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F/102.6.4.16/28 

CARA SEDERHANA UNTUK BERPIKIR REALISTIS 
 

Tindakan Keperawatan : 

1. Mulailah dari bangun tidur hingga tidur kembali.  

2. Gunakan seluruh indera yang Anda 

miliki. Mindfulness berarti benar-benar merasakan apa 

yang sedang terjadi (contoh: seperti apa aromanya, 

rasakan dengan tangan, bagaimana tekturnya, 

dengarkan dengan saksama) 

3. Cobalah perhatikan nafas Anda,  diam sejenak dan 

atur napas kembali. Rasakan betul udara masuk, dan 

keluar. 

4. Tuliskan apa yang sedang dirasakan saat ini.  

5. Lakukan latihan pernafasan: tarik nafas secara 

perlahan dari hidung, tahan dua detik, kemudian 

hembuskan dari hidung (ketika menarik nafas, 

rasakan perut cenderung mengembang, dan ketika 

menghembuskan nafas perut terasa mengempis).  

6. Lakukan pernapasan secara normal kembali.  
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F/102.6.4.16/29 

CARA SEDERHANA UNTUK MEREDAKAN 
KEJENUHAN 

 

Tindakan Keperawatan : 

1. Mulai awali hari dengan berdoa 

2. Keluarlah dari kebiasaan atau kegiatan sehari- hari 

untuk sementara.  

3. Tetap lakukan hobi yang disukai walau hanya 

sebentar.  

4. Bercerita kepada orang terdekat agar perasaan lebih 

nyaman 

5. Tetap jaga kondisi dengan tidur, makan, dan 

olahraga teratur 

6. Niatkan dalam diri, bahwa apa yang dilakukan karena 

ibadah kepada Tuhan 
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F/102.6.4.16/30 

CARA MELAWAN RASA TIDAK PERCAYA DIRI 

 

Tindakan Keperawatan : 

1. Tulislah pada sebuah kertas/ajaklah orang yang kamu sayangi 

untuk membahas tentang alasanmu mengapa takut/malu untuk 

menunjukkan diri pada lingkungan  

2. Tenangkan diri 

3. Tarik nafas pelan-pelan dan dalam, tahan sebentar, lalu 

hembuskan melalui mulut 

4. Ketika berjalan, luruskan pandanganmu ke depan dan fokuslah 

5. Jangan pedulikan pikiran negatif 

6. Yakini bahwa perasaan tidak percaya dirimu/rasa malu/rasa 

takutmu akan menghambat perkembangan pada dirimu 

7. Beranilah menghadapi rasa cemasmu 

8. Dukung dan semangati dirimu 

9. Nikmati dan hargai prosesnya 

10. Rutin latihan agar terbiasa 

11. Yakinlah bahwa kamu bisa melaluinya 
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F/102.6.4.16/31 

CARA MENGATASI PASIEN  DENGAN  DIABETES 
MELITUS DI RUMAH (MENJAGA GULA DARAH 

NORMAL) 
 

Tindakan Keperawatan : 

1. Merencanakan pola  makan sehat (frekuensi porsi 

dan jenis  makanan) 

2. Ganti gula dengan pemanis  rendah kalori misalnya : 

sari buah 

3. Olahraga teratur dengan mengunakan sendal dan 

sepatu dan memakai kaos kaki. 

4. Pilih makanan tinggi serat seperti: buah-buahan, 

sayur-sayuran, roti gandum, biji-bijian 

5. Kurangi stres karena stres dapat menaikkan kadar 

gula darah 

6. Selalu berdoa kepada Allah 
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F/102.6.4.16/32 

CARA MENGATASI GANGGUAN TIDUR 

 

Tindakan Keperawatan : 

1. Cobalah untuk menentukan kira- kira kapan waktu yang tepat untuk tidur. 

Sebentar tidak masalah, namun harus berkualitas ( ketika tidur nyenyak, 

sehingga bangun tidur badan merasa lebih segar).  

2. Latihan Relakasasi 

a. Pejamkan mata secara perlahan, posisi tubuh terlentang dengan 

kedua tangan lurus berada disebelah sisi tubuh dan kedua telapak 

tangan menghadap ke atas.  

b. Rasakan seluruh badan dari ujung rambut hingga kaki menjadi lebih 

rileks secara perlahan.  

c. Tarik nafas secara perlahan dari hidung, tahan dua detik, kemudian 

hembuskan dari hidung (ketika menarik nafas, rasakan perut 

cenderung mengembang, dan ketika menghembuskan nafas perut 

terasa mengempis). 

d. Nafas seperti biasa.  

e. Spiritual: Mengulang- ngulang nama Allah hingga tertidur 

3. Hindari minum kafein berlebihan 

4. Minum susu hangat 

5. Makan teratur, akan membantu tidur lebih nyeyak. 

6. Mendengarkan musik (suara alam) hingga tertidur (jika sumber musik ada 

di alat elektronik, usahakan letakkan sedikit agak jauh) 

7. Manfaatkan sinar Matahari, keluar dan menhirup udara pagi, biarkan 

tubuh dan pikiran lebih semangat Lakukan olahraga sederhana di pagi 

hari ( Jika kondisi tidak memungkin untuk berolahraga, usahakan untuk 

menggerakan secara perlahan bagian tubuh yang bisa digerakkan).  

8. Rendam Kaki dengan air hangat sebelum tidur, (5-10 menit) 

9. Doa Selum Tidr dan Bangun Tidur 

10. Tetaplah selalu bersyukur  
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F/102.6.4.16/33 

CARA MENGATASI KAKI BENGKAK 
 

Tindakan Keperawatan : 

1. Berdoa sebelum tindakan 

2. Bila posisi duduk, selonjorkan kaki tidak menekuk.  

3. Gerakkan kaki diputar hitungan 8x1 masing, 

kemudaian dilanjutkan dengan menggerakan jari kaki 

ke arah badan (kdepan kebelakang) sebanyak 8x1 

masing- masing. 

4. Bila posisi tidur, posisi kaki lebih tinggi dari jantung 

(dengan memberikan bantalan) serta tidak menekuk. 

Kemudian lakukan gerakan yang sama seperti diatas.  

5. Kompres dengan es batu yang dibalut handuk bila 

perlu 

6. Hindari memakai pakaian yang terlalu ketat terutama 

di bagian paha.  

7. Batasi asupan garam.  
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F/102.6.4.16/34 

CARA MELAWAN RASA PUTUS ASA DALAM DIRI 

 

Tindakan Keperawatan : 

1. Ingatlah perjuangan dan perjalananmu dari awal hingga saat 

ini, pikirkan kembali apakah akan menyerah begitu saja? 

2. Bayangkan wajah orang-orang yang kamu sayangi, bayangkan 

betapa mereka sangat menyayangimu. Yakinkan kembali pada 

dirimu, apakah akan menyerah begitu saja? 

3. Ketika hendak melakukan sesuatu, jangan lupa berdo’a dan 

menyemangati diri 

4. Ketika selesai melakukan sesuatu atau membuat suatu 

perkembangan, berilah penghargaan pada diri sendiri 

5. Yakinlah, dalam kondisi apapun Tuhan akan selalu bersama 

kita 

6. Berdo’a pada Tuhan Yang Maha Mengabulkan, mintalah apa 

yang ingin kamu dapatkan dan percayalah bahwa Tuhan selalu 

mendengar do’a kita 

7. Bersabar 

8. Bersyukurlah atas kemampuanmu saat ini 

9. Tanamkan pada diri bahwa apapun yang dirasakan harus 

diceritakan pada orang-orang yang kamu sayangi 

10. Jangan pedulikan hal-hal yang bisa membuatmu jatuh, 

fokuslah pada hal-hal yang membuatmu senang dan semangat 

11. berdo’a, / Sholat 5 waktu, bacalah -Qur’an (Islam) 
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F/102.6.4.16/35 

CARA MENGATASI KESEDIHAN DAN DUKA CITA 

 

Tindakan Keperawatan : 

1. Bersikap positif dalam menghadapi kesedihan 

2. Jangan ragu untuk meluapkan kesedihanmu 

3. Ceritalah mengenai apa yang dirasakan 

4. Jika merasa bersalah atau menyesal atas kehilangan orang 

yang anda cintai, ceritalah pada orang lain yang juga 

mengenalnya 

5. Simpanlah benda-benda yang bisa mengingatkan anda 

pada orang yang anda cintai 

6. Cobalah lakukan aktifitas baru 

7. Cobalah untuk menemukan hal-hal yang menyenangkan 

8. Bertekad untuk bangkit dari kesedihan 

9. Berkumpullah dengan orang-orang yang baik 

10. Pastikan bahwa kamu benar-benar merasa lega dan sudah 

bangkit dari kesedihan 

11. Percaya bahwa dengan membiarkan waktu  dapat 

menyembuhkan kesedihanmu, kamu akan bangkit dari 

kesedihan dengan ikhlas 
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F/102.6.4.16/36 

KONTROL DIRI DALAM KEBIASAAN BERPERILAKU SEHAT 

 

Tindakan Keperawatan : 

1. Kenali situasi yang memicu untuk tidak berperilaku sehat 

(contoh : telat meminum obat, tidak membersihkan diri, tidak 

makan atau memakan makanan yang tidak dianjurkan tim 

medis saat perawatan, dll) .  

2. Buatlah tulisan kecil tentang hal apa yang ingin 

dikendalikan.  

3. Lakukan percakapan batin/ berbicara pada diri sendiri 

(contoh : "Jika saya makan dengan teratur, badan saya 

nutrisinya akan bertambah, nanti bisa lebih ada tenaga").  

4. Lakukan latihan pernafasan: tarik nafas secara perlahan dari 

hidung, tahan dua detik, kemudian hembuskan dari hidung 

(ketika menarik nafas, rasakan perut cenderung 

mengembang, dan ketika menghembuskan nafas perut 

terasa mengempis). Lakukan berulang- ulang hingga 

merasa lebih tenang.  

5. Cobalah melakukan aktivitas lain yang tidak berhadapan 

dengan hal  yang kita inginkan(contoh: mendengar musik, 

membaca, atau hobi apapun yang disukai) 
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F/102.6.4.16/37 

MANFAAT MINUM AIR PUTIH SECARA TERATUR 

(TERAPI AIR PUTIH) 

 

Tindakan Keperawatan : 

1. Minum 1-2 gelas air  (200-400cc) bangun tidur dapat membersihkan 

organ dalam Melancarkan sistem pencernaan, karena tubuh akan lebih 

cepat menyerap nutrisi-nutrisi dengan mudah  

2. Minum 1 Gelas air sebelum tidur dapat mencegah Stroke dan serangan 

jantung. Menyehatkan jantung, karena dapat melancarkan aliran darah 

ke jantung , Dapat menambah tenaga,  karena tubuh yang lelah 

disebabkan oleh dehidrasi. 

3. Minum 1 Gelas air 30 menit sebelum makan dapat membantu fungsi 

seluruh organ pencernaan, Menyehatkan ginjal dan usus, karena 

dengan minum air putih yang banyak dapat membersihkan kotoran 

yang ada di ginjal, dan juga dapat melancarkan pengeluaran kotoran  di 

usus 

4. Membantu meringankan kerja ginjal dalam menyaring zat dari obat-

obatan 

5. Minum 1 Gelas air sebelum mandi dapat menurunkan Tekanan Darah 

6. Dapat mengatur suhu tubuh dan Meningkatkan konsentrasi 

7. Menjaga kelembaban kulit sehingga tidak mudah keriput 
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F/102.6.4.16/38 

CARA MENERIMA DAN MENCINTAI DIRI SENDIRI 
 

Tindakan Keperawatan : 

1. Tahu karakter diri 

2. Tidak membandingkan diri sendiri dengan orang lain 

3. Senantiasa bersyukur kepada Tuhan Yang Maha Esa 

atas apa yang kita punya dengan cara : 

Saya percaya bahwa manusia tidak ada yang 

sempurna, apapun yang telah diberikan tuhan 

kepada saya adalah hal yang sebaik-baiknya untuk 

diri saya. Semua manusia derajatnya sama, derajat 

paling mulia hanya milik Tuhan Yang Maha Esa. 

4. Semua manusia memiliki kekurangan, tapi bukan 

berarti diri kita tidak berguna. 
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CARA SEDERHANA MEREDAKAN STRES 

 

Tindakan Keperawatan : 

1. Selalu mengucap syukur atas segala yang terjadi dan apa 

yang masih dimiliki hingga sekarang.  

2. Menerima keadaan / kondisi saat ini dengan perlahan- 

lahan.  

3. Lakukan latihan pernafasan: tarik nafas secara perlahan 

dari hidung, tahan dua detik, kemudian hembuskan dari 

hidung (ketika menarik nafas, rasakan perut cenderung 

mengembang, dan ketika menghembuskan nafas perut 

terasa mengempis). Lakukan berulang- ulang hingga 

merasa lebih tenang.  

4. Mencoba melakukan aktivitas yang membuat hati menjadi 

damai (contoh: jika suka menyulam, maka menyulamlah 

walaupun sedikit, dan lain sebagainya).  

5. Jika ada sesuatu yang ingin diceritakan, ceritakanlah pada 

seseorang yang ingin diceritakan. 

6. Spiritual: Mengulang- ngulang nama Tuhan 

7. Mendengarkan musik yang disukai 

8. Ingat untuk tersenyum  
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F/102.6.4.16/40 

CARA MEMBANGKITKAN MOTIVASI DIRI 

 

Tindakan Keperawatan : 

1. Pantau perkembangan diri 

2. Berikan perhatian pada diri sendiri 

3. Senantiasa berpikir positif 

4. Berikan pujian secukupnya pada diri 

5. Ketika kita sudah minum obat, makan dengan teratur, itu 

pertanda bahwa kita telah berusaha membantu tubuh 

sembuh dari penyakit, lalu katakan “saya hebat, saya sudah 

bisa minum obat tepat waktu, sesuai anjuran. Badanku, 

kamu hebat, kamu sudah menerima obat” 

6. Berikan dukungan pada diri sendiri 

7. Senantiasa berdo’a dan mempercayai bahwa Tuhan Yang 

Maha Esa akan selalu berada bersama kita bagaimanapun 

keadaan kita 
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CARA MENGHADAPI RASA TAKUT (ISLAM) 

 

Tindakan Keperawatan :  

1. Ceritakanlah tentang rasa takut yang di alami 

2. Fokuskan pada ibadah sholat 5 waktu 

3. Percayalah bahwa didalam rasa takutmu ada hikmah 

yang bisa di ambil: 

a. Akan selalu mengingat Allah 

b. Menjadi motivasi untuk beramal jariyah 

c. Mendekatkan kita kepada Allah 

d. Senantiasa bersyukur atas nikmat yang diberikan oleh 

Allah 

4. Tenangkan diri, tarik nafas melalui hidung, tahan selama 

2 detik, lalu hembuskan dari mulut. Bacalah “laahaula 

walaaquwwata illabillah” (Tidak ada usaha, kekuatan da 

upaya selain dengan kehendak Allah atau “hasbunallah 

wani’mal wakil, Nikmal Maulana Wanikmal Nasir 

(Cukuplah Allah sebagai Penolong Kami, dan Allah 

sebaik-baik Pelindung”, agar diri menjadi tenang 

5. Selalu berpikir positif 

6. Menjaga kesehatan dan kebugaran tubuh 

7. Fokus untuk menikmati hidup bersama orang-orang 

tersayang 

8. Jangan biarkan hal-hal kecil membuatmu sedih 

9. Lakukan aktifitas baru 

10. Fokus pada hal-hal yang bisa dikendalikan 
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CARA MELAWAN RASA TIDAK PERCAYA DIRI 

 

Tindakan Keperawatan : 

1. Tulislah pada sebuah kertas/ajaklah orang yang kamu 

sayangi untuk membahas tentang alasanmu mengapa 

takut/malu untuk menunjukkan diri pada lingkungan  

2. Tenangkan diri 

a. Tarik nafas pelan-pelan dan dalam, tahan sebentar, 

lalu hembuskan melalui mulut 

3. Ketika berjalan, luruskan pandanganmu ke depan dan 

fokuslah 

4. Jangan pedulikan pikiran negatif 

5. Yakini bahwa perasaan tidak percaya dirimu/rasa malu/rasa 

takutmu akan menghambat perkembangan pada dirimu 

6. Beranilah menghadapi rasa cemasmu 

7. Dukung dan semangati dirimu 

8. Nikmati dan hargai prosesnya 

9. Rutin latihan agar terbiasa 

10. Yakinlah bahwa kamu bisa melaluinya 
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HIDUP BAHAGIA DENGAN KANKER 

 

Tindakan Keperawatan : 

1. Memaknai sebuah Penyakit sebagai  ujian yang 

diberikan-Nya semata-mata bertujuan agar hamba-Nya 

menjadi lebih baik.  

2. Jadikan Sakitmu sebagai Sarana untuk Bersyukur 

3. Memaknai Usaha dari dalam diri untuk meraih 

Kesembuhan 

4. Merasakan cinta dan kasih sayang dari keluarga 

5. Jangan mempedulikan hal-hal yang bisa membuatmu 

jatuh, fokuslah pada hal-hal yang membuatmu senang 

dan semangat 

6. Mengatur perencanaan finansial dengan cara mengubah 

masa- masa sulit menjadi peluang lain seperti: Untuk 

caregivers bisa mengerjakan kerajinan yang disukai jika 

mempunyai waktu luang (sembari mengerjakan hobi)  

 
 


