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ABSTRAK 

 

Isolasi Sosial adalah keadaaan dimana seorang individu mengalami penurunan atau 

bahkan sama sekali tidak mampu berinteraksi dengan orang lain disekitarnya. Pasien 

mungkin merasa ditolak, tidak diterima kesepian, dan tidak mampu membina 

hubungan yang berarti dengan orang lain. Terapi sosial skill training dapat 

meningkatkan kemampuan bersosialisasi seperti kemampuan berkomunikasi, melatih 

menjalin hubungan persahabatan, melatih klien untuk beraktifitas dengan klien lain 

didalam ruangan dan melatih klien menghadapi situasi yang sulit yaitu menerima 

kritikan dan meminta maaf, terapi di tujukan pada klien isolasi sosial. Subjek studi 

dalam kasus ini adalah salah satu pasien isolasi sosial dengan terapi sosial skill 

training di Rumah Sakit Jiwa Dr.Arif Zainudin Surakarta.  Hasil studi menunjukkan 

bahwa pengelolaan asuhan keperawatan pada klien yang mengalami isolasi sosial, 

masalah keperawatan isolasi sosial yang dilakukan tindakan keperawatan terapi social 

skill training selama 9 hari didapatkan hasil skor kemampuan sosialisasi pasien dari 

sebelum tindakan 38 menjadi skor 58. Hal ini menunjukkan bahwa pemberian terapi 

sosial skill training efektif dilakukan pada pasien isolasi sosial. 

 

Kata Kunci      : Isolasi Sosial, Sosial Skill Training. 
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Abstract 

 

Social isolation is the state of an individual experiencing a decline or even being 

completely unable to interact with other people. The patient may feel rejected, 

unwelcome, lonely, and unable to build meaningful relationships with others. Social 

therapy skill training could improve social skills such as communication skills, 

friendly relationships, engaging in activities with other clients in the room, and 

training to deal with difficult situations such as accepting criticism and apologizing. 

The therapy was directed to social isolation clients. The subject was a patient with 

social isolation who was provided with therapy skill training at Dr. Arif Zainudin 

Hospital of Surakarta. The result of nursing care management for clients who 

encounter social isolation and performed a nursing action of social skill training 

therapy for nine days obtained an improvement in the patient's socialization ability 

score from 38 to 58. It showed that the provision of social therapy skill training is 

effective in patients with social isolation. 
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PENDAHULUAN 

Berdasarkan data WHO tahun 

2018, depresi merupakan gangguan 

jiwa yang paling sering terjadi dan 

menjadi salah satu penyebab utama 

disabilitas. 

Lebih dari 300 juta penduduk 

dunia mengalami depresi. Masalah 

kejiwaan lainnya yang sering terjadi 

adalah bipolar, dimana sekitar lebih 

dari 60 juta penduduk dunia menderita 

penyakit ini. Sementara, masalah 

kejiwaaan berat yang sering terjadi 

adalah skizofrenia dan psikosis 

lainnya, sekitar 23 juta orang di dunia 

mengalaminya. lebih dari 80% 

penyakit ini dialami  orang-orang  

yang  tinggal  di  negara  yang  

berpenghasilan  rendah dan menengah. 

Angka kejadian penderita gangguan 

jiwa indonesia tercatat sebagai berikut 

gangguan jiwa berat di indonesia 1,7 

per mill. Gangguan jiwa berat 

terbanyak di DI Yogyakarta, Aceh, 

Sulawesi Selatan, Bali, dan Jawa 

Tengah.Proporsi RT yang pernah 

memasung ART gangguan jiwa berat 

14,3% dan terbanyak penduduk yang 

mengalami pemasungan yaitu di 

daerah pedesaan sebesar (18,2%).Serta 

pada kelompok kuintil indek 

kepemilikan terbawah (19,5%) angka 

prevalensi gangguan mental emosional 

di indonesia sebesar 6% dan daerah 

yang mengalami gangguan mental 

emosional tertenggi di indonesia 

adalah Sulawesi Tengah, Sulawesi 

Selatan,Jawa Barat, DI Yogyakarta, 

dan Nusa Tenggara 

Timur.(KemenkesRI,2013). Menurut  

data Rekam Medis ( RM)  RSJD 

Dr.Arief Zainudin pada tahun 2016  

angka kejadian gangguan jiwa isolasi 

sosial :menarik diri sebesar 3.747 

kejadian dan pada bulan januari 2017 

saja angka kejadian sebesar  659 

kejadian 

Isolasi sosial sebagai salah satu 

respon perilaku negatif yang muncul  

pada klien skizofrenia.  Isolasi sosial 

dapat muncul dari kegagalan yang 

terjadi secara terus menerus dalam 

menghadapi stresor dan penolakan dari 

lingkungan akan mengakibatkan 

individu tidak mampu berpikir logis 

dimana individu akan berpikir bahwa 

dirinya tidak mampu atau merasa gagal 



menjalankan fungsi dan perannya 

sesuai tahap tumbuh kembang. 

Ketidakmampuan berfikir secara logis 

ini menyebabkan harga diri rendah 

sehingga individu merasa tidak 

berguna, malu, dan tidak percaya diri 

yang dimanifestasikan melalui perilaku 

isolasi sosial. Isolasi sosial digunakan 

oleh klien untuk menghindar dari 

orang lain agar pengalaman yang tidak 

menyenangkan dalam berhubungan 

dengan orang lain tidak terulang lagi.  

Tanda dan gejala yang muncul dapat 

dilihat dari berbagai respon yaitu 

respon kognitif, afektif, fisiologis, 

perilaku dan sosial. Respon kognitif 

berupa merasa kesepian, merasa 

ditolak orang lain/lingkungan, dan 

merasa tidak dimengerti oleh orang 

lain, merasa tidak berguna, merasa 

putus asa dan tidakmemiliki tujuan 

hidup, merasa tidak aman berada 

diantara orang lain, serta tidak mampu 

konsentrasi dan membuat keputusan 

(Townsand, 2009; NANDA 2015).    

Terapi Social Skill Training 

(SST) adalah satu intervensi dengan 

teknik modifikasi perilaku didasarkan 

prinsip-prinsip bermain peran, praktek 

dan umpan balik guna meningkatkan 

kemampuan klien dalam 

menyelesaikan masalah pada klien 

depresi, skizofrenia, klien dengan 

gangguan perilaku kesulitan 

berinteraksi, mengalami fobia sosial 

dan klien yang mengalami kecemasan 

(Stuart, 2016 ; Varcarolis, 2006 ; 

Kneisl 2004). SST dirancang untuk 

meningkatkan kemampuan 

berkomunikasi dan keterampilan sosial 

bagi seseorang yang mengalami 

kesulitan dalam berinteraksi meliputi 

keterampilan memberikan pujian, 

menolak permintaan orang lain, tukar 

menukar pengalaman, menuntut hak 

pribadi, memberi saran pada orang 

lain, pemecahanmasalah yang 

dihadapi, bekerjasama dengan orang 

lain, dan beberapa tingkah laku lain 

yang tidak dimiliki klien (Renidayati, 

2008; Wahid, 2013). 

 

 

 

 

 

 

 



METODE PENELITIAN 

Jenis penelitian ini adalah 

deskriptif dengan menggunakan 

metode pendekatan studi kasus. Studi 

kasus merupakan rancangan penelitian 

yang mencakup pengkajian satu unit 

penelitian secara intensif (Nursalam, 

2010) 

Subjek studi kasus ini adalah 

satu orang pasien isolasi sosial. 

Penelitian ini dilakukan di Rumah 

Sakit Jiwa daerah dr. Arif Zainuddin 

Surakarta, pada tanggal 17 Februari – 

29 Februari 2020.  

 

HASIL DAN PEMBAHASAN  

Pada pengkajian tanggal 18 

februari 2020 yang dilakukan dengan 

metode anamnesa dan alloanamnesa 

Pasien bernama NY.A umur 44 tahun, 

berjenis kelamin perempuan. Pasien 

dirawat di ruang Larasati. Pada saat 

dilakukan pengkajian, pasien 

mengatakan saat berada diRumah 

Sakit, pasien jarang bersosialisasi 

dengan klien lain, merasa dipukuli, 

diruang Larasati klien terlihat 

menyendiri, sering berdiam diri 

ditempat tidur dan jarang berkumpul 

dengan pasien lain. Berdasarkan data 

pengkajian faktor predisposisi 

ditemukan bahwa Ny.A mempunyai 

riwayat  masuk rumah sakit jiwa 

sebanyak 3 kali. Pengobatan 

sebelumnya kurang berhasil karena 

pasien putus obat. 

Pada pengkajian pasien 

mengatakan orang terdekat adalah 

ibunya, ibu merupakan orang yang 

baik, sabar, Perhatian dan tidak mudah 

marah. Dalam peran serta dalam 

kegiatan kelompok/masyarakat pasien 

mengatakan jarang berperan serta 

dalam kegiatan masyarakat, pasien 

lebih suka membantu ibunya dalam 

pekerjaan rumah. Pasien mengatakan 

sulit menerima masukan, malas dan 

malu bersosialisasi dengan orang lain. 

Dalam pembicaraan ketika 

pasien berbicara terdengar pelan, 

lambat atau tidak mampu memulai 

pembicaraan sehingga harus ditanya 

dahulu baru menjawab setelah itu diam 

dan tidak kooperatif untuk bertanya 

kembali. Aktivitas Motorik pasien 

terlihat lesu, kurang bersemangat dan 

terlihat berdiam diri saat diajak 

berkumpul dengan pasien lain. Afek 



pasien terlihat bingung, tumpul karena 

perlu ditanya/ dipanggil terlebih 

dahulu baru menjawab. Interaksi 

selama wawancara pasien ketika diajak 

bercakap-cakap kontak mata kurang 

(menunduk, pandangan kemana-

mana), tidak melihat orang yang 

mengajak bicara. 

Hasil data pengkajian mekanisme 

koping individu tidak efektif karena 

pada saat sakit klien menghindar, jika 

ada masalah ia akan diam tidak 

menceritakan kepada orang lain .  

Pengkajian masalah psikososial dan 

lingkungan adalah masalah dengan 

dukungan kelompok, spesifik pasien 

mengatakan tidak mengikuti kegiatan 

dimasyarakat seperti kerja bakti dan 

jarang berkumpul dengan orang lain. 

Masalah berhubungan dengan 

lingkungan, pasien mengatakan merasa 

tidak ada teman sehingga merasa sepi. 

Masalah dengan pendidikan, pasien 

mengatakan pendidikan terakhir SMA 

. Masalah dengan pekerjaan, pasien 

mengatakan tidak bekerja. Masalah 

ekonomi, pasien tidak mempunyai 

penghasilan sendiri. 

Tanda dan gejala yang muncul  

pada masalah isolasi sosial menurut 

Keliat, dkk (2011), yang digunakan 

pada studi kasus ini dibedakan menjadi 

data subjektif dan data objektif. Data 

subjektif meliputi menceritakan 

perasaan kesepian atau ditolak oleh 

orang lain, merasa tidak aman berada 

dengan orang lain, mengatakan 

hubungan yang tidak berarti dengan 

orang lain, merasa bosan dan lambat 

menghabiskan waktu dan merasa tidak 

berguna. Sedangkan data objektif 

meliputi tidak memiliki teman dekat, 

menarik diri, tindakan berulang dan 

tidak bermakna, tidak komunikatif, 

asyik dengan pikirannya sendiri, tidak 

ada kontak mata dan tampak sedih, 

afek tumpul. 

Pada pohon masalah 

didapatkan core problem dari studi 

kasus ini yang muncul adalah isolasi 

sosial, penyebabnya adalah harga diri 

rendah dan dapat mengakibatkan 

halusinasi. Prioritas diagnosa 

keperawatan adalah isolasi sosial, 

kedua harga diri rendah dan yang 

ketiga halusinasi. 



Pada studi kasus ini akan 

memfokuskan pada diagnose prioritas 

yaitu isolasi sosial yang dialami klien, 

diagnose ini didukung dengan data 

subyektif klien mengatakan saat 

berada diRumah Sakit, pasien jarang 

bersosialisasi dengan klien lain, 

merasa dipukuli, diruang Larasati klien 

terlihat menyendiri, sering berdiam diri 

ditempat tidur dan jarang berkumpul 

dengan pasien lain. Selain itu terdapat 

data objektif ketika Pasien berbicara 

terdengar pelan, lambat, tidak mampu 

memulai pembicaraan sehingga harus 

ditanya dahulu baru bisa menjawab, 

Ketika diajak berbicara pasien sering 

menunduk, kontak mata kurang, 

Pasien terlihat lesu, kurang 

bersemangat, dan terlihat berdiam diri 

saat diajak berkumpul dengan pasien 

lain. 

Terapi sosial skill training sesi 

pertama latihan kemampuan 

berkomunikasi Sesi Pertama, melatih 

kemampuan klien berkomunikasi 

meliputi : menggunakan bahasa tubuh, 

mengucapkan salam, memperkenalkan 

diri, menjawab pertanyaan dan 

bertanya untuk klarifikasi, Sesi Kedua, 

melatih kemampuan klien menjalin 

persahabatan meliputi Kemampuan 

memberikan pujian, meminta dan 

memberikan pertolongan kepada orang 

lain. Sesi Ketiga, melatih kemampuan 

klien untuk terlibat dalam aktifitas 

bersama dengan klien lain diruangan. 

Sesi Keempat, melatih kemampuan 

klien menghadapi situasi sulit meliputi 

: Menerima kritikan, menerima 

penolakan dan meminta maaf. Sesi 

Kelima, Evaluasi social skill training 

yakni melatih kemampuan klien 

mengemukakan pendapat tentang 

manfaat kegiatan yang telah dilakukan 

(Tobing, D.,L., dkk) 

Pada hari Sabtu, 22 Februari 

2020 jam 11.00 WIB melakukan sesi 

pertama berupa melatih kemampuan 

klien berkomunikasi. Sesi pertama 

mengajarkan sikap tubuh yang dalam 

bersosialisasi. Selanjutnya sesi kedua 

pada hari senin 24 februari 2020 jam 

10.00 WIB melatih kemampuan klien 

menjalin persahabatan. Kemudian sesi 

ketiga pada hari selasa 25 februari 

2020 jam 12.00 WIB melakukan 

pelatihan kepada klien untuk terlibat 

dalam aktifitas bersama dengan klien 



lain didalam ruangan, selanjutnya pada 

hari rabu 26 februari 2020 jam 13.00 

WIB melakukan latihan pada klien 

dalam menghadapi situasi yang sulit, 

sesi terakhir mengevaluasi terapi sosial 

skill training pada hari kamis 27 

februari 2020 jam 11.00 WIB  

Sosial skill training 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 menjadi role 

model, tolak ukur maupun terapis dan 

membentuk pola perilaku sosialisasi 

klien yang diharapkan meningkat 

(Malky m.I, Alam, 2016). 

 

KESIMPULAN DAN SARAN 

Pengelolahan asuhan keperawatan 

pada pasien isolasi sosial dalam terai 

sosial skill training yang teah 

dilakukan selama 9 x 60 menit. 

Berdasarkan studi kasus yang telah 

dilakukan bahwa terjadi peningkatan 

kemampuan sosialisasi pada NY.A 

karena pasien mengalami penurunan 

tanda dan gejala isolasi sosial dan 

meningkatnya kemampuan sosialisasi. 

SARAN 

Diharapkan dengan adanya studi kasus 

ini, dapat meningkatkan kualitas 

pembelajaran bagi mahasiswa/i di 

kampus Universitas Kusuma Husada 

Surakarta Prodi D-III Keperawatan 

khususnya pada keperawatan jiwa 

pada pembelajaran tentang asuhan 

keperawatan jiwa. 
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