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ASUHAN KEPERAWATAN PADA NY. S DENGAN GANGGUAN 

KONSEP DIRI ”HARGA DIRI RENDAH” DI BANGSAL SRIKANDI 

RUMAH SAKIT JIWA DAERAH SURAKARTA 

(Yuli Prihatiningsih, 2012,  halaman) 

 

ABSTRAK 

Latar belakang : Perkembangan kebudayaan masyarakat banyak membawa 

perubahan dalam segi kehidupan manusia. Setiap perubahan situasi kehidupan 

individu baik positif maupun negatif dapat mempengaruhi keseimbangan Keadaan 

ini sangat besar pengaruhnya terhadap kesehatan jiwa seseorang yang berarti akan 

meningkatkan jumlah pasien gangguan jiwa fisik, mental dan social. Dari hasil 

laporan rekam medic (RM) RSJD Surakarta didapatkan data dari bulan Januari 

sampai Maret 2012 tercatat jumlah pasien rawat inap sejumlah 698 orang, dan 

pasien dengan harga diri rendah sejumlah 90 orang. 

Tujuan : penulis menggunakan metode diskripsi, adapun sampelnya adalah Ny. S 

sedangkan proses pengumpulan datanya dengan cara wawancara, observasi, dan 

mengecek data status klien.  

Hasil: Setelah dilakukan asuhan 3 x 24 jam , diagnosa keperawatan yang muncul 

pada : Setelah Ny. S adalah gangguan konsep diri: harga diri rendah. Setelah 

dilakukan penatalaksanaan asuhan keperawatan selama tiga hari sesuai rencana 

tindakan keperawatan Klien mampu berinteraksi dengan orang lain. klien dapat 

membina hubungan saling percaya, klien mampu menyebutkan penyebab menarik 

diri, klien mampu smenyebutkan keuntungan berinteraksi dengan orang lain dan 

kerugian bila tidak berinteraksi dengan orang lain, klien mampu melaksanakan 

interaksi sosial secara bertahap serta klien mampu mengungkapkan perasaan 

setelah berhubungan dengan orang lain. 

Kesimpulan: Berdasarkan hasil penulisan tersebut maka penulis menyimpulkan 

saat memberikan asuhan keperawatan pada pasien dengan gangguan konsep diri 



harga diri rendah rendah perlu dilakukan pendekatan secara terus menerus, 

membina hubungan saling percaya yang dapat menciptakan suasana terapeutik 

dalam pelaksanaan asuhan keperawatan yang diberikan, dalam memberikan 

perawatan pada klien perlu diajarkan sosialisasi secara bertahap dan terapi 

aktifitas kelompok untuk meningkatkan interaksi dan sosialisasi klien serta dalam 

melaksanakan asuhan keperawatan pada klien khususnya dengan harga diri 

rendah, pasien sangat membutuhkan kehadiran keluarga sebagai sistem 

pendukung yang mengerti keadaaan dan permasalahan dirinya. Disamping itu 

perawat/petugas kesehatan juga membutuhkan kehadiran keluarga dalam 

memberikan data yang diperlukan dan membina kerjasama dalam memberi 

perawatan pada pasien.  

Kata Kunci : Gangguan konsep diri : Harga Diri rendah. 

 

NURSING EDUCATION ON Mrs. S WITH DISTRUBING SELF 

CONCEPT “LOW OF SELF VALUE” IN SRIKANDI SHED ON 

GOVERNMENT DEPRESSION HOSPITAL OF SURAKARTA 

(Yuli Prihatiningsih, 2012, 50 pages) 

ABSTRACT  

Background of study: the progression culture of the society giving many of 

changes on human life. Every life changes situation, especially on the positive or 

negative can be influences balance in human life. This situation has many of 

influences for mentality healthy for the person; its mean will be increasing of 

amount physical, mentality patient, social patients. From the medical data (RM) of 

RSJD of Surakarta show that data from January until March 2012 has the record 

which the patient take care on hospital are 698 persons, and patient which has low 

of self are 90 persons.  

Goals: The researcher using descriptive method, nursing diagnose which occur 

on: After Mrs. S is disturbing self concept, low of self value. After doing nursing 



education during three days according to the planning of nursing action, the client 

can interact with the other people, client can be build believes with the other, 

client can mention the cause of introvert, client can mention about the advantages 

of interact with the other people, client can be doing social interact according to 

step by step and the client can show about her/his felling after the client join 

relationship with the other people.  

Conclusion: According to the result of the research, the writer can give 

conclusion on giving nursing education on the patient which have disturbing of 

self concept the low of value are needed doing approached in continually, found 

believes with the other which found therapeutic behavior in nursing education 

which giving. In giving of nursing on client, the nurse need learning about 

socialization with continue and team activity therapy to increasing interaction and 

client socialization and in the doing of nursing education on the client especially 

about self of low value, patient very needed present from the family as the support 

of the system which understand about the situation and the problem of the patient. 

In other that nurse/ employee healthy also needed present for the family on the 

giving of data which needed and founding relationship to give nursing on the 

patient.  

 

Keywords: Disturbing of self, low self of value   

 

  



PENDAHULUAN  

Kesehatan jiwa merupakan bagian yang integral dari kesehatan.Kesehatan 

jiwa bukan sekedar terbebas dari gangguan jiwa, akan tetapi merupakan suatu hal 

yang dibutuhkan oleh semua orang. Kesehatan adalah perasaan sehat dan 

bahagian serta mampu mengatasi tantangan hidup, dapat menerima orang sebagai 

mana adanya, serta mempunyai sifat positif terhadap diri sendiri dan orang lain 

(Depkes, 2005). 

Gangguan jiwa adalah seseorang tentang gangguan jiwa berasal dari apa 

yang orang tersebut yakini sebagai faktor penyebab (Struart, 2007). World Healt 

Organization (WHO) memperkirakan tidak kurang dari 450 juta penderita 

gangguan jiwa ditemukan di dunia. Bahkan berdasarkan data studi World Bank di 

beberap Negara menunjukkan 8,1% dari kesehatan global masyarakat (Global 

Burden Disease) disebabkan oleh masalah gangguan kesehatan jiwa yang 

menunjukan dampak lebih besar dari TBC (7,2%), kanker (5,8%), jantung (4,4%), 

dan malaria (2,6%). Departemen kesehatan mengatakan angka tersebut 

menunjukan jumlah penderita gangguan jiwa di masyarakat sangat tinggi. 

 

TINJAUAN PUSTAKA 

Konsep diri didefinisikan sebagai semua pikiran, keyakinan, dan 

kepercayaan yang merupakan pengetahuan individu dirinya dan memmengaruhi 

hubungan dengan orang lain. Konsep diri tidak terbentuk waktu lahir, tetapi 

dipelajari sebagai hasil pengalaman unik seseorang dalam dirinya sendiri, dengan 

orang terdekat, dan dengan realitas dunia. (Stuart, G.W, 2007). 



Harga diri rendah adalah perasaan seseorang bahwa dirinya tidak diterima 

di lingkungan dan gambaran-gambaran negatif  tentang dirinya.Self esteem is a 

feeling of self acceptance and positive self image. Pengertian lain mengemukakan 

bahwa harga diri rendah adalah menolak dirinya sendiri. Individu gagal 

menyesuaikan tingkah laku dan cita-cita (Barry dalam Yosep, 2011). 

Harga diri seseorang diperoleh dari sendiri dan orang lain. Gangguan 

harga diri rendah akan terjadi jika kehilangan kasih sayang,perlakuan orang lain 

yang mengancam dan hubungan interpersional yang buruk. Tingkat harga diri 

seseorang berada dalam rentang tinggi sampai rendah. Individu yang memiliki 

harga diri rendah melihat lingkungan dengan cara negatif dan menganggap 

sebagai ancaman (Driever dalam Yosep, 2007). 

Hasil riset Malhi dalam Yosep menyimpulkan bahwa harga diri rendah 

diakibatkan oleh rendahnya cita-cita seseorang. Hal ini mengakibatkan 

berkurangnya tantangan dalam mencapai tujuan. Tantangan yang rendah 

menyebabkan upaya yang rendah. Selanjutnya hal ini menyebabkan penampilan 

seseorang yang tidak optimal. 

Dalam tinjauan life span history klien. Penyebab terjadinya harga diri 

rendah adalah pada masa kecil sering disalahkan, jarang diberi pujian atas 

keberhasilannya. Saat individu mencapai masa remaja keberadaannya kurang 

dihargai tidak diberi kesempatan dan tidak diterima. Menjelang dewasa awal 

sering gagal di sekolah, pekerjaan, atau pergaulan. Harga diri rendah muncul saat 

lingkungan cenderung mengucilkan dan menuntut lebih dari kemampuannya. 



Dalam psikopatologi, penyesuaian diri pada prinsipnya menyatakan dua 

hal pertama orang yang berlaku normal maupun tidak normal, menyimpang 

maupun tidak menyimpang, tergantung bagaimana orang-orang lain (orang tua, 

keluarga, masyarakat) menilai penilaian itu di tentukan oleh kategorisasi yang 

sudah melekat pada pemikiran orang lain tersebut. Segala sesuatu yang tidak 

termasuk kedalam kategori-kategori yang sudah di anggap baku oleh masyarakat 

(di namakan residual) optimis akan di anggap menyimpang. Oleh karena itulah 

orang bisa di anggap sakit jiwa hanya karena berbaju atau bertindak aneh pada 

suatu tempat / masa tertentu. Kedua penilaian berubah dari waktu ke waktu 

sehingga orang yang hari ini dinyatakan sakit bisa di nyatakan sehat (dengan 

gejala yang sama) beberapa tahun kemudian atau sebaliknya. 

 

TINJAUAN KASUS 

Pengkajian Keperawatan 

1. Alasan Masuk 

Di rumah pasien susah tidur, sering keluyuran, melamun, sering marah-marah, 

bicara kacau, binggung. 

2. Faktor Predisposisi 

a. Pasien pernah mengalami gangguan jiwa dimasa lalu, dan di rawat di 

Rumah Sakit Jiwa RSJD Surakarta di bulan febuari 2012, kemudian pasien 

berobat jalan secara teratur tetapi + 1 bulan pasien menolak minum obat, 

pengobatan tidak berhasil kemudian pasien dianjurkan untuk dirawat. 



b. pasien tidak pernah mengalami aniaya fisik, seksual maupun tindaka 

kriminal 

c. Dalam anggota keluarga pasien tidak ada yang mengalami gangguan jiwa 

d. Pengalaman masa lalu yang tidak menyenangkan : pasien sempat menikah, 

di karuniai seorang anak dan bercerai. pasien juga pernah bekerja di luar 

negeri tidak di gaji. 

Konsep Diri 

1) Citra tubuh 

  Pasien mengatakan tidak mempunyai cacat tubuh, dan pasien juga 

mengatakn tidak mempuyai anggota tubuh yang paling di sukai. 

2) Identitias diri 

Pasien adalah seorang perempuan yang pernah menikah mempunyai satu anak 

dan sudah bercerai.  

3) Peran 

Pasien adalah seorang anak dari dua bersaudara, pasien tidak penah bertemu 

dengan kakaknya karna tidak tinggal satu rumah. Pasien merasa belum bisa 

membahagiakan ibunya. 

4) Ideal diri 

Pasien berharap agar cepat pulang dan dapat bekerja lagi. 

5) Harga diri 

Pada saat dikaji pasien merasa dirinya tidak bisa merangkai kata-kata,merasa 

minder jika ingin bergaul dengan teman-temannya dan merasa malu untuk 



merhubungan dengan orang lain sehingga pasien sering menyendiri dan 

melamun. 

Masalah keperawatan : 

-Gangguan Konsep Diri : Harga diri rendah 

Data pengkajian pada tanggal 10 Mei 2012, maka dibuat analisa data sebagai 

berikut :  

NO DATA FOKUS MASALAH ETIOLOGI 

1. Ds : 

  Pasien mengatakan ingin 

selalu sendiri 

Do : 

  Pasien belum mengenal 

semua temannya. 

 

Isolasi Sosial : 

Menarik diri 

Gangguan konsep 

diri : Harga diri 

rendah 

2. Ds : 

  Pasien mengatakan minder 

jika akan berkenalan dengan 

orang lain. 

 Pasien mengatakan malu 

kepada keadaanya sekarang. 

Do : 

  Pasien selalu mengritik diri 

sendiri. 

 Pasien tampak merendah saat 

diajak berbicara mengenai 

dirinya. 

 

Gangguan konsep 

diri : Harga diri 

rendah. 

Koping individu 

tidak efektif 

3. Ds : 

  Pasien mengatakan jika ada 

masalah masien memilih 

diam. 

Koping individu 

tidak efektif 

Isolasi sosial 

menarik diri : 

Menarik diri 



Do : 

  Pasien tampak tertutup tidak 

mau berbicara tentang 

pribadinya 

 

PEMBAHASAN  

Diagnosa yang Muncul di Kasus  

Pasien mengalami harga diri rendah dalam konsep dasar menurut (Stuart & 

Sundeen dalam Riyadi 2009) yang mengacu pada pohon masalah terdapat dua 

diagnosa keperawatan. Diagnosa tersebut adalah :  

a. Isolasi sosial : menarik diri berhubungan dengan harga diri rendah. 

b. Gangguan konsep diri : harga diri rendah berhubungan dengan koping 

individu tidak efektif 

Namun di dalam kasus pasien setelah di kaji hanya di temukan satu 

diagnosa keperawatan. Diagnosa yang ditemukan pada kasus nyata sesuai dengan 

konsep dasar antara lain : 

1. Pengertian diagnosa keperawatan 

Interaksi sosial : menarik diri berhubungan dengan harga diri rendah. 

Harga diri rendah didefinisikan sebagai evaluasi diri dan perasaan- 

perasaan tentang diri atau kemampuan diri yang negative yang dapat di 

ekspresikan secara langsung atau tidak langsung ( townsend 2002 ) dengan 

karakteristik  sebagai berikut  : menarik diri dalam isolasi social, kurang 

kontak mata , menangis berlebihan bergantian dengan eksperesi marah, 

penolakan partisipasi pada terapi- terapi dan aktifitas-aktifitas  merawat diri 



sendiri, tergantung pada orang lain, adanya ekspersi rasa malu atau rasa 

bersalah 

2. Alasan penegakan diagnosa keperawatan 

Setelah dilakukan pengkajian tanggal 10 Mei 2012 pada Ny. S maka 

didapatkan analisa data pertama yaitu data subyektifnya : Pasien mengatakan 

dulu waktu dirumah pasien sering susah tidur,kluyuran kurang lebih 1/2bln, 

sering melamun juga marah-marah, bicara kacau dan binggung. Dan data 

obyektifnya : Pasien tampak masih ngalamun di tempat tidur, pasien tampak 

menundukan kepala pada waktu diajak berbicara, kontak mata kurang. 

Berdasarkan data-data yang ditunjukan oleh pasien maka penulis menegakan 

diagnosa keperawatan  isolasi sosial : menarik diri berhubungan dengan harga 

diri rendah sebagai diagnosa pertama. 

Analisa data kedua yang didapatkan oleh penulis adalah data 

subyektifnya : Pasien mengatakan suka diam dan menyendiri di tempat 

tidurnya, Pasien susah untuk memulai pembicaraan, Pasien mengatakan susah 

merangkai kata-kata. Data obyektifnya : kontak mata kurang, pasien 

menunduk, pasien menjawab pertanyaan secara singkat, pasien tampak diam, 

pasien kurang percaya diri terhadap diri sendiri. Berdasarkan data-data yang 

ditunjukan oleh klien maka penulis menegakkan diagnosa keperawatan 

gangguan konsep diri : harga diri rendah berhubungan dengan koping individu 

tidak efektif sebagai diagnosa kedua. 

 

  



Setelah dilakukan asuhan keperwatan selama 3 x 24 jam didapatkan 

hasil evaluasi : 

 Tahap terakhir proses keperawatan adalah evaluasi yang merupakan 

catatan hasil perkembangan yang dicapai setelah dilakukan implementasi dan 

tahap evaluasi menggunakan pendekatan SOAP (Subjektif, Objektif, 

Assesment, Planning). Dari diagnosa pertama yaitu gangguan konsep diri : 

harga diri rendah di dapatkan evaluasi sebagai berikut :  

 TUK I didapatkan hasil Data subyektif : Klien mengatakan senang 

berkenalan dengan perawat, klien mengatakan perasaannya setelah 

berbincang-bincang dengan perawat perasaanya senang. Data obyektifnya : 

kontak mata klien kurang, klien kadang menunduk, klien menunda keputusan. 

Assesment : masalah TUK I mulai dari memberikan salam sampai mau 

mengutarakan masalah yang dihadapi sudah teratasi. Planing : lanjutkan Tuk 

II (klien dapat mengidentifiksi kemampuan dan aspek positif yang dimiliki) 

dan pertahankan BHSP. 

 TUK II didapatkan Data subyektif : klien dapat mengidentifikasi 

kemampuan dan spek positif yang dimiliki, kemampuan yang dimiliki klien, 

aspek positif keluarga, aspek positif lingkungan yang dimiliki klien. Assement 

: masalah TUK II dari klien dapat mengidentifikasi kemampuan dan aspek 

positif yang dimiliki teratasi. Planing : lanjutkan TUK III (klien dapat menilai 

kemampuan yang digunakan). 

 TUK III didapatkan hasil Data subyektif : klien menilai kemampuan 

yang dapat digunakan. Data obyektif : klien dapat menilai kemampuan yang 



masih dapat digunakan, Memberikan reinforcement positif atas jawaban klien. 

Assement : masalah TUK III mulai dari klien mengungkapkan perasaan klien 

tentang keuntungan berhubungan dengan orang lain sampai memberi 

kesempatan klien mengungkapkan perasaan tentang kerugian tidak 

berhubungan dengan orang lain tertasi. Planing : lanjutkan intervensi TUK IV 

( klien dapat (menetapkan) merencanakan kegiatan sesuai dengan kemampuan 

yang dimiliki). 

 TUK IV didapatkan hasil Data subyektif : Klien dapat (menetapkan) 

merencanakan kegiatan sesuai dengan kemampuan yang dimiliki, klien mau 

membuat jadwal harian. Data obyektif : klien tampak menyapu jika melihat 

lantai kotor setelah makan siang. Assesment : Masalah TUK IV sudah tertasi 

kecuali klien belum mau sholat belum teratasi. Planning : Lanjutkan intervensi 

V (Klien dapat melakukan kegiatan sesuai kondisi sakit dan kemampuannya). 

 TUK V didapatkan hasil data subyektif : klien dapat melakukan 

kegiatan sesuai kondisi sakit dan kemampuannya. Data obyektif : klien 

tampak menyapu jika melihat lantai kotor setelah makan siang. Assement :  

Masalah Tuk V sudah teratasi kecuali Motivasi klien supaya mau sholat 

teratasi. Planning : ulangi intervensi Tuk V yang motivasi klien mandiri dan 

lanjutkan Tuk VI. 

PENUTUP 

Setelah penulis melakukan asuhan keperawatan pada Ny. S dengan 

gangguan konsep diri : harga diri rendah, maka dapat disimpulkan : 



1. Pasien dengan gangguan konsep diri :  harga diri rendah membutuhkan 

komunikasi terapeutik yang digunakan sebagai landasan untuk membina 

hubungan saling percaya sehingga dapat menggali semua peremasalahan. 

2. Pasien dengan ganggun konsep diri : harga diri rendah harus selalu dilibatkan 

dalam kegiatan dan ditemani ataupun diberikan perhatian ekstra. Indentikasi 

diri mengenai penyebab awal terjadinya gangguan tersebut harus menjadi 

fokus perhatian pada pemberian pelayanan kesehatan. 

3. Pasien dengan gangguan konsep diri : harga diri rendah membutuhkan 

dukungan dari keluarganya sehingga dapat mempercepat kesembuhan klien. 
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