
 
 

 

 

 

 

 

 

 

LAMPIRAN 
  



 
 

Lampiran 1. 

 

LEMBAR JADWAL KEGIATAN HARIAN 

 
 

 

KEGIATAN 

HARI 

Senin, 05 Maret 2018 Selasa, 06 Maret 2018 

Pagi Siang Malam Pagi Siang Malam 

JAM JAM 

11.00 14.00 20.00 08.00 14.00 20.00 

Bercakap-cakap 

dengan orang lain. 

Dilakukan 

dengan 

bantuan 

penulis 

dengan topik 

masalah 

yang dialami 

dengan 

waktu 20 

menit yang 

dilakukan 

dengan 

teman satu 

ruang. 

Dilakukan 

dengan 

bantuan 

penulis 

dengan topik 

hobi yang 

disukai 

dengan 

waktu 20 

menit yang 

dilakukan 

dengan 

teman satu 

ruang. 

Dilakukan 

dengan 

mandiri 

dengan topik 

masalah 

yang dialami 

dengan 

waktu 20 

menit yang 

dilakukan 

dengan 

teman satu 

ruang. 

Dilakukan 

dengan 

bantuan 

penulis 

dengan topik 

olahraga 

yang disukai 

dengan 

waktu 20 

menit yang 

dilakukan 

dengan 

teman lain 

ruang. 

Dilakukan 

dengan 

bantuan 

penulis 

dengan topik 

kegiatan 

yang disukai 

dengan 

waktu 20 

menit yang 

dilakukan 

dengan 

teman satu 

ruang. 

Dilakukan 

dengan 

mandiri 

dengan topik 

masalah 

yang dialami 

dengan 

waktu 20 

menit yang 

dilakukan 

dengan 

teman satu 

ruang. 

Penilaian skala RUFA 

halusinasi pada Tn. S 

dilakukan hari senin 

tanggal 05 Maret 2018 

jam 10.30 WIB, dengan 

hasil pasien mulai dapat 

membedakan yang nyata 

dan yang tidak nyata, 

terkadang mengalami 

gangguan pikiran, cemas 

berat, reaksi emosional 

berlebihan atau 

berkurang, mudah 

tersinggung, PK secara 

verbal, bicara, senyum 

dan tertawa sendiri, 

mengatakan mendengar 

suara, melihat, 

mengecap, mencium dan 

atau merasakan sesuatu 

yang tidak nyata, sikap 

curiga dan permusuhan, 

frekuensi munculnya 

halusinasi sering. Dan 

termasuk kedalam skala 

intensif II atau kriteria 

sedang. 

  



 
 

 

 

KEGIATAN 

HARI 

Rabu, 07 Maret 2018 Kamis, 08 Maret 2018 

Pagi Siang Malam Evaluasi 

JAM Evaluasi  skala RUFA halusinasi pada Tn. S 

dilakukan setelah 3 hari dilakukan 

penerapan prosedur bercakap-cakap dengan 

orang lain sesuai topik yang ditentukan pada 

hari kamis tanggal 08 Maret 2018 jam 09.00 

WIB, dengan hasil pasien sudah mengenal 

halusinasinya, berfikir logis, persepsi 

adekuat, cemas sedang, emosi sesuai dengan 

kenyataan, perilaku sesuai, ekspresi tenang 

dan frekuensi munculnya halusinasi jarang. 

Dan termasuk kedalam skala intensif III atau 

kriteria ringan. 

08.00 14.00 20.00 

Bercakap-cakap 

dengan orang lain. 

Dilakukan 

dengan 

bantuan 

penulis 

dengan topik 

makanan 

dan 

minuman 

yang disukai 

dengan 

waktu 20 

menit yang 

dilakukan 

dengan 

teman lain 

ruang. 

Dilakukan 

dengan 

bantuan 

penulis 

dengan topik 

tempat yang 

disukai 

dengan 

waktu 20 

menit yang 

dilakukan 

dengan 

teman satu 

ruang. 

Dilakukan 

dengan 

mandiri 

dengan topik 

masalah 

yang dialami 

dengan 

waktu 20 

menit yang 

dilakukan 

dengan 

teman satu 

ruang. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Lampiran 2. 

 

LEMBAR SKALA RESPON UMUM FUNGSI ADAPTIF (RUFA) 

 

1.  RUFA HALUSINASI 

DOMAIN INTENSIF 1 

( 1 – 10 ) 

INTENSIF 2 

( 11 – 20 ) 

INTENSIF 3 

( 21 – 30 ) 

Realitas  Penilaian realitas 
terganggu, pasien 

tidak bisa 

membedakan 

yang nyata dan 

yang tidak nyata. 

 Halusinasi 

dianggap nyata. 

 Mulai dapat 
membedakan 

yang nyata dan 

yang tidak nyata. 

 Terkadang 

mengalami 

gangguan pikiran. 

 Pasien sudah 
mengenal 

halusinasinya. 

 Berfikir logis. 

 Persepsi adekuat. 

Perasaan  Panik.  Cemas berat. 

 Reaksi emosional 

berlebihan atau 

berkurang, 

mudah 

tersinggung. 

 Cemas sedang. 

 Emosi sesuai 

dengan 

kenyataan. 

Perilaku  Pasien 
kehilangan 

kontrol diri, 

melukai diri 

sendiri, orang 

lain dan 

lingkungan akibat 

mengikuti isi 

halusinasinya. 

 PK secara verbal. 

 Kegiatan fisik 
yang 

merefleksikan isi 

halusinasi seperti 

amuk, agitasi, 

memukul atau 

melukai orang 

secara fisik, serta 

pengerusakan 

lingkungan. 

 Gejala diatas 
ditemukan secara 

terus – menerus 

pada pasien. 

 PK secara verbal. 

 Bicara, senyum 

dan tertawa 

sendiri. 

 Mengatakan 
mendengar suara, 

melihat, 

mengecap, 

mencium dan 

atau merasakan 

sesuatu yang 

tidak nyata. 

 Sikap curiga dan 
permusuhan. 

 Frekuensi 

munculnya 

halusinasi sering. 

 Perilaku sesuai. 

 Ekspresi tenang. 

 Frekuensi 
munculnya 

halusinasi jarang. 



 
 

Lampiran 3. 

 

LEMBAR KONSULTASI BIMBINGAN KARYA TULIS ILMIAH 

MAHASISWA PROGRAM STUDI DIII KEPERAWATAN 

FAKULTAS ILMU KEPERAWATAN 

UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG SEMARANG 

2018 

 

NAMA MAHASISWA  : Tri Wiji Utomo 

JUDUL KARYA TULIS ILMIAH  : Penerapan Prosedur Bercakap-cakap 

dengan Orang Lain pada Pasien 

Halusinasi 

PEMBIMBING  : Ns. Wigyo Susanto, M.Kep. 

 

 

 

  

 



 
 

 

  

 



 
 

Lampiran 4. 

LEMBAR PERMOHONAN IJIN PENGAMBILAN DATA 

 

 


