi hasil, evaluas 

formatif yaitu evaluasi yang dilakukan setiap 



selesai melakukan tindakan keperawatan 

sedangkan evaluasi  

Dalam proses atau sumatif yaitu evaluasi 

yang digunakan mengunakan pendekatan 

SOAP sebagai pola pikir, S adalah (subyektif) 

dari klien, O (obyektif) hasil yang dilihat oleh 

perawat, A (analisis) terdapat hasil 

berdasarkan data subyektif maupun data 

obyektif sedangkan P (planning) perencanaan 

terhadap tindakan lanjutan yang akan 

dilakukan terhadap klien (Afnuhazi, 2015).  

 

Grafik 1 Grafik Evaluasi Kemampuan 

Sosialisasi.  

Berdasarkan grafik 1 menjelaskan 

tentang peningkatan sebelum dan sesudah di 

berikan terapi aktivitas kelompok sosialisasi 

dalam 7 hari, penulis melakukan observasi 

kegiatan sosialisasi pasien. Dalam keterangan 

sebelum TAKS pasien tidak mau berbicara 

dengan temanya, hanya berdiam diri, saat di 

ajak komunikasi pasien tidak ada kontak mata 

respon verbal dan nonverbal pasien sangat 

kurang, Diagram sesudah TAKS pasien 

menunjukan adanya peningkatan sosialisasi 

verbal dan nonverbal seperti, pasien mau 

bercakap-capak dengan pasien lain, dan 

melakukan kegiatan sosialisasi, membatu 

temanya dan bercerita kepada temanya. 

Jadi pemberian terapi aktivitas kelompok 

sosialisasi ini berpengaruh terhadap perubahan 

kemampuan sosialisasi pada klien dari 26 

menjadi 76. Hal ini sesuai dengan teori yang 

diungkapkan oleh Nofrida Saswati (2018), 

bahwa terapi aktivitas kelompok sosialisasi 

berpengaruh terhadap kemampuan sosialisasi, 

yang terlihat pada hasil evaluasi sebelum dan 

sudah dilakukan terapi aktivitas kelompok 

sosialisasi.  

KESIMPULAN  

Pengelolaan asuhan keperawatan pada 

pasien dengan isolasi sosial yang dilakukan 

tindakan pemberian terapi aktivitas kelompok 

sosialisasi selama 7 hari dari sesi 1-7 yang 

dilakukan, Didapatkan hasil kemampuan 

sosialisasi pada klien dari 26 menjadi 76, hal 

ini menunjukkan bahwa terapi aktivitas 

kelompok sosialisasi berpengaruh terhadap 

kemampuan sosialisasi, yang terlihat pada 

hasil evaluasi sebelum dan sudah dilakukan 

terapi aktivitas kelompok sosialisasi. 

SARAN   

1. Bagi Rumah Sakit 

Diharapkan dapat memberikan 

pelayanan asuhan keperawatan secara 

optimal, pemberian terapi terapi aktivitas 

kelompok sosialisasi dalam asuhan 

keperawatan pada klien dengan isolasi 

sosial untuk membantun penyembuhan 

klien sosial sehingga diharapkan dapat 



mempercepat penyembuhan klien isolasi 

sosial.  

2. Bagi Perawat 

Diharapkan dapat memberikan 

pelayanan asuhan keperawatan secara 

optimal, meningkatkan komunikasi 

terapeutik kepada klien isolasi serta dapat 

menambahkan pemberian terapi terapi 

aktivitas kelompok sosialisasi dalam 

asuhan keperawatan pada klien dengan 

isolasi sosial sehingga dapat diharapkan 

dapat mempercepat penyembuhan klien 

sosial sehingga diharapkan dapat 

mempercepat penyembuhan klien isolasi 

sosial. 

3. Bagi Institusi pendidikan 

Diharapkan mampu meningkatkan 

mutu dalam pendidikan yang berkualitas 

dan profesional untuk menciptakan 

perawat-perawat yang lebih profesional, 

inovatif, terampil, handal dan lebih 

berkualitas. Dibarapkan mahasiswa atau 

peneliti selanjutnya yang akan menerapkan 

terapi aktivitas kelompok sosialisasi pada 

masalah keperawatan isolasi sosial  

4. Bagi Penulis 

Diharapkan mampu mengoptimalkan 

asuhan keperawatan jiwa dengan klien 

isolasi sosial khususnya dengan terapi 

aktivitas kelompok sosialisai 
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