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GAMBARAN EKSPETASI DAN HARAPAN PASIEN SCHIZOPHRENIA 

TERHADAP PELAYANANTERAPI AKTIVITAS KELOMPOK DI RUMAH SAKIT 

JIWA DAERAH DR. ARIF ZAINUDIN SURAKARTA 

 

Abstrak 

 

Skizofrenia merupakan penyakit gangguan psikotik yang perjalanan penyakitnya bersifat 

kronis serta penderitanya akan mengalami gangguan dalam proses berpikir, persepsi, emosi, 

dan tingkah lakunya.Psikoterapi merupakan pengobatan yang dilakukan melalui teknik verbal 

dan psikologis yang diberikan untuk mengatasi dan mengurangi tekanan mental atau sumber 

stres dari kehidupan.Tujuan penelitian ini untuk mengetahui gambaran ekspetasi dan harapan 

pasien skizofrenia terhadap pelayanan terapi aktivitas kelompok di rumah sakit 

jiwa.Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif dengan desain penelitian deskriptif dan 

metode pendekatan cross sectional. Sampel berjumlah 104 pasien skizofrenia yang diambil 

menggunakan teknik purposive sampling.Hasil penelitian ini didapatkan bahwa terdapat 55 

(52.9%) responden dengan ekspetasi sedang dan 39 (37.5%) responden dengan harapan 

tinggi.Kesimpulan pada penelitian ini ialah ekspetasi dan harapan klien terhadap pelayanan 

psikoterapi tergolong tinggi sehingga perlu adanya peningkatan pelayanan psikoterapi di 

rumah sakit jiwa. 

Kata Kunciː skizofrenia, ekspetasi, harapan, terapi aktivitas kelompok. 

 

Abstract 

 

Schizophrenia is a psychotic disorder with a chronic course and sufferers will experience 

disturbances in thought processes, perceptions, emotions, and behavior. Psychotherapy is a 

treatment that is carried out through verbal and psychological techniques that are given to 

overcome and reduce mental stress or sources of stress from life. The purpose of this study 

was to describe the expectations and expectations of schizophrenic patients for group activity 

therapy services in mental hospitals. This research is a quantitative research with descriptive 

research design and cross sectional approach method. A sample of 104 schizophrenic patients 

was taken using purposive sampling technique. The results of this study found that there were 

55 (52.9%) respondents with moderate expectations and 39 (37.5%) respondents with high 

hope. The conclusion in this study is that the client's expectations and hope for psychotherapy 

services are high, so it is necessary to increase psychotherapy services in mental hospitals. 

Keywords ːschizophrenia, expectations, hope, group activity therapy. 

1. PENDAHULUAN  

 

Skizofrenia merupakan gangguan psikotik yang sudah dikenal sejak satu abad yang lalu 

sebagai penyakit medis yang menyerang mental penderitanya. Perjalanan penyakitnya yang 

bersifat kronis dan dalam jangka waktu yang lama serta penderitanya akan mengalami 

gangguan dalam proses berpikir, persepsi, emosi, dan tingkah lakunya (Fitriani et al., 2018).  

Hingga saat ini faktor penyebab skizofrenia masih beranekaragam dan belum dapat 

ditemukan secara pasti, namun ada beberapa faktor yang dapat mempengaruhi munculnya 
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skizofrenia yaitu faktor genetik, pola asuh induvidu dari kecil, dan tekanan psikososial yang 

berat (Fitriani et al., 2018). 

Data World Health Organitation (WHO, 2016),  menunjukan bahwa ada lebih dari 21 juta 

orang didunia terdiagnosa skizofrenia. Prevalensi gangguan jiwa berat termasuk skizofrenia 

yang ada di Indonesia adalah 1,7 per 1000 penduduk atau kurang lebih ada 400.000 orang. 

Dan dari data Riskedas (2018), menunjukan pravelensi paling tinggi di Indonesia terdapat di 

Bali dan DI Yogyakarta dengan angka 11,1 dan 10,4 per 1000 rumah tangga (Idaiani Sri et 

al., 2019). Data pada tahun 2018 di  Jawa Tengah, menunjukan angka 474.321 kunjungan 

pasien gangguan jiwa di tempat pelayanan kesehatan. Dan kunjungan pasien gangguan jiwa 

tertinggi terdapat di rumah sakit mencapai angka 355.523 kunjungan (Dinas Kesehatan 

Provinsi Jawa Tengah, 2018). Dari data rekam medis pasien di Rumah Sakit Jiwa Daerah Dr. 

Arif Zainudin Surakarta menunjukan angka pasien dengan diagnosa skizofrenia masih 

menduduki posisi tertinggi, dengan jumlah  ditahun 2018 tercatat sebanyak 2.146 jiwa, di 

tahun 2019 tercatat 2.147 jiwa, dan di tahun 2020 tercatat ada sebanyak 1.459 jiwa yang di 

rawat inap terhitung dari bulan Januari-September 2020 (Rekam Medis Rumah Sakit Jiwa 

Daerah Dr.Arif Zainudin Surakarta, 2020). 

Proses pengobatan dan penyembuhan dapat diberikan kepada penderita skizofrenia 

melalui dua cara yaitu farmakologi dan non farmakologi (Kurniasari et al., 2019). Selain 

pengobatan farmakologi yang sering di gunakan, ada metode terapi yang dapat 

dikombinasikan untuk membantu penderita skizofrenia yang bervariasi jenis terapinya 

berdasarkan tingkat keparahan gejalanya dengan pemberian psikoterapi.Psikoterapi 

merupakan suatu pengobatan yang dilakukan melalui teknik verbal dan psikologis yang 

diberikan kepada seseorang yang mengalami gangguan psikologis dan tekanan mental, 

berguna untuk mengatasi dan mengurangi masalah yang sedang dihadapi seseorang seperti 

tekanan mental atau sumber stres dari kehidupan (Cherry, K. 2019).  

Pada proses pemberian terapi terkadang ada pasien yang memutuskan untuk berhenti 

mengikuti pengobatan di awal, padahal terapi yang diberikan kepada pasien belum semuanya 

selesai dan tindakan tersebut yang dapat mengurangi efektivitas klinis dari pemberian terapi. 

Hal tersebut dapat terjadi karena harapan dan ekspetasi dari pasien yang merasa belum puas 

mengenai pengobatan yang mereka dapatkan dan juga peran terapis yang dianggap kurang 

selama proses terapi berlangsung (Norberg et al., 2011). 
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Faktor utama yang paling menentukan dalam keberhasilan pemberian terapi ialah 

ekspetasi yang ada pada diri pasien, karena ekspetasi dari pasien merupakan keinginan 

mereka mengenai bagaimana nanti jalannya terapi yang akan diambil pasien dengan terapis. 

Ekspetasi awal pada pasien, mengenai proses jalannya terapi merupakan bagian yang 

terpenting yang dapat mempengaruhi kesiapan pasien untuk mengikuti proses dalam 

pengobatan. (Aubuchon-Endsley, N. L., & Callahan, 2009). Namun, ekspetasi dan harapan 

pasien skizofrenia terhadap pelayanan terapi aktivitas kelompok di Rumah Sakit Jiwa Daerah 

Dr. Arif Zainudin Surakata belum diketahui. 

Berdasarkan data dari uraian diatas, maka peneliti tertarik untuk mengangkat judul 

gambaran ekspetasi dan harapan pasien schizophrenia terhadap pelayanan terapi aktivitas 

kelompok di Rumah Sakit Jiwa Daerah Dr. Arif Zainudin Surakarta. 

2. METODE 

Jenis Penelitian yang digunakan adalah penelitian deskriptif kuantitatif dengan 

metode pendekatan cross sectional. Penelitian kuantitatif adalah suatu model penelitian yang 

dilakukan secara konkrit, obyektif, rasional, dan sitematis, dengan data hasil penelitian 

berupa angka/numerik. Penelitian deskriptifadalah sebuah desain penelitian yang digunakan 

untuk menggambaran suatu fenomena yang sedang terjadi pada suatu populasi tertentu. 

Pendekatan cross sectional merupakan  suatu penelitian yang dilakukan dengan 

mengumpulkan data dari  semua variabel dengan mengobservasinya secara bersamaan dalam 

satu waktu (Khairuzzaman, 2016).  

Populasi penelitian yang sesuai dengan kriteria berjumlah 1459 orang.Sedangkan 

besar sampel yang digunakan dalam penelitian ini berjumlah 104 orang setelah dihitung 

menggunakan rumus taro yamane.Teknik pengambilan sampel yang digunakan peneliti 

dalam penelitian ini adalahpurposive sampling. Kriteria inklusi pada penelitian ini adalah 

pasien dengan diagnosa skizofrenia berdasarkan kriteria dari DSM V, pasien yang mampu 

berbahasa Indonesia, pasien berusia 17-65 tahun, pasien yang bersedia menjadi responden, 

pasien yang sudah mendapatkan terapi aktivitas kelompok dari perawat. Kriteria eksklusi 

pada penelitian ini berupa pasien dengan gangguan komunikasi verbal dan pasien yang tidak 

mampu berbahasa Indonesia.Penelitian ini dilaksanakan di Rumah Sakit Jiwa Daerah Dr. Arif 

Zainudin Surakarta. 

Intrumen dalam penelitian ini menggunakan dua kuisioner yaitu Psychotherapy 

Properties of The Psychotherapy Expectancy Inventory-Revised (PEI-R) dengan 24 
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pertanyaan dan kuisoner Milwaukee Psychotherapy Expectations Questionnaire (MPEQ) 

dengan 13 pertanyaan, sedangkan analisa data menggunakan univariat. 

Berzins tahun (1971), telah melakukan uji validitas dan realibitas pada kuesioner PEI-

R pada 159 orang dan pada sampel klien menghasilkan empat faktor: persetujuan, nasihat, 

audiens, hubungan. Dalam penelitiannya Berzins (1971), melaporkan bahwa subskala PEI-R 

terbukti memiliki perkiraan konsistensi internal yang tinggi (a = 0,87 untuk empat subskala) 

dan reliabilitas uji ulang (r = 0.68 dengan interval satu minggu dan r = 0.76 dengan interval 

empat minggu). Hasil uji validitas dan realibitas kuesioner PEI-R menunjukan nilai yang baik 

dan kuesioner PEI-R dapat digunakan dalam penelitian. Menurut Norberg (2011), bahwa uji 

validitas dan realibitas pada kuesioner MPEQ telah dilakukan pada 55 dari 71 orang.Analisis 

mengungkapkan kesesuaian model yang baik. Prediksi yang benar secara keseluruhan adalah 

78,3%. Berdasarkan hasil model ini, skor Ekspektasi Proses secara signifikan memprediksi 

status pengobatan (Wald55.20, p50.02), sedangkan skor Ekspektasi Hasil tidak memprediksi 

status pengobatan (Wald50.02, p50.89). Secara kolektif, analisis ini menunjukan bahwa 

kuesioner MPEQ dapat digunakan dalam penelitian untuk mengetahui siapa yang akan 

datang mengikuti terapi. 

3. HASIL DAN PEMBAHASAN 

3.1 Karakteristik Demografi 

Tabel 1 Karakteristik Demografi 

No Variabel Frekuensi Presentase (%) 

1 Umur 

17-25 tahun 

26-35 tahun 

36-45 tahun 

46-55 tahun 

56-65 tahun 

 

10 

29 

37 

20 

8 

 

9.6 

27.9 

35.6 

19.2 

7.7 

2 Pekerjaan 

Bekerja 

Tidak bekerja 

 

46 

58 

 

44.2 

55.8 

3 Tingkat pendidikan 

Illiterate (buta huruf) 

SD 

SMP 

SMA 

Sarjana 

 

18 

28 

22 

36 

0 

 

17.3 

26.9 

21.2 

34.6 

0 
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4 Jenis kelamin 

Laki-laki 

Perempuan 

 

57 

47 

 

54.8 

45.2 

5 Durasi sakit 

Lebih dari 5 tahun 

Kurang dari 5 tahun 

 

49 

55 

 

47.1 

52.9 

6 Relapse/kekambuhan 

Lebih dari 5 kali 

Kurang dari 5 kali 

 

65 

39 

 

62.5 

37.5 

 

Hasil analisa dari tabel diatas mengenai karakteristik pasien skizofrenia pada 104 

responden berdasarkan umur menunjukan mayoritas memiliki umur 36-45 tahun sebanyak 37 

responden (35.6%) dan terendah 56-65 tahun sebanyak 8 responden (7.7%).Karakteristik 

pasien skizofrenia berdasarkan pekerjaan terbanyakialah tidak bekerja sebanyak 58 

responden (55.8%) dan terendah bekerja sebanyak 46 responden (44.2%).Karakteristik pasien 

skizofrenia berdasarkan tingkat pendidikan mayoritas ialah SMA sebanyak 36 responden 

(34.6%) dan terendah sarjana 0 responden (0%).Karakteristik pasien skizofrenia berdasarkan 

jenis kelamin terbanyak berjenis kelamin laki-laki sebanyak 57 responden (54.8%) dan 

terendah berjenis kelamin perempuan 47 responden (45.2%). Karakteristik responden 

berdasarkan durasi sakit mayoritas ialah kurang dari 5 tahun sebanyak 55 responden (52.9%) 

dan terendah lebih dari 5 tahun sebanyak 49 responden (47.1%). Karakteristik responden 

berdasarkan jumlah relapse/kekambuhan dengan nilai tertinggi ialah lebih dari 5 kali 

sebanyak 65 responden (62.5%) dan terendah kurang dari 5 kali 39 responden (37.5%). 

3.1.2  Ekspetasi pasien skizofrenia terhadap pelayanan terapi aktivitas kelompok 

dirumah sakit jiwa 

Tabel 2ekspetasi pasien skizofrenia terhadap pelayanan terapi aktivitas kelompok  

dirumah sakit jiwa 

Ekspetasi Frekuensi Presentase (%) 

Ekspetasi rendah 

Ekspetasi sedang 

Ekspetasi tinggi 

22 

55 

27 

21.2 

52.9 

26.0 

Total 104 100 
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Hasil analisa dari tabel diatas mengenai ekspetasi pada pasien skizofrenia, menunjukan 

mayoritas ekspetasi pasien skizofrenia ialah ekspetasi sedang sebanyak 55 responden 

(52.9%), dan distribusi terendah adalah ekspetasi rendah sebanyak 22 responden (21.2%). 

3.1.2 Harapan pasien skizofrenia terhadap pelayanan terapi aktivitas kelompok   

dirumah sakit jiwa 

Tabel 3 harapan pasien skizofrenia terhadap pelayanan terapi aktivitas kelompok   

dirumah sakit jiwa 

Harapan Frekuensi Presentase (%) 

Tidak ada harapan 

Harapan rendah 

Harapan Sedang 

Harapan tinggi 

13 

17 

35 

39 

12.5 

16.3 

33.7 

37.5 

Total 104 100 

 

Hasil analisa dari tabel diatas mengenai harapan pasien skizofrenia, menunjukan 

mayoritas harapan pasien skizofrenia ialah harapan tinggi sebanyak 39 responden (37.5%), 

dan distribusi terendah ialah tidak ada harapan sebanyak 13 responden (12.5%).  

3.2 Pembahasan  

3.2.1 Karakteristik Responden 

1) Umur 

Berdasarkan hasil penelitian yang sudah dilakukan, karakteristik responden 

berdasarkan umur menunjukan mayoritas umur responden ialah 36-45 tahun yang 

termasuk kedalam kategori dewasa akhir. Hasil tersebut sejalan dengan penelitian 

yang dilakukan Novitayani (2016) yang mendapati bahwa karakteristik umur pasien 

skizofrenia sebanyak 95% ialah masuk dalam kategori dewasa dengan batasan umur 

25-65 tahun. Sedangkan pada usia remaja akhir atau dewasa muda biasanya gejala 

awal akan muncul antara usia 15 sampai 25 tahun pada laki-laki dan pada 

perempuan antara 25 sampai 35 tahun. Bertambahnya usia merupakan salah satu 

penyebab berkurangnya produksi dopamine dalam otak. Menurunnya kadar 

dopamin itu sendiri dapat menyebabkan munculnya masalah gangguan jiwa dan 

salah satunya ialah skizofrenia (Fadilla, A. R., & Puspitasari, 2016). 
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2) Pekerjaan 

Berdasarkan hasil penelitian yang sudah dilakukan, karakteristik responden 

berdasakan pekerjaan menunjukan mayoritas pekerjaan responden ialah tidak 

bekerja. Orang yang tidak bekerja akan cenderung  memiliki tingkat stres yang 

lebih tinggi dibandingan dengan orang yang bekerja dan keadaan tersebut 

mengakibatkan meningkatnya kadar hormon cathecholamine (hormone stres) serta 

menimbulkan rasa putus asa.Menurut Novitayani (2016), seseorang yang 

produktif/aktif bekerja akan memiliki semangat dan rasa optimis yang tinggi 

terhadap masa depan dibandingkan dengan orang yang tidak bekerja.  

3) Tingkat pendidikan 

Berdasarkan hasil penelitian yang sudah dilakukan, karakteristik responden 

berdasarkan tingkat pendidikan menunjukan  mayoritas tingkat pendidikan 

responden ialah SMA sebanyak 34.6%. hasil ini sesuai dengan penelitian yang 

dilakukan oleh Novitayani (2016), dimana dia mendapati sebanyak 42.5% pasien 

skizofrenia memiliki latar belakang tingkat pendidikan terakhri SMA. Keadaan 

abnormal pada otak pasien skizofrenia juga dapat mengakibatkan gangguan pada 

pola pikir penderita terutama terkait dengan proses pendidikan (Julaeha, 2016). 

Semakin rendahnya tingkat pendidikan yang dimiliki pasien skizofrenia, maka 

semakin kurang juga rasa perhatian mereka terhadap kualitas kesehatan hidup 

mereka sendiri dan dapat mempengaruhi dalam proses terapi (Novitayani, 2016) 

4) Jenis kelamin 

Berdasarkan hasil penelitian yang sudah dilakukan, karakteristik responden 

berdasarkan jenis kelamin menunjukan mayoritas jenis kelamin responden ialah 

laki-laki sebanyak 54.8%. Pada penelitian lain juga didapati bahwa laki-laki 

memiliki 30-40% resiko terkena skizofrenia dibandingkan dengan perempuan 

(Yunitasari, F. D., & Zulfa, 2018). Dikarenakan perempuan memiliki hormon 

esterogen yang dapat menghambat pelepasan dopamine di nucleus kaudatus, 

putamen, dan akumben yang dimana merupakan faktor dari penyebab terjadinya 

skizofrenia. Perempuan juga mempunyai fungsi sosial yang lebih baik 

dibandingkan dengan laki-laki, sehingga laki-laki lebih beresiko mengalami 

skizofrenia (Julaeha, Ananda, & Pradana, 2016). Perempuan juga diketahui 
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memiliki perjalanan penyakit skizofrenua lebih baik dan ringan jika dibangdingkan 

dengan laki-laki (Yunitasari, F. D., & Zulfa, 2018). 

5) Durasi Sakit 

Menurut Braz  (2020), penderita yang memiliki durasi sakit lebih dari 5 tahun akan 

mengalami defisit yang lebih parah. Hal tersebut dikarenakan, perjalanan penyakit 

skizofrenia yang akan semakin parah seiring dengan perjalanan waktu penyakit 

yang lama atau panjang(Fitriani et al., 2018). Hasil penelitian yang dilakukan oleh 

Novitayani (2016), mendapati bahwa mayoritas pasien skizofrenia memiliki durasi 

sakit 11-15 tahun. Data lain yang ditemukan pada penelitian ini mendapati hasil 

yang berbeda bahwa sebanyak 52.9% responden mayoritas memiliki durasi sakit 

ialah kurang dari 5 tahun. 

6) Jumlah relapse/kekambuhan 

Menurut Yunitasari dan Zulfa (2018), Kekambuhan yang sering terjadi dapat 

menyebabkan munculnya gejala positif dan tidak dapat dikendalikan oleh penderita, 

sehingga pasien diharuskan menjalani rawat inap agar gejala yang muncul dapat 

dikendalikan dan tidak membayakan kondisi dari pasien dan juga orang yang ada 

disekitar pasien. Hal tersebut, sejalan dengan hasil penelitian yang didapati bahwa 

karakteristik responden berdasarkan jumlah relapse/kekambuhan menunjukan 

mayoritas jumlah relapse/kekambuhan responden ialah lebih dari 5 kali sebanyak 

62.5%. 

3.2.2 Ekspetasi pasien skizofrenia terhadap pelayanan terapi aktivitas kelompok di 

Rumah Sakit Jiwa 

Aubuchon-Endsley& Callahan (2009), menyebutkan bahwa faktor utama yang 

paling menentukan dalam keberhasilan pemberian terapi ialah ekspetasi yang ada 

pada diri pasien, karena ekspetasi dari pasien merupakan keinginan mereka 

mengenai bagaimana nantinya jalannya terapi yang akan diambil pasien dengan 

terapis. Ekspetasi awal pada pasienmengenai proses jalanya terapi merupakan 

bagian terpenting yang dapat mempengaruhi kesiapan pasien untuk mengikuti 

proses dalam pengobatan. 

Hal terpenting dalam pengobatan diawal bukan hanya ekspetasi positif pasien, 

namun sifat kedepan dan hubungan pasien dengan terapis juga berperan penting 

untuk mencapai ekspetasi positif di pengobatan berikutnya. Penelitan lain juga 
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mendapati bahwa efek negatif akan lebih banyak diterima oleh pasien yang memiliki 

ekspetasiawal dengan hasil yang rendah(Constantino et al., 2012).Pasien dengan 

ekspetasi tinggitentang perubahandaripengobatan, akan memperoleh hasil yang baik 

ketika pasien mendapatkan terapis yang ramah dan antusias, tetapi sebaliknya 

dengan pasien yang memiliki ekspetasi rendah mengenai perubahan dari pengobatan 

akan mendapatkan hasil yang baik ketika pasien memperoleh terapis yang dingin 

dan tidak antusias. Pada penelitian lain juga menunjukan bahwa terapis yang cocok 

dengan  tingkat optimisme pasien akan lebih mudah dalam membantu proses 

pengobatan, karena dukungan awal dari terapis dapat membantu pasien menciptakan 

rasa kepercayaan pada proses pengobatan yang mereka dapatkan (Constantino et al., 

2012). 

Hasil observasi yang dilakukan peneliti saat berada diruang sub-acute di 

rumah sakit jiwa, peneliti mendapati sebagian besar pasien terlihat kurang 

termotivasi ketika mengikuti terapi aktivitas kelompok.Hal tersebut karena 

pelaksanaan terapi aktivitas kelompok yang diberikan kepada pasien saat itu 

dilakukan oleh mahasiswa praktikan dan bukan dilakukan secara langsung oleh 

perawat yang berjaga diruang sub-acute rumah sakit jiwa.Dan peneliti mendapati 

hasil bahwa mayoritas ekspetasi responden ialahmenunjukan kategori ekspetasi 

sedang sebanyak 55 responden(52.9%). 

3.2.3 Harapan pasien skizofrenia terhadap pelayanan terapi aktivitas kelompok yang 

ada dirumah sakit jiwa 

Kesehatan yang baik berawal dari sebuah harapan, tidak adanya harapan dapat 

membuat kualitas dan durasi hidup menjadi pendek. karena dengan berharap 

seseorang akan mulai berfikir positif kedepannya mengenai penilaian yang realitis 

dari kondisi negatif yang sedang dialami(Edwards, Thomas & Jovanovski, 2016). 

Menurut Wardani & Dewi (2018), menyebutkan bahwa adanya stigma negatif 

pada pasien skizofrenia akan memunculkan harapan yang rendah pada diri pasien 

dan akan menyebabkan rendahnya harga diri dan kemampuan diri penderita dalam 

proses penyembuhan sehingga akan berdampak langsung pada kualitas hidup pasien 

skizofrenia.  

Sedangkan seseorang yang mempunyai harapan tinggi akan menunjukan 

peningkatan kesejahteraan yang baik dimana hal tersebut dapat dilihat dari 
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peningkatan dukungan sosial dan  kompetensi sosial. Pada penilaian medis, 

seseorang dengan harapan tinggi akan lerlihat lebih aktif dalam mengikuti banyak 

aktivitas peningkatan kesehatan dan pencegahan penyakit. Harapan juga termasuk 

sesuatu yang penting dalam membantu tenaga kesehatan dalam mencapai tujuan dari 

pemberian terapi (Edwards, Thomas & Jovanovski, 2016). 

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan peneliti mendapati hasil, 

bahwamayoritas responden memiliki harapan tinggi sebanyak 39 (37.5%) 

responden.Dari observasi yang dilakukan peneliti dengan pasien skizofrenia 

mengenai harapan pasien terhadap pelayanan terapi aktivitas kelompok di rumah 

sakit jiwa menunjukan respon yang baik, dimana pasien memiliki harapan bahwa 

dengan pemberian terapi aktivitas kelompok dapat membuat pasien menuju 

kesembuhan untuk kedepannya. 
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