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PENGARUH  TERAPI AKTIVITAS KELOMPOK STIMULASI PERSEPSI 

TERHADAP KONSEP DIRI PADA KLIEN HARGA DIRI RENDAH DI 

RUMAH SAKIT JIWA PROVSU TAHUN 2014 

 

Natalia Johanna Tarigan  

 

Abstrak 

 

Jumlah pasien dengan harga diri rendah setiap tahunnya mengalami 

peningkatandan masih kurangnya dilakukan terapi aktivitas kelompok di Rumah 

Sakit Jiwa Provsu.TAK stimulasi persepsi merupakan TAK untuk 

mempersepsikan stimulus yang dipaparkan dengan tepat dan dapat menyelesaikan 

masalah yang timbul dari masalah yang dialami sehingga membantu klien 

menstimulus persepsi dalam upaya memotivasi proses berfikir dan afektif serta 

mengurangi perilaku maladaptif. Tujuan  penelitian untuk mengetahui pengaruh 

konsep diri klien harga diri rendah sebelum dan sesudah TAK stimulasi persepsi. 

Metode penelitian dilakukan quasi eksperiment without control. Teknik sampel 

yaitu purposive sampling diperoleh sampel sebanyak 36 orang. Alat pengumpulan 

data menggunakan lembar kuesioner dengan uji statistik paired sample t-test. Dari 

hasil analisa data dapat disimpulkan sebelum TAK sebanyak 36 orang (100%) 

responden memiliki konsep diri rendah, dan setelah TAK sebanyak 33 orang 

(91.7%) memiliki konsep diri baik dan sebanyak 3 orang (8.3%) memiliki konsep 

diri rendah. Hasil uji statistik menunjukan Ada Pengaruh  yang signifikan antara 

Konsep diri Pada Klien Harga Diri Rendah Sebelum dan Sesudah TAK Stimulasi 

Persepsi di  Rumah Sakit Jiwa Provsu Tahun 2013 dengan nilai p = 0.000 < α = 

0.05. Diharapkan TAKS dapat diterapkan oleh setiap perawat dalam asuhan 

keperawatan jiwa di Rumah Sakit Jiwa Provsu dalam meningkatkan konsep diri 

pada klien harga diri rendah 

 

Kata Kunci: Terapi Aktivitas Kelompok, Stimulasi Persepsi, Konsep Diri, Harga 

Diri Rendah 

 

 

 

PENDAHULUAN 

1.Latar Belakang 

Menurut UU Kesehatan RI 

no 23 Tahun 1992, Sehat adalah 

keadaan sejahtera tubuh, jiwa, sosial 

yang memungkinkan setiap orang 

untuk hidup produktif secara sosial 

dan ekonomis (Erlinafsiah, 2010). 

Menurut WHO sehat adalah keadaan 

keseimbangan yang sempurna baik 

fisik, mental dan sosial, tidak hanya 

bebas dari penyakit dan kelemahan 

(Dalami, 2010).  Menurut Roy dalam 

(Nursalam, 2008) mendefenisikan 

sehat merupakan suatu keadaan dan 

proses dalam upaya menjadikan 

dirinya terintegrasi secara 

keseluruhan, yaitu fisik, mental, dan 

sosial sehingga individu mampu 

mempertahankan pertumbuhan dan 

reproduksi. 

Sakit adalah keadaan tidak 

normal atau tidak sehat. Secara 

sederhana, sakit dapat pula disebut 
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penyakit yang merupakan suatu 

bentuk kehidupan atau keadaan 

diluar batas normal. Tolak ukur yang 

paling mudah untuk menentukan 

kondisi penyakit adalah jika terjadi 

perubahan dari nilai rata-rata normal 

yang telah ditetapkan (Asmadi, 

2008). 

Kesehatan jiwa adalah satu kondisi 

sehat emosional, psikologis, dan 

sosial yang terlihat dari hubungan 

interpersonal yang memuaskan, 

perilaku dan koping yang efektif, 

konsep diri yang positif dan 

kestabilan emosional (Videbeck, 

2008). Departement of Human 

Service (1999), memperkirakan 51 

juta penduduk Amerika didiagnosis 

mengalami gangguan jiwa 

(Videbeck, 2008). Berdasarkan data 

statistik, angka penderita gangguan 

kesehatan jiwa memang 

mengkhawatirkan. Secara global, 

dari sekitar 450 juta orang yang 

mengalami gangguan mental, sekitar 

satu juta orang diantaranya 

meninggal karena bunuh diri setiap 

tahunnya. Angka ini lumayan kecil 

jika dibandingkan dengan upaya 

bunuh diri dari para penderita 

kejiwaan yang mencapai 20 juta jiwa 

setiap tahunnya (Yosep, 2011).  Di 

Indonesia diperkirakan sebanyak 264 

dari 1000 anggota rumah tangga 

menderita gangguan kesehatan jiwa.

 Angka ini menunjukkan 

jumlah penderita gangguan 

kesehatan jiwa di masyarakat sangat 

tinggi, yakni satu dari empat 

penduduk Indonesia menderita 

kelainan jiwa dari cemas, depresi, 

stres, penyalahgunaan obat, 

kenakalan remaja sampai 

skizofrenia. Riset Kesehatan Dasar 

(RISKESDAS) tahun 2007 

menyebutkan 14,1% penduduk 

mengalami Gangguan jiwa dari yang 

ringan sampai berat termasuk di 

dalamnya gangguan mental dan 

emosional. Angka ini hampir setara 

dengan 19 juta penduduk Indonesia. 

Sementara sekitar 0,46 persen atau 

setara dengan satu juta penduduk 

terdeteksi menderita gangguan jiwa 

berat (Widyastuti, 2011). Data 

jumlah pasien gangguan jiwa di 

Indonesia terus bertambah, data dari 

33 rumah sakit jiwa di seluruh 

Indonesia menyebutkan hingga kini 

jumlah penderita gangguan jiwa 

berat mencapai 2,5 juta orang, 

kenaikan jumlah penderita gangguan 

jiwa terjadi di sejumlah kota besar. 

Menurut data Rekam Medik RSJD 

Aminogondohutomo, Semarang 

(Lubis,N.L) angka kejadian penderita 

gangguan jiwa di Jawa Tengah 

berkisar 3300 orang hingga 9300 

orang, angka kejadian ini merupakan 

penderita yang sudah terdiagnosa. 

Diantara penderita gangguan jiwa 

tersebut salah satunya adalah harga 

diri rendah, dengan permasalahan 

umumnya adalah masalah 

perekonomian keluarga dan masalah 

rumah tangga dengan presentase 

90%. Menurut studi pendahuluan 

pada bulan Desember 2010 di ruang 

VI (Gatotkoco) RSJD Dr. 

Aminogondohutomo dari 25 klien, 

yang mengalami halusinasi 10 atau 

40%, perilaku kekerasan orang 7 

atau 28%, harga diri rendah 

mencapai 5 orang atau 20%, menarik 

diri 3 orang atau 12%. Rata-rata dari 

mereka berkisar antara usia 25-40 

tahun.  

Tahun 2010 rawat jalan 

15.720 orang dan rawat inap 1.949 

orang dan pasien harga diri rendah 

532 orang (27.29%),



9 
 

Tahun 2010 rawat jalan 15.720 orang 

dan rawat inap 1.949 orang dan 

pasien harga diri rendah 532 orang 

(27.29%), Tahun 2011 rawat jalan 

15.966 orang dan rawat inap 2.216 

orang dan pasien harga diri rendah 

567 orang (25.28%), Tahun 2012 

rawat jalan 16.388 orang dan rawat 

inap 2.338 orang, dan pasien harga 

diri rendah 589 orang (25.19%) 

(Data Rekam Medik RS Jiwa Provsu 

2012). Berdasarkan hasil studi 

pendahuluan yang dilakukan peneliti 

di Rumah Sakit Jiwa Provinsi 

Sumatera Utara bahwa pasien dengan 

gangguan jiwa pada bulan Januari -  

Desember 2012 sebanyak 2.338 

orang pasien rawat inap didalam nya 

juga termasuk pasien dengan 

gangguan harga diri rendah sebanyak 

589 orang.  

Harga diri rendah di 

gambarkan sebagai perasaan yang 

negatif terhadap diri sendiri, 

termasuk hilangnya percaya diri dan 

harga diri, merasa gagal mencapai 

keinginan, mengkritik diri sendiri, 

penurunan produktivitas, destruktif 

yang diarahkan pada orang lain, 

perasaan tidak mampu, mudah 

tersinggung dan menarik diri secara 

sosial. Menurut (Boyd, 2005) dalam 

(Purba, dkk, 2012) Individu yang 

memiliki harga diri yang positif akan 

lebih percaya diri untuk mencoba 

perilaku sehat yang baru dan sangat 

kecil kemungkinan untuk mengalami 

depresi. Sedangkan gangguan harga 

diri dapat digambarkan sebagai 

perasaan yang negatif terhadap diri 

sendiri, hilang kepercayaan diri, dan 

merasa gagal mencapai keinginan 

(Purba, dkk, 2012). 

Pemberian pelayanan 

kesehatan klien dengan harga diri 

rendah, seorang perawat dituntut 

keterampilan dan kiat-kiat sesuai 

perkembangan ilmu dan teknologi 

berdasarkan hubungan terapeutik. 

Hubungan terapeutik merupakan 

serangkaian suasana dan situasi yang 

tercipta antara individu yang 

memerlukan dan individu yang 

memberi bantuan dalam suatu setting 

pelayanan kesehatan. Proses 

keperawatan merupakan metode 

ilmiah yang digunakan dalam 

memberikan asuhan keperawatan 

klien pada semua tatanan pelayanan 

kesehatan. Berbagai terapi 

keperawatan yang dikembangkan 

dalam perawatan klien gangguan 

jiwa difokuskan pada klien secara 

individu, kelompok, keluarga 

maupun komunitas. Pemberian jenis-

jenis terapi harus sesuai dengan 

tahap penanganan klien gangguan 

jiwa yaitu tahap penanganan krisis, 

tahap penanganan fase akut, tahap 

penanganan fase pemeliharaan dan 

tahap peningkatan kesehatan. Pada 

klien fase pemeliharaan salah satu 

intervensi yang diberikan adalah 

pemberian terapi aktivitas kelompok. 

TAK stimulasi persepsi 

adalah terapi yang menggunakan 

aktivitas sebagai stimulus dan terkait 

dengan pengalaman dan atau 

kehidupan untuk didiskusikan dalam 

kelompok. TAK stimulasi persepsi 

bertujuan agar pasien dapat 

mempersepsikan stimulus yang 

dipaparkan kepadanya dengan tepat 

dan dapat menyelesaikan masalah 

yang timbul dari stimulus yang 

dialami (Keliat, 2011). 

Pengaruh TAK pernah diteliti 

sebelumnya terhadap peningkatan 

harga diri, komunikasi maupun 

penurunan perilaku menarik diri, 

depresi dan halusinasi pada pasien.  

Hasil penelitian mengenai pengaruh 
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TAK terhadap peningkatan harga diri 

pada pasien menarik diri di RS.Jiwa 

DR.Radjiman Wediodiningrat 

Lawang, menunjukkan adanya  

penurunan tanda gejala harga diri 

rendah setelah dilakukan TAK 

(Widowati, dkk. 2010). Penelitian 

Susilowati (2009) mengenai 

Pengaruh TAKS terhadap tingkat 

depresi di Rumah Sakit Jiwa Daerah 

Surakarta menunjukkan adanya 

pengaruh TAK Sosialisasi terhadap 

penurunan tingkat depresi pada klien 

di Rumah Sakit tersebut.  

Salah satu psikoterapi yang 

dapat dilakukan untuk menangani 

gejala yang ditimbulkan pasien 

gangguan jiwa adalah terapi aktivitas 

kelompok. Menurut (Keliat, dan 

Akemat 2005), terapi aktivitas 

kelompok adalah metode pengobatan 

untuk penderita gangguan jiwa yang 

dilakukan dalam rancangan waktu 

tertentu dengan tenaga yang 

memenuhi persyaratan tertentu. 

Terdapat penelitian yang dilakukan 

Wulansari (2010) menunjukkan 

terapi aktivitas kelompok pemenuhan 

kebutuhan dasar berpakaian dan 

berhias terhadap harga diri rendah 

sangat bermakna terhadap klien. 

Berdasarkan pengalaman 

peneliti sendiri yang sudah bekerja 

selama 4 tahun di RS Jiwa dan 

dengan banyaknya mahasiswa 

praktek yang melakukan TAKS 

kepada pasien dengan halusinasi 

pendengaran dibandingkan dengan 

pasien harga diri rendah, sehingga 

peneliti ingin melihat secara 

langsung pengaruh TAKS terhadap  

konsep diri pada klien harga diri 

rendah. Pasien harga diri rendah 

apabila dilakukan pendekatan dengan 

mengajak klien berbicara dan 

mengikutsertakan dalam melakukan 

kegiatan akan lebih cepat mengalami 

perubahan positif. Dengan dilakukan 

TAKS maka secara lebih banyak 

pasien harga diri rendah dapat 

dibantu proses penyembuhannya, 

karena target dari TAKS adalah 

kelompok bukan individu.  Oleh 

karena itu peneliti ingin melihat 

secara langsung pengaruh TAKS 

terhadap konsep diri pada klien harga 

diri rendah yang dirawat di RS Jiwa 

Medan. 

 Berdasarkan hal tersebut 

peneliti tertarik untuk mengadakan 

penelitian tentang “Pengaruh Terapi 

Aktivitas Kelompok Stimulasi 

Persepsi Terhadap  Konsep Diri Pada 

Klien Harga Diri Rendah Di Rumah 

Sakit Jiwa Provsu Tahun 2014”.  

2.Perumusan Masalah 

Rumusan masalah dalam 

penelitian ini adalah Adakah 

Pengaruh Terapi Aktivitas Kelompok 

Stimulasi Persepsi Terhadap  Konsep 

Diri Pada Klien Harga Diri Rendah 

Di Rumah Sakit Jiwa Provsu Tahun 

2014. 

3.Tujuan Penelitian 

 Tujuan umum dari penelitian 

ini adalah untuk mengetahui 

Pengaruh Terapi Aktivitas Kelompok 

Stimulasi Persepsi Terhadap konsep 

Diri Pada Klien Harga Diri Rendah 

Di Rumah Sakit Jiwa Provsu Tahun 

2014. Tujuan khusus penelitian 

adalah: 

a. Untuk mengetahui konsep 

diri klien sebelum dilakukan 

terapi aktivitas kelompok     

stimulasi persepsi. 

b. Untuk mengetahui konsep 

diri klien sesudah dilakukan 

terapi aktivitas kelompok 

stimulasi persepsi. 

c. Untuk mengetahui pengaruh 

terapi aktivitas kelompok 
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stimulasi persepsi terhadap 

konsep diri klien harga diri 

rendah. 

 

METODE PENELITIAN 

1. Desain penelitian 

Jenis penelitian ini adalah 

kuantitatif, dengan rancangan 

penelitian adalah Quasi 

Eksperimental  without control, 

Desain yang digunakan dalam 

penelitian ini adalah Time Series 

Design (Notoatmodjo, 2010). Dalam 

desain ini observasi dilakukan secara 

berulang yaitu sebelum eksperimen 

dan setelah eksperimen yang 

bertujuan untuk mengetahui 

Pengaruh Terapi Aktivitas Kelompok 

Stimulasi Persepsi Terhadap  Konsep 

Diri Pada Klien Konsep Diri Rendah 

di Rumah Sakit Jiwa Daerah Provinsi 

Sumatera Utara Tahun 2014. 

 

2.Populasi, sampel, dan tehnik 

Pengambilan sampel 

Populasi adalah subjek 

(misalnya manusia; klien) yang 

memenuhi kriteria yang telah 

ditetapkan (Nursalam, 2008). 

Adapun populasi dalam penelitian ini 

adalah seluruh pasien gangguan 

harga diri rendah yang dirawat di  

Rumah Sakit Jiwa Daerah Provinsi 

Sumatera Utara  Tahun 2012 

sebanyak   589 orang. 

 Sampel adalah subset (bagian) 

populasi yang dipilih dengan cara 

tertentu hingga dianggap dapat 

mewakili populasinya 

(Sastroasmoro, 2011). Jumlah 

populasi klien harga diri rendah yang 

dirawat di Rumah Sakit Jiwa 589 

orang, maka diambil rata-rata setiap 

bulan jumlah klien harga diri rendah 

adalah 589 orang/ 12 Bulan = 49 

orang. Untuk populasi kecil atau 

lebih kecil dari 10.000, dapat 

menggunakan rumus sederhana 

(Notoadmodjo, 2010) sebagai berikut  

n =  
N

1+N (d)2    

Keterangan : 

N = Besar populasi 

n =  Besar sampel 

d =  Tingkat kepercayaan/ 

ketepatan yang diinginkan  

n =  
49

1+49(0,05)2 
 

n =  
49

1+49(0,0025)
 

n =  
49

1.1225
 

n =  43 orang 

 

 Teknik sampling yang 

digunakan adalah Non Probability 

Sampling dengan teknik Purposive 

Sampling yaitu penentuan sampel 

dengan pertimbangan tertentu sesuai 

dengan yang dikehendaki peneliti 

(Notoadmodjo, 2010).   

 

3.Metode Analisa Data 

Penelitian ini dilakukan dengan  

teknik analisa data univariat yang 

dilakukan terhadap variabel dari hasil 

penelitian. Setelah didapatkan hasil 

distribusi frekuensi atau besarnya 

proporsi dari variabel, dilanjutkan 

dengan menggunakan teknik analisa 

data bivariat. Penelitian ini 

menggunakan teknik analisa data 

paired sample t-test yaitu subyek 

yang sama diperiksa pre dan post-

intervensi (before and after) 

(Sastroasmoro, 2011). Analisa data 

yang dilakukan yaitu: 

a.Univariat  

Analisa ini digunakan untuk 

memperoleh gambaran distribusi 

frekuensi atau besarnya proporsi 

berdasarkan variabel yang diteliti 

yaitu variabel independent (terapi 

aktivitas kelompok stimulasi 
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persepsi) dan variabel dependent 

(konsep diri pada klien harga diri 

rendah). 

b. Bivariat  

Analisa bivariat dilakukan 

untuk mengetahui pengaruh terapi 

aktivitas kelompok stimulasi persepsi 

(variabel independent) terhadap 

konsep diri klien harga diri rendah 

(variabel dependent). Penelitian ini 

menggunakan teknik analisa data 

paired sample t-test yaitu untuk 

mengetahui adanya pengaruh terapi 

aktivitas kelompok stimulasi persepsi 

terhadap konsep diri pada klien harga 

diri rendah dengan tingkat 

kepercayaan 95% (α = 0,05). Jika 

hasil penelitian didapatkan p < α = 

0,05 maka Ho ditolak dan Ha 

diterima. Berarti Ada Pengaruh 

Terapi Aktivitas Kelompok Stimulasi 

Persepsi Terhadap Konsep Diri Pada 

Klien Harga Diri Rendah Di Rumah 

Sakit Jiwa Daerah Provinsi Sumatera 

Utara Tahun 2014. 

 

HASIL PENELITIAN  

1. Deskripsi Lokasi Penelitian 

Rumah Sakit Jiwa Daerah 

Provinsi Sumatera Utara Medan ber 

alamat di Jl. Letjend. Djamin Ginting 

Km 10/Jl. Tali Air No.21 Medan, 

diresmikan pada tanggal 15 Oktober 

1981 oleh Menteri Kesehatan RI, Dr. 

Suwardjono Suryaningrat. Rumah 

Sakit Jiwa Daerah Provinsi Sumatera 

Utara mempunyai luas tanah 38.210 

m2 dengan luas bangunan 9.410 m2. 

Rumah Sakit ini merupakan satu-

satunya Rumah Sakit Jiwa 

Pemerintah yang ada di Provinsi 

Sumatera Utara yang memiliki 

kemampuan pelayanan 

diklasifikasikan kelas A. Selain 

melaksanakan pelayanan kesehatan 

jiwa juga menyelenggarakan 

pendidikan.  

Penelitian ini dilaksanakan 

mulai tanggal 21 Desember 2013 

sampai 21 Januari 2014. Penelitian 

melibatkan 36 klien harga diri rendah 

yang rawat inap di RS Jiwa Provsu. 

Peneliti memilih tempat penelitian 

ini karena di Rumah Sakit Jiwa 

Daerah Provinsi Sumatera Utara ini 

pasien harga diri rendah tiap 

tahunnya meningkat dan masih 

sedikit sekali dilakukan terapi 

aktivitas kelompok dalam penerapan 

asuhan keperawatan jiwa. Maka 

peneliti ingin meneliti dan 

membuktikan seberapa besar 

Pengaruh Terapi Aktivitas Kelompok 

Stimulasi Persepsi Terhadap Konsep 

Diri Pada Klien Harga Diri Rendah  

di Rumah Sakit Jiwa Daerah Provinsi 

Sumatera Utara Medan Tahun 2014. 

 

berada dalam kelompok. 

Dengan demikian pula dasarnya 

individu memerlukan hubungan 

timbal balik yang didapatkan melalui 

kelompok. Penggunaan kelompok 

dalam praktek  

 

2. Gambaran Karakteristik 

Responden 

Hasil penelitian yang didapat 

dari data yang di kumpulkan peneliti 

terhadap 36 responden, untuk 

mengetahui Pengaruh Terapi 

Aktivitas Kelompok Stimulasi 

Persepsi Terhadap Konsep Diri Pada 

Klien Harga Diri Rendah  di Rumah 

Sakit Jiwa Daerah Provinsi Sumatera 

Utara Medan Tahun 2014, maka data 

demografi responden sebagai 

berikut: 

 

 



13 
 

Tabel 5.1  Distribusi Frekuensi 

Responden  Klien 

Harga Diri Rendah 

Berdasarkan Data 

Demografi di RS Jiwa 

Provsu Tahun 2014.  

No Data 

Demografi 

Frek Persen 

(%) 

1. 

 

 

 

2. 

 

 

 

3. 

 

 

 

 

 

4. 

 

 

 

 

 

5. 

 

 

 

6. 

Usia 

< 30 Thn 

30-40Thn  

> 41 Tahun 

Jenis 

kelamin 

Laki-laki 

Perempuan 

Pekerjaan 

Tidak 

bekerja 

Wiraswasta 

Guru 

Petani 

Pendidikan 

SD 

SMP 

SMA 

Perguruan 

Tinggi 

Status 

perkawinan 

Kawin 

Tidak kawin 

Suku 

Batak 

Jawa 

Melayu 

Tionghoa 

Aceh 

 

4 

26 

6 

 

 

25 

11 

 

 

8 

15 

 2 

11 

 

4 

10 

17 

5 

 

 

 

11 

25 

 

24 

5 

4 

2 

1 

 

11.1  

72.2  

16.7  

 

 

69.4  

30.6  

 

 

22.2  

41.7  

5.6  

30.6  

 

11.1 

27.8 

47.2  

13.9  

 

 

 

30.6  

69.4  

 

66.7  

13.9  

11.1  

5.6  

2.8  

 

Berdasarkan tabel 5.1 diatas 

dapat dilihat bahwa responden yang 

berusia < 30 tahun sebanyak 4 orang 

(11.1%), yang berusia 30 – 40 tahun 

sebanyak 26 orang (72.2%) dan yang 

berusia >41 tahun sebanyak 6 orang 

(16.7%), responden yang berjenis 

kelamin laki-laki sebanyak 25 orang 

(69.4%) dan yang berjenis kelamin 

perempuan sebanyak 11 orang 

(30.6%), responden yang tidak 

bekerja  sebanyak 8 orang (22.2%), 

Wiraswasta sebanyak 15 orang 

(41.7%), Guru sebanyak 2 orang (5.6 

%), dan Petani sebanyak 11 orang 

(30.6%), responden yang 

berpendidikan SD sebanyak 4 orang 

(11.1%), SMP sebanyak 10 orang 

(27.8%), SMA sebanyak 17 orang 

(47.2%), dan PT sebanyak 5 orang 

(13.9%), responden yang sudah 

kawin sebanyak 11 orang (30.6%) 

dan belum kawin sebanyak 25 orang 

(69.4%), responden yang memiliki 

suku Batak sebanyak 24 orang 

(66.7%), Jawa sebanyak 5 orang 

(13.9%), Melayu sebanyak 4 orang 

(11.1%), Tionghoa sebanyak 2 orang 

(5.6%) dan Aceh 1 orang (2.8%). 

 

3. Hasil Analisa Univariat 

Hasil penelitian yang dilakukan 

pada 36 orang responden untuk 

melihat pengaruh terapi aktivitas 

kelompok stimulasi persepsi 

terhadap konsep diri klien harga diri 

rendah menggunakan analisa data 

univariat adalah sebagai berikut: 

 

Tabel 5.2  Distribusi Frekuensi 

Konsep Diri Klien 

Harga Diri Rendah 

Sebelum Dilakukan 

TAKS Persepsi. 

Konsep Diri Frek % Mean 

Baik= 13-25 

Rendah=0-

12 

0 

36 

0 

100 

7,94 

Jumlah 36 100  
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Berdasarkan tabel 5.2 diatas dapat 

dilihat bahwa klien harga diri rendah 

memiliki konsep diri rendah 

sebanyak 36 orang (100%), dimana 

skor nilai pretes 0-12 yang berarti 

nilai konsep diri rendah dengan nilai 

mean 7.94.      

                  

Tabel 5.3 Distribusi Frekuensi 

Konsep Diri Klien Harga 

Diri rendah Sesudah 

Dilakukan TAKS Persepsi. 

 

Konsep 

Diri 

Frek % Mean 

Baik= 13-25 

Rendah=0-

12 

33 

3 

91,7 

8,3 

18,78 

Jumlah 36 100  

 

Berdasarkan tabel 5.3 diatas 

dapat dilihat bahwa klien harga diri 

rendah yang memiliki konsep diri 

rendah sebanyak 3 orang (8.3%) dan 

klien yang memiliki konsep diri baik 

sebanyak 33 orang (91.7%) dengan 

nilai mean 18.78. 

 

4. Hasil Analisa Bivariat 

Tabel 5.4 Perbandingan Konsep 

Diri Klien Harga Diri 

Rendah Sebelum Dan 

Sesudah   TAKS 

Persepsi. 

 
 Konsep 

Diri 

Sebelum 

TAKS 

Konsep 

Diri 

Sesudah 

TAKS 

P- 

Value 

Kosep 

Diri 

Baik 

n % n %  

 

0,000 
0 0 33 91,7 

Konsep 

Diri 

Rendah 

36 100 3 8,3 

 36 100 36 100  

 

Berdasarkan tabel 5.4 diatas 

dapat dilihat bahwa perbandingan 

konsep diri klien harga diri rendah 

sebelum dan sesudah TAKS Persepsi  

yaitu 33 orang (91.7%) memiliki 

konsep diri baik dan 3 orang (8.3%) 

memiliki konsep diri rendah.  

Hasil analisa dengan 

menggunakan uji statistik paired 

sample t-test diperoleh hasil korelasi 

yang dilakukan untuk mengetahui 

Pengaruh Terapi Aktivitas Kelompok 

Stimulasi Persepsi Terhadap Konsep 

Diri Pada Klien Harga Diri Rendah 

yaitu  hasil uji statistik menunjukan 

bahwa perbedaan nilai signifikan 

selama menjalani sebelum dan 

sesudah terapi aktivitas kelompok 

dapat dilihat dari angka sig (2-tailed) 

p = 0.000 < α = 0.05. Sehingga  Ho 

ditolak artinya Ada Pengaruh Terapi 

Aktivitas Kelompok Stimulasi 

Persepsi Terhadap Konsep Diri Pada 

Klien Harga Diri Rendahri di Rumah 

Sakit Jiwa Daerah Provinsi Sumatera 

Utara Tahun 2014. 

 

PEMBAHASAN 

1. Konsep Diri Klien Harga Diri 

Rendah Sebelum Terapi 

Aktivitas Kelompok       

Stimulasi Persepsi  

Dari hasil distribusi frekuensi 

tentang Konsep Diri Pada Klien 

Harga Diri Rendah sebelum 

dilakukan Terapi Aktivitas 

Kelompok Stimulasi persepsi yang 

dilakukan kepada 36 responden, 

diperoleh seluruhnya responden 

memiliki konsep diri rendah. Dari 

hasil uji statistik diperoleh nilai rata-

rata (mean) konsep diri klien harga 

diri rendah sebelum TAKS persepsi 

adalah 7.94. TAKS Persepsi adalah 

terapi yang menggunakan aktivitas 
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sebagai stimulus dan terkait dengan 

pengalaman dan atau kehidupan 

untuk didiskusikan dalam kelompok, 

yang bertujuan agar pasien dapat 

mempersepsikan stimulus yang 

dipaparkan kepadanya dengan tepat 

dan dapat menyelesaikan masalah 

yang timbul dari stimulus yang 

dialami (Keliat, dkk, 2011).  

Kesehatan jiwa merupakan suatu 

kondisi sehat emosional, psikologi 

dan sosial yang terlihat dari 

hubungan interpersonal yang 

memuaskan, perilaku dan koping 

yang efektif, konsep diri yang positif, 

dan kestabilan emosi. Upaya 

kesehatan jiwa dapat dilakukan oleh 

perorangan, lingkungan keluarga, 

lingkungan sekolah, lingkungan 

pekerjaan, lingkungan masyarakat 

yang didukung sarana pelayanan 

kesehatan jiwa dan sarana lain 

seperti keluarga dan lingkungan 

sosial. Lingkungan tersebut selain 

menunjang upaya kesehatan jiwa 

juga merupakan stressor yang dapat 

mempengaruhi kondisi jiwa 

seseorang, pada tingkat tertentu 

dapat menyebabkan seseorang jatuh 

dalam kondisi gangguan jiwa 

(Videbeck, 2008). 

Berdasarkan hasil penelitian 

yang dilakukan oleh peneliti pada 

Bulan Desember 2013 - Januari 

2014, yang membahas tentang 

Pengaruh Terapi Aktivitas Kelompok 

Stimulasi Persepsi Terhadap Konsep 

Diri Pada Klien Harga Diri Rendah 

di Rumah Sakit Jiwa Provsu. Konsep 

diri terbentuk dengan bertambahnya 

usia dimana usia 20-40 tahun 

mempunyai positif diri sendiri, 

memiliki perasaan yang stabil 

mengontrol emosi diri, dan 

mempunyai hubungan kuat dengan 

pasangan, keluarga, orang-orang 

terdekat dan terpenting. Pada usia 

dewasa konsep diri sangat 

dipengaruhi juga oleh status sosial 

dan pekerjaan (Kusumawati, 2011). 

Pengetahuan merupakan bagian dari 

pengalaman yang sangat tinggi 

dalam proses pembentukan konsep 

diri. Pengetahuan membutuhkan 

proses belajar sehingga kemampuan 

kognitif seorang individu dapat 

dengan sendirinya meningkat sesuai 

pendapat Epstein (1973) (dalam 

Potter dan Perry, 2005). Setiap orang 

yang bekerja tentunya akan mampu 

memenuhi kebutuhan hidupnya, 

sehingga pekerjaan sangat 

mempengaruhi konsep diri seseorang 

(Azizah, 2011). Pada usia dewasa 

setiap orang akan menginginkan 

pasangan hidup yang tetap, sehingga 

mereka memiliki pasangan sebagai 

teman yang mampu mengerti 

keadaannya, yang bisa memberi 

dukungan sehingga akan mampu 

membentuk konsep diri kearah baik 

(Azizah, 2011).   

 

2. Konsep Diri Klien Harga Diri 

Rendah Sesudah Terapi 

Aktivitas Kelompok         

Stimulasi Persepsi                 

Dari hasil distribusi frekuensi 

tentang konsep diri klien harga diri 

rendah sesudah terapi aktivitas 

kelompok stimulasi persepsi 

dilakukan kepada 36 responden, 

diperoleh hasil sebanyak 33 orang 

(91.7%) memiliki konsep diri baik 

dan 3 orang (8.3%) memiliki konsep 

diri rendah. Dari hasil uji statistik 

diperoleh nilai rata-rata (mean) 

konsep diri klien harga diri rendah 

sesudah TAKS persepsi adalah 

18.78. 
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Penggunaan terapi aktivitas 

kelompok dalam praktek 

keperawatan jiwa memberikan 

dampak positif dalam upaya 

pencegahan kekambuhan serta 

pemulihan konsep diri klien harga 

diri rendah selama dirawat di Rumah 

Sakit. Terapi aktivitas kelompok 

stimulasi persepsi dapat memberikan 

dampak positif serta membantu klien 

meningkatkan perilaku adaptif dan 

mengurangi perilaku maladaptif 

terutama pada klien harga diri rendah 

(Purwaningsih, 2009). Tujuan umum 

terapi aktivitas kelompok stimulasi 

persepsi adalah klien mempunyai 

kemampuan untuk menyelesaikan 

masalah yang diakibatkan oleh 

paparan stimulus kepadanya. 

Sedangkan tujuan khususnya adalah 

klien dapat mempersepsikan stimulus 

yang dipaparkan kepadanya dengan 

tepat, klien dapat menyelesaikan 

masalah yang timbul dari stimulus 

yang dialami. 

         Terapi aktivitas kelompok 

stimulasi persepsi mampu 

menyalurkan emosi, merupakan 

suatu kesempatan yang sangat 

dibutuhkan oleh seseorang untuk 

menjaga kesehatan mentalnya. Di 

dalam kelompok akan ada waktu 

bagi setiap anggota untuk 

menyalurkan emosinya untuk 

didengar dan dimengerti oleh 

anggota kelompok lainnya. Terapi 

aktivitas kelompok stimulasi persepsi 

meningkatkan keterampilan 

hubungan sosial untuk kehidupan 

sehari-hari, terdapat kesempatan bagi 

anggota kelompok untuk saling 

berkomunikasi yang memungkinkan 

peningkatan hubungan sosial dalam 

kesehariannya. Setelah dilakukan 

Terapi aktivitas kelompok stimulasi 

persepsi klien mulai menyadari 

bahwa bukan ia sendiri yang 

mempunyai masalah melainkan 

setiap orang memiliki masalah atau 

pengalaman yang tidak 

menyenangkan di dalam hidupnya. 

Di dalam Terapi aktivitas kelompok 

stimulasi persepsi  mampu 

memberikan informasi tentang 

keadaan yang tidak baik sehingga 

menjadi umpan balik untuk tidak 

melakukan hal yang tidak baik 

tersebut serta akan mempunyai 

kesempatan untuk belajar dan 

melatih cara baru berinteraksi.  

Terapi aktivitas kelompok 

stimulasi persepsi mampu memberi 

pengaruh kuat dan memberi perasaan 

memiliki dan menerima sehingga 

menjadi kekuatan dalam kehidupan 

seseorang. Terjadinya interaksi yang 

diharapkan dalam aktivitas kelompok 

dapat memberikan dampak yang 

bermanfaat bagi komponen yang 

terlibat. Menanamkan harapan, 

sebagian diperantarai dengan 

menemukan yang lain yang telah 

dapat maju dengan masalahnya, dan 

dengan dukungan emosional yang 

diberikan oleh kelompok lainnya. 

Menanamkan harapan, dapat dialami 

karena anggota memberikan 

dukungan satu sama lain dan 

menyumbangkan ide mereka, bukan 

hanya menerima ide dari yang 

lainnya (Kusumawati, 2011).  

3. Pengaruh Terapi Aktivitas 

Kelompok Stimulasi Persepsi 

Terhadap Konsep Diri Pada 

Klien Harga Diri Rendah 

Dari hasil analisa dengan 

menggunakan uji statistik paired 

sample t-test diperoleh hasil korelasi 

yang dilakukan untuk mengetahui 

Perbandingan Konsep Diri Pada 

Klien Harga Diri Rendah Sebelum 

dan Sesudah terapi Aktivitas 
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Kelompok Stimulasi persepsi yaitu 

sig 0.253. Hasil uji statistik 

menunjukkan bahwa nilai signifikan 

selama menjalani sebelum dan 

sesudah terapi aktivitas kelompok 

stimulasi persepsi dapat dilihat dari 

angka sig (2-tailed) p = 0.000 ,α = 

0.05. Sehingga Ho ditolak artinya 

ada perbedaan yang signifikan antara 

konsep diri klien harga diri rendah 

sebelum dan sesudah terapi aktivitas 

kelompok stimulasi persepsi di 

Rumah sakit jiwa daerah provsu 

tahun 2014. 

Manusia sebagai makhluk 

sosial hidup berkelompok dan saling 

berhubungan untuk memenuhi 

kebutuhan sosial. Secara alamiah 

individu selalu berada dalam 

kelompok. Dengan demikian pula 

dasarnya individu memerlukan 

hubungan timbal balik yang 

didapatkan melalui kelompok. 

Penggunaan kelompok dalam 

praktek keperawatan jiwa 

memberikan dampak positif dalam 

upaya pencegahan. pengobatan atau 

terapi serta pemulihan kesehatan jiwa 

seseorang (Purwaningsih, 2009). 

Salah satu terapi aktivitas 

kelompok yang mempunyai tujuan 

agar pasien mampu mempersepsikan 

stimulus yang dipaparkan sehingga 

dapat memotivasi proses berpikir dan 

afektif serta mengurangi perilaku 

maladaptif adalah TAKS persepsi 

(Keliat, dkk, 2011).  

Terapi aktivitas kelompok 

stimulasi persepsi adalah terapi yang 

menggunakan aktivitas sebagai 

stimulus dan terkait dengan 

pengalaman dan atau kehidupan 

untuk didiskusikan dalam kelompok, 

yang bertujuan agar pasien dapat 

mempersepsikan stimulus yang 

dipaparkan kepadanya dengan tepat 

dan dapat menyelesaikan masalah 

yang timbul dari stimulus yang 

dialami (Keliat, dkk, 2011). 

 

KESIMPULAN DAN SARAN 

Kesimpulan 

Berdasarkan hasil uji statistik 

dan pembahasan maka dapat 

disimpulkan sebagai berikut: 

a. Konsep  Diri Klien Harga 

Diri Rendah Sebelum Terapi 

Aktivitas          Kelompok 

Stimulasi Persepsi Sebanyak 

36 orang (100%) memiliki 

konsep diri rendah. 

b. Konsep Diri Klien Harga Diri 

Rendah Sesudah Terapi 

Aktivitas     Kelompok 

Stimulasi Persepsi Sebanyak 

33 orang (91.7%) memiliki 

konsep diri baik dan 

sebanyak 3 orang (8.3%) 

memiliki konsep diri rendah. 

c. Pengaruh Terapi Aktivitas 

Kelompok Stimulasi Persepsi 

Terhadap   Konsep Diri Pada 

Klien Harga Diri rendah 

adalah Ada Perbedaan yang 

signifikan Konsep Diri Pada 

Klien Harga Diri Rendah 

Sebelum dan Sesudah Terapi 

Aktivitas Kelompok 

Stimulasi Sensori p = 0.000 < 

α = 0.05. 

Saran 

a. Diharapkan bagi pasien 

setelah dilakukan terapi 

aktivitas kelompok stimulasi 

persepsi membantu 

mempercepat proses 

penyembuhan klien dengan 

gangguan harga diri rendah, 

sehingga pasien dapat sehat 

kembali. 

b. Diharapkan hasil penelitian 

ini dapat menjadi informasi 



18 
 

dan masukan bagi masyarakat 

agar masyarakat mengetahui 

tentang penanganan 

gangguan harga diri rendah 

dengan terapi aktivitas 

kelompok stimulasi persepsi 

dan meningkatkan kerja sama 

antara masyarakat dengan 

petugas kesehatan. 

c. Diharapkan hasil penelitian 

ini bisa diterapkan oleh setiap 

perawat yang  bekerja 

diruangan rawat inap RS Jiwa 

Provsu Medan dalam 

meningkatkan keterampilan 

perawat dalam memberikan 

asuhan keperawatan terhadap 

klien harga diri rendah 

dengan melakukan terapi 

aktivitas kelompok. 

d. Diharapkan hasil penelitian 

ini  dapat menjadi referensi 

bagi institusi pendidikan 

dalam mengembangkan ilmu 

pengetahuan dibidang 

keperawatan, dalam 

penerapan TAKS khususnya 

Terapi Aktivitas Kelompok 

Stimulasi Persepsi pada klien 

harga diri rendah. 

e. Diharapkan hasil penelitian 

ini dapat digunakan oleh 

organisasi profesi 

keperawatan untuk 

mengetahui adanya Pengaruh 

Terapi Aktivitas Kelompok 

Stimulasi Persepsi Terhadap 

Konsep Diri Pada Klien harga 

Diri Rendah. 

f. Diharapkan hasil penelitian 

ini dapat menambah ilmu 

pengetahuan peneliti. Untuk 

penelitian selanjutnya  agar 

dimasukkan  penilaian 

terhadap klien dalam 

melakukan TAKS, dan dapat 

menjadi acuan bagi peneliti 

lainnya tentang adanya 

Pengaruh Terapi Aktivitas 

Kelompok Stimulasi Persepsi 

Terhadap Konsep Diri Pada 

Klien harga Diri Rendah. 
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