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Abstrak 

 

Masalah amputasi sangat banyak terjadi baik karena osteomielitis, 
diabetes mellitus, dan trauma (kecelakaan, fraktur, maupun luka bakar yang 
parah). Meningkatnya angka kejadian amputasi membuat kita tahu betapa 
beratnya beban yang dirasakan oleh penderita amputasi selama ini. Peristiwa 
amputasi yang terjadi dari tahun ke tahun  membuat orang yang bersangkutan 
menjadi kurang percaya diri. Klien dengan amputasi akan mengalami tahap 
kehilangan. Klien dengan amputasi memiliki respon antara lain menarik diri, tidak 
mampu saling menatap mata saat berkomunikasi, berusaha menghindar pada 
saat ditanya tentang kejadian amputasi yang menimpa dirinya, merasa tidak 
berharga, bahkan menyalahkan anggota keluarga. Tujuan penelitian ini Untuk 
mengetahui bagaimana gambaran konsep diri : harga diri pada klien dengan 
amputasi di Wilayah Karisidenan Surakarta.  

Jenis penelitian ini adalah penelitian mixed (kuantitatif dan kualitatif) 
desain Sequential Exploratory. Populasi dalam penelitian ini adalah klien dengan 
amputasi di Wilayah Karisidenan Surakarta, jumlah populasi adalah 36 orang.  
Teknik pengambilan sampel dengan Puposive Random Sampling, jumlah sampel 
adalah 5 responden. Instrumen penelitian harga diri menggunakan kuesioner 
yang disusun oleh peneliti berdasarkan kisi-kisi teori. 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa (1) Gambaran konsep diri : harga 
diri pada klien dengan amputasi secara keseluruhan, sampel berjumlah 5 
responden dengan berbagai rincian sebagai berikut: (a) Klien dengan harga diri 
positif berjumlah 2 orang (b) Klien dengan harga diri negatif berjumlah 3 orang 
(2) Kejadian harga diri negatif lebih banyak dijumpai pada klein yang berusia 20-
30 tahun berjumlah 2 orang, berpendidikan SMA berjumlah 3 orang,tidak bekerja 
berjumlah 2 orang, berstatus belum menikah berjumlah 2 orang. 

 
Kata kunci: Harga diri, amputasi, tahap kehilangan. 
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AN OVERVIEW OF SELF-CONCEPT : CLIENT’S SELF-
ESTEEM AMPUTATION IN SURAKARTA RESIDENCY AREA 

 
By: Arie Agus Pambudiarto 

 
Abstract 
 

The problem of amputation often happens either due to osteomielitis, 
diabetes mellitus, and trauma (accidents, fractures, or burns). The increasing 
amputation’s incident let us know to the heavy burden felt by amputees during 
this time. The incident of amputation that occurs from year to year makes the 
patient get a lack of confidence. Clients with amputation will experience of loss 
phase. Clients with amputation have certain response to pull out themself from 
the others, unable to communicate with each other’s eyes, try to avoid when 
there’s someone ask about their amputation, felt worthless, and try to blame their 
family members. The purpose of this study is for overviewing  of self-concept: 
client’s self-esteem amputation in Surakarta residency area. 

Type of this research is mixed research (quantitive and qualitative) 
design Sequential Exploratory. The population in this study is clients with 
amputation in Surakarta residency area, ammount of population is 36 clients. 
Taking samples of the data use Purposive Random Sampling, ammount of 
sample is 5 responder. The research instrument of self-esteem uses a 
questionnaire which compiled by researcher pursuant to theory grille. 

The results of this research show that (1) an overview of self-concept: 
the whole client’s self-esteem amputations sample are 5 clients with the following 
details: (a) Clients with positive self-esteem are 2 people  (b) Clients with a 
negative self esteem are 3 people (2) The phenomenon of  negative self-esteem 
is more prevalent in clients aged 20-30 years amounted to 2 people, the students 
of senior high school are 3 people, unemployment are 2 people, unmarried status 
are 2 people. 
Keywords: Self-esteem, amputation, loss phase.. 
 

 

PENDAHULUAN 

 

Latar Belakang 

Konsep diri adalah 

konseptualisasi individu terhadap 

dirinya sendiri. Konsep diri secara 

langsung mempengaruhi harga diri 

dan perasaan seseorang tentang 

dirinya sendiri (Potter & Perry, 2010).  

Data menunjukkan bahwa rasa diri 

sering mempengaruhi secara negatif 

pada masa usia lanjut karena 

intensitas emosional dan perubahan 

fisik berhubungan dengan penuaan 

(Robins et al dalam Potter & Perry, 

2010). 

Teori kehilangan secara 

konstan mengakui respons dari 

individu. Teori kehilangan 

menggambarkan bagaimana individu 

beradaptasi dengan kehilangan dan 

memahami kematian dari orang 

terdekat (Kubler-Ross dalam Potter & 

Perry, 2010). Salah satu peristiwa 

kehilangan yang mempengaruhi 

konsep diri : harga diri adalah 

Amputasi. 
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Perumusan Masalah 

“Bagaimanakah gambaran konsep 

diri : harga diri pada klien dengan 

amputasi?” 

 

Tujuan Penelitian 

Tujuan umum Untuk 

mengetahui bagaimana gambaran 

konsep diri : harga diri pada klien 

dengan amputasi di Wilayah 

Karisidenan Surakarta.. Sedangkan 

tujuan khususnya adalah: 

a. Mengetahui respon klien yang 

berhubungan dengan tanda dan 

gejala gangguan konsep diri : 

harga diri pada klien dengan 

amputasi. 

b. Mengetahui konsep diri : harga 

diri pada klien dengan amputasi. 

 

TINJUAN PUSTAKA 

 

Harga diri 

Definisi 

Harga diri (self-esteem) 

adalah perasan individu secara 

keseluruhan tentang harga diri atau 

pernyataan emosional dari konsep 

diri. Hal ini merupakan dasar dari 

evaluasi diri karena mewakili 

keseluruhan pendapat tentang 

penghargaan atau nilai personal. 

Harga diri bersifat positif saat 

seseorang merasa mampu, berguna, 

dan kompeten (Rosenberg dalam 

Potter dan Perry, 2010). 

Salah satu variabel terkait diri 

yang terpenting adalah harga diri 

(self-esteem), kadar dimana kita 

memiliki sikap positif atau negatif 

mengenai diri kita (Harter dalam 

King, 2010). 

 

Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi 

Harga Diri 

Menurut Potter & Perry (2010)  faktor 

yang mempengaruhi harga diri, yaitu: 

1) Perasaan mampu melakukan 

sesuatu. 

2) Reaksi penerimaan seseorang 

terhadap tubuhnya. 

3) Persepsi dan interpetasi 

berkelanjutan dari pemikiran dan 

perasaan seseorang. 

4) Hubungan personal dan 

profesional. 

5) Akademi dan identitas yang 

berkaitan dengan pekerjaan. 

6) Karakteristik personal yang 

mempengaruhi harapan diri. 

7) Persepsi terhadap kejadian yang 

berdampak pada diri. 

8) Menguasai pengalaman baru 

dan sebelumnya. 

9) Etnik, ras, dan identitas spiritual. 

Ciri-Ciri Harga Diri 

Salah satu variabel terkait diri yang 

terpenting adalah harga diri (self-

esteem), kadar dimana kita memiliki 

sikap positif atau negatif mengenai 

diri kita (Harter dalam King, 2010). 

1) Harga Diri Positif 

a) Ilusi positif (positive illusions) 

Berbagai pandangan positif 

mengenai diri mereka sendiri 

yang tidak selalu sangat 

berakar pada kenyataan. 

b) Bias terpusat pada diri sendri 

(self-serving bias) 

Merujuk pada kecenderungan 

memuji keberhasilan diri 

sendiri dan menolak untuk 

bertanggung jawab atas 

kegagalannya. 
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c) Objektifikasi diri (self-

objectification) 

Merujuk pada kecenderungan 

untuk melihat diri sendiri 

terutama sebagai objek di 

mata orang lain 

2) Harga Diri Negatif 

a) Ancaman stereotip (stereotype 

threat) 

Tindakan cepat individu, rasa 

takut dinilai atas dasar stereotip 

negatif mengenai kelompoknya. 

b) Perbandingan sosial (social 

comparasion) 

Proses individu mengevaluasi 

berbagai pikiran, perasaan, 

perilaku, dan kemampuan 

mereka dalam kaitannya 

dengan orang lain 

Aspek-aspek Harga Diri 
Menurut Erikson dalam Potter & 

Perry (2010) aspek-aspek yang 

terkandung dalam harga diri secara 

garis besar ada tiga yaitu: 

1) Perasaan Berharga 

2) Perasaan Mampu 

3) Perasaan Diterima 

Amputasi 

Kegiatan amputasi 

merupakan tindakan yang melibatkan 

beberapa sistem tubuh seperti sistem 

integumen, sistem persyarafan, 

sistem muskoloskeletal, dan sistem 

kardiovaskuler. Lebih lanjut amputasi 

dapat menimbulkan masalah 

psikologis bagi klien atau keluarga 

berupa penurunan harga diri dan 

penurunan produktivitas 

(Harnawatiaj, 2008). 

Amputasi pada ekstremitas 

bawah sering diperlukan sebagai 

akibat penyakit vaskuler perifer 

progresif (sering sebagai gejala sisa 

diabetes mellitus), gangren, trauma 

(cedera remuk, luka bakar, luka 

bakar dingin, luka bakar listrik), 

deformitas kongenital, atau tumor 

ganas. Dari semua penyebab tadi, 

penyakit vaskuler perifer merupakan 

penyebab tertinggi amputasi 

ekstremitas bawah (Smeltzer & 

Brenda, 2002). 

Faktor Penyebab Amputasi 
Menurut Harnawatiaj (2008) 

tindakan amputasi dapat dilakukan 

pada kondisi: 

1) Fraktur multiple organ tubuh 

yang tidak mungkin dapat 

diperbaiki. 

2) Kehancuran jaringan kulit yang 

tidak mungkin diperbaiki. 

3) Gangguan vaskuler/sirkulasi 

pada ekstremitas yang berat. 

4) Infeksi yang berat atau beresiko 

tinggi menyebar ke anggota 

tubuh lainnya. 

5) Adanya tumor pada organ yang 

tidak mungkin diterapi secara 

konservatif. 

6) Deformitas organ 

Jenis Amputasi 

Harnawatiaj (2008) 

mengungkapkan ada 2 jenis 

amputasi, diantaranya : 

1) Amputasi Terbuka 

2) Amputasi Tertutup 

Komplikasi 
Komplikasi amputasi meliputi 

perdarahan, infeksi dan kerusakan 

kulit. Karena adanya pembuluh darah 

yang besar dipotong, dapat terjadi 

perdarahan massif. Infeksi 
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merupakan infeksi pada semua 

pembedahan, dengan peredaran 

darah buruk atau terkontaminasi luka 

setelah amputasi traumatika, dimana 

resiko infeksi meningkat. 

Penyembuhan luka yang buruk dan 

iritasi akibat prosthesis dapat 

menyebabkan kerusakan kulit 

(Smeltzer & Brenda, 2002). 

Klien yang mengalami 

amputasi biasanya mudah trauma 

ekstremitas berat atau manula 

dengan penyakit vaskuler perifer. 

Orang muda umumnya sehat, 

sembuh dengan cepat, dan 

berpartisipasi dalam program 

rehabilitasi segera. Karena amputasi 

sering merupakan akibat dari cedera, 

klien memerlukan lebih banyak 

dukungan psikologis untuk menerima 

stress akibat hospitalisasi, rehabilitasi 

jangka panjang, dan penyesuaian 

gaya hidup. Klien ini memerlukan 

waktu untuk mengatasi perasaan 

mereka mengenai kehilangan 

permanen tadi. Reaksi mereka susah 

diduga dan dapat berupa kesedihan 

terbuka dan bermusuhan (Smeltzer & 

Brenda, 2002). 

 

Pengkajian Psikologis, Sosial, dan 

Spiritual 

Disamping pengkajian secara 

fisik, perawat melakukan pengkajian 

pada kondisi psikologis (respon 

emosi) klien yaitu adanya 

kemungkinan terjadi kecemasan 

pada klien melalui penilaian klien 

terhadap amputasi yang akan 

dilakukan, penerimaan klien pada 

amputasi dan dampak amputasi 

terhadap gaya hidup. Kemudian hal 

yang perlu dikaji adalah tingkat 

kecemasan akibat operasi itu sendiri. 

Disamping itu juga dilakukan 

pengkajian yang mengarah pada 

antisipasi terhadap nyeri yang timbul. 

Perawat melakukan pengkajian pada 

gambaran diri klien dengan 

memperhatikan tingkat persepsi klien 

terhadap dirinya, menilai gambaran 

ideal diri klien dengan meninjau 

persepsi klien terhadap perilaku yang 

telah dilaksanakan dan dibandingkan 

dengan standar yang dibuat oleh 

klien sendiri, pandangan klien 

terhadap rendah dalam antisipatif, 

gangguan penampilan peran dan 

gangguan identitas. 

Adanya gangguan konsep diri 

antisipatif harus diperhatikan secara 

seksama dan bersama-sama dengan 

klien melakukan pemilihan tujuan 

tindakan dan pemilihan koping 

konstruktif. Adanya masalah 

kesehatan yang timbul secara umum 

seperti terjadinya gangguan fungsi 

jantung dan sebagainya perlu 

didiskusikan dengan klien setelah 

klien benar-benar siap untuk 

menjalani operasi amputasi itu 

sendiri. Kesadaran yang penuh pada 

diri klien untuk berusaha berbuat 

yang baik bagi kesehatan dirinya 

(Harnawatiaj, 2008). 

Teori Berduka dan Berkabung 

Pengetahuan tentang teori 

berduka dan respon “normal” 

terhadap rasa kehilangan dan 

kehilangan membantu pemahaman 

perawat tentang pengalaman yang 

kompleks tersebut. Teori berduka 

secara konstan mengakui respons 

berduka individu (Potter & Perry, 

2010). 
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Tahap-tahap Kehilangan 

Teori perilaku klasik Kubler-

Ross (Potter & Perry, 2010) 

menggambarkan lima tahap 

kematian. Namun tahap-tahap 

tersebut ditulis dalam suatu kondisi, 

individu yang berduka tidak akan 

mengalaminya dalam kondisi-kondisi 

tertentu atau untuk waktu yang 

panjang dan sering berpindah 

kembali dan seterusnya dari satu 

tahap ke tahap yang lainnya.  

1) Tahap penyangkalan (denial) 

2) Tahap kemarahan (anger) 

3) Tahap tawar-menawar 

(bergaining) 

4) Tahap depresi (depression) 

5) Tahap penerimaan (acceptance) 

KEASLIAN PENELITIAN 

1. Sitorus (2011) dengan judul 

“Gambaran Citra Tubuh Pasien 

Paska Amputasi di Poliklinik 

Bedah Orthopedi RSUP H. Adam 

Malik Medan dan RSUD DR. 

Pringadi Medan”. Hasil penelitian 

diperoleh bahwa lebih dari 

setengah responden (53.8%) 

gambaran citra tubuh pasien 

paska amputasi adalah negatif. 

2. Hasibuan (2010), dengan judul 

“Penyesuaian Diri Penderita 

Komplikasi Diabetes Mellitus 

Setelah Amputasi”. Hasil 

penelitian ini adalah subjek I 

menunjukkan gambaran 

penyesuaian diri yang efektif, 

karena memiliki lima karakteristik 

penyesuaian diri yang efektif. 

Sedangkan subjek II tidak 

menunjukkan gambaran 

penyesuaian diri yang efektif, 

karena hanya memiliki tiga 

karakteristik penyesuaian diri 

yang efektif.  

3. Anggraini (2011), dengan judul 

“Konsep Diri pada Penyandang 

Cacat Fisik Pasca Amputasi di 

Balai Besar Rehabilitasi Sosial 

Bina Daksa (BBRSBD) Prof. Dr. 

Soeharso Surakarta”. Penelitian 

ini menggunakan metode 

wawancara, observasi umum, 

dan observasi diri (behavioral 

checklist). Hasil penelitian 

menunjukkan bahwa penyandang 

cacat fisik pasca amputasi di 

BBRSBD Prof. Dr. Soeharso 

Surakarta memiliki konsep diri 

yang pada awalnya merasa 

kekurangan secara fisik yang 

menimbulkan rasa kurang/tidak 

percaya diri, malu, minder serta 

cenderung menghindar. 

 

METODE PENELITIAN 

 

Rancangan Penelitian 

Penelitian ini adalah 

penelitian kualitatif dan kuantitatif 

(mixed methods) desain Sequential 

Exploratory Design dengan 

pendekatan fenomenologi yaitu 

penelitian yang mengutamakan 

pengalaman manusia melalui 

deskripsi dari orang yang menjadi 

partisipan penelitian, sehingga 

peneliti dapat memahami 

pengalaman hidup partisipan 

(Afifudin & Saebani, 2005). Metode 

yang digunakan adalah Sequential 

Exploratory Research yaitu metode 

penelitian yang dilakukan dengan 

cara memberikan pertanyaan yang 

menyeluruh  disajikan, dimana data 

kualitatif  dan kuantitatif dikumpulkan 
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serta dianalisis secara bersamaan 

(Lee & Greene, 2007).  

 

Tempat dan Waktu 

Penelitian ini dilaksanakan 

pada pertengahan bulan Mei sampai 

pertengahan bulan Juli 2012 di 

Wilayah Karisidenan Surakarta. 

 

Populasi dan Sampel 

Populasi 

 Dalam penelitian kualitatif, 

populasi dan sampel dikenal dengan 

istilah subjek penelitian. Populasi 

adalah keseluruhan subyek penelitian 

(Arikunto, 2002). Populasi adalah 

wilayah generalisasi yang terdiri atas: 

obyek atau subyek yang mempunyai 

kualitas dan karakteristik tertentu 

yang ditetapkan oleh peneliti untuk 

dipelajari dan kemudian ditarik 

kesimpulannya (Sugiyono, 2008). 

Populasi dalam penelitian ini adalah 

klien dengan amputasi di Wilayah 

Karisidenan Surakarta. Jumlah 

populasi 36 orang. 

 

Sampel 

Sampel adalah bagian dari 

jumlah dan karakteristik yang dimiliki 

oleh populasi tersebut (Chandra, 

2005). Sampel adalah sebagian atau 

wakil populasi yang diteliti (Arikunto, 

2002). Dimana sampel dalam  

penelitian ini adalah  klien dengan 

amputasi di Wilayah Karisidenan 

Surakarta. 

a. Teknik Sampling 

Penelitian ini mengambil 

sampel dengan teknik Sequential 

Sampling yaitu cara pengambilan 

sampel dengan mengumpulkan 

responden hingga jumlah responden 

terpenuhi dalam waktu yang 

ditentukan sebelumnya (Sugiyono, 

2008). Penelitian kualitatif tidak 

mempersoalkan jumlah sampel, 

informan biasanya sedikit atau 

banyak tergantung tepat tidaknya 

pemilihan informan, kunci dan 

kompleksitas serta keragaman 

fenomena yang akan diteliti (Bungin, 

2008). Sampel dipilih dengan jumlah 

yang tidak ditentukan, melainkan 

dipilih dari segi representasinya 

tujuan penelitian. Tidak ada kriteria 

baku mengenai jumlah responden 

yang harus diwawancarai. Sebagai 

aturan umum, peneliti berhenti 

melakukan wawancara sampai data 

menjadi jenuh. Artinya, peneliti tidak 

menemukan aspek baru dalam 

fenomena yang diteliti (Mulyana, 

2008). 

Waktu yang ditentukan dalam 

penelitian ini adalah  pada 

pertengahan bulan Mei sampai 

pertengahan bulan Juli 2012. Sampel 

yang dibutuhkan peneliti adalah 10 

responden. 

b. Kriteria Sampling 

Kriteria sampel  digunakan 

untuk mengurangi bias hasil 

penelitian. Kriteria sampel tersebut 

meliputi: 

1. Klien dengan amputasi. 

2. Klien usia produktif (15-50 

tahun) 

3. Klien yang diamputasi pada 

tahun 2011 

 

Variabel Penelitian 

Penelitian ini menggunakan 

variabel tunggal yaitu gambaran 
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konsep diri : harga diri pada klien 

dengan amputasi. 

 

Instrumen Penelitian 

Instrumen penelitian 

merupakan alat bantu pada waktu 

penelitian dengan menggunakan 

suatu metode. Instrumen penelitian 

yang digunakan dalam penelitian ini 

yaitu dengan wawancara yang 

menggunakan pedoman (check list). 

Kuesioner yang digunakan adalah 

kuesioner yang disusun oleh peneliti 

berdasarkan kisi – kisi pada teori 

harga diri. Penentuan skor dilakukan 

berdasarkan nilai tengah. Cara 

penilaian ditentukan berdasarkan 

hasil tinggi rendahnya skor yang 

terdapat dalam skala harga diri. Dari 

besarnya skor total, ditentukan 

tingkat harga dirinya, yaitu: 

 Harga Diri Negatif 0 – 9  

 Harga Diri Positif 10 – 19 

 

HASIL PENELITIAN  

A. Analisis Karakteristik 

Hasil penelitian yang 

dilaksanakan pada pertengahan 

bulan Mei 2012 sampai dengan 

pertangahan bulan Juli 2012 akan 

ditampilkan dalam bentuk tabel. 

Penelitian ini menggunakan metode 

penelitian studi deskriptif, dan analisa 

model Miles & Huberman dengan 

jumlah sampel 5 orang. Berikut ini 

adalah identitas klien beserta hasil 

penelitian berdasarkan ; Usia, Status 

Pendidikan, Status Pekerjaan dan 

Status Pernikahan. 

 

 
Tabel 2. Identitas klien, hasil skoring, tingkat harga diri dan tahap kehilangan pada klien dengan amputasi di Wilayah 

Karesidenan Surakarta 

No. Nama Kode 

Usia 

(thn) 

Status 

Pendidikan 

Status 

Pekerjaan 

Status 

Pernikahan 

Skor 

Tingkat Harga 

Diri 

Tahap 

Kehilangan 

1 Sdr. S    25 SMA 

Tidak 

Bekerja 

Belum 

Menikah 

3 Negatif Anger 

2 Tn. W    50 
SMA 

Petani 

Sudah 

Menikah 

12 Positif Acceptance 

3 Sdr. A    28 
SMA 

Tidak 

Bekerja 

Belum 

Menikah 

5 Negatif Anger 

4 Tn. M    45 
SMA 

Wiraswasta 

Sudah 

Menikah 

11 Positif Acceptance 

5 Tn. P    48 
SMA 

Wiraswasta 

Sudah 

Menikah 

8 Negatif Depression 
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Tabel 3. hasil distribusi frekuensi dari konsep diri : harga diri pada klien dengan amputasi berdasarkan 

karakteristik 

No. Karakteristik 

Tingkat Harga Diri 

Negatif Positif 

1 Usia 20-30 thn 31-45 thn 31-45 thn 46-50 thn 

  40% 20% 20% 20% 

2 

Status 

Pendidikan 

SMA 

60% 40% 

3 

Status 

Pekerjaan 

Tidak Bekerja Wiraswasta Petani Wiraswasta 

40% 20% 20% 20% 

4 

Status 

Pernikahan 

Belum Menikah Sudah Menikah Sudah Menikah 

40% 20% 40% 

 

 

B. Analisis Univariat 

Berdasarkan analisis 

karakteristik  yang dituliskan di atas, 

maka didapatkan data distribusi 

frekuensi dari konsep diri : harga 

diri pada klien dengan amputasi 

yang diteliti dapat dilihat dalam 

grafik. 

 

 

 

 

 

 

 

 
Grafik 1. Hasil distribusi frekuensi dari konsep diri : 

harga diri pada klien dengan amputasi 

 

 

PEMBAHASAN 

A. Analisis Karakteristik 

Penelitian dilaksanakan 

pada pertengahan bulan Mei sampai 

pertengahan bulan Juli 2012 di 

Wilayah Karesidenan Surakarta. 

Pengumpulan data dilakukan dengan 

mengajukan surat ijin pengambilan 

data ke DKK Wilayah Karesidenan 

Surakarta, Rumah Sakit Ortopedi 

Surakarta dan Rumah Sakit Umum 

Daerah Dr. Moewardi Surakarta. 

Jumlah klien dengan amputasi dari 

tahun 2009 sampai dengan tahun 

2011 terdapat 69 responden. Data 

yang didapatkan dipilih berdasarkan 

kriteria inklusi. Jumlah klien dengan 

amputasi di Wilayah Karesidenan 

Surakarta pada tahun  2011 

berjumlah 36 responden. 

Selama 2 minggu peneliti 

melakukan penelitian di poliklinik 

RSDM Surakarta, dengan harapan 

akan ada klien dengan amputasi 

yang datang ke poliklinik untuk 

melakukan kontrol. Tetapi peneliti 

tidak mendapatkan hasil. Setelah itu, 

peneliti memutuskan untuk 

melakukan penelitian dengan cara 

home visite. Dengan mendatangi 

40% 

60% 

Jumlah 

Positif 

Negatif 
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satu per satu rumah klien 

berdasarkan data yang ada.  

Peneliti mengumpulkan data 

dengan cara memberikan kuesioner 

(wawancara) pada klien dengan 

amputasi di Wilayah Karesidenan 

Surakarta yang sesuai dengan 

kriteria pengambilan sampel. 

Kuesioner tersebut terdiri atas daftar 

pertanyaan tentang identitas klien 

dan pernyataan tentang harga diri 

positif  dan harga diri negatif. 

Kuesioner yang diberikan adalah 

kuesioner yang disusun oleh peniliti 

berdasarkan kisi-kisi pada teori harga 

diri. Bagi klien yang kesulitan dalam 

membaca kuesioner dibantu oleh 

peneliti dengan cara membacakan 

pertanyaan kuesioner dan 

selanjutnya klien memilih pernyataan 

yang sesuai dengan perasaan atau 

hal yang dialami oleh klien saat ini. 

Tidak semua klien dapat ditemui oleh 

peneliti. Terdapat beberapa wilayah 

yang sangat menolak kehadiran 

peniliti dan terdapat pula klien yang 

menolak untuk dijadikan responden 

dalam penlitian ini. Berdasarkan etika 

penelitian, responden yang menolak 

tidak boleh dipaksa dan peneliti harus 

menghargai dan menghormati 

keputusan responden. Setelah 

melalui proses yang panjang, dari 

penelitian ini didapatkan 5 

responden. 

Karakteristik hasil penelitian 

tentang gambaran konsep diri : harga 

diri pada klien dengan amputasi di 

Wilayah Karesidenan Surakarta 

disajikan dalam bentuk deskriptif 

menggunakan tabel. Karakteristik 

sampel meliputi ; Usia; Status 

Pekerjaan; Status Pernikahan ; dan 

Status Pendidikan. 

Distribusi frekuensi konsep 

diri : harga diri pada klien dengan 

amputasi seperti tercantum  pada 

tabel. Untuk pembahasan distribusi 

frekuensi konsep diri : harga diri 

seperti yang tercantum dalam grafik 

lingkaran, responden dibagi menjadi 

2 kelompok, yaitu positif dan negatif. 

1. Usia 

Jumlah klien dengan amputasi 

yang memiliki gambaran konsep diri : 

harga diri negatif ditemui pada klien 

dengan usia 20-30 tahun dengan 

jumlah 2 orang (40%) dan pada usia 

31-45 tahun dengan jumlah 1 orang 

(20%). Sedangkan konsep diri : 

harga diri positif pada usia31-45 

tahun berjumlah 1 orang (20%) dan 

usia 46-50 tahun berjumlah 1 orang 

(20%). 

Hal ini dapat terjadi karena 

pada usia 20-30 tahun merupakan 

usia produktif bagi seseorang untuk 

berkarya, mewujudkan harapan dan 

cita-cita, bersosialisasi dengan 

lingkungan dan sesama dengan baik. 

Apabila diusia ini mereka harus 

kehilangan anggota tubuh 

(amputasi), maka mereka akan 

merasa tertekan dan hal inilah yang 

menyebabkan gangguan konsep diri : 

harga diri negatif. Hal ini dapat dilihat 

dari komunikasi personal dengan 

klien berikut ini: 

“...Saya ini kan masih muda mas, 
masih banyak yang belum saya 
capai... Kalau udah kayak gini, 
rasanya mau ngapa-ngapain udah 
males mas.. putus asalah...” 
(Informan 1, 18 Juni 2012) 
 
“...Banyak orang yang udah kasih 
nasehat ke saya mas, tapi kan yang 
namanya keinginan, tetep sulit 



_____________________________________________________________ 
Gambaran Konsep Diri : Harga Diri pada Klien dengan Amputasi di Wilayah 
Karisidenan Surakarta 

12 

dilupakan gitu aja mas. Pengen sama 
kayak anak muda lainnya...” 
(Informan 3, 27 Juni 2012) 

 

Berbeda dengan konsep diri : 

harga diri positif pada klien dengan 

usia 31-45 tahun dengan jumlah 1 

orang (20%) dan 46-50 tahun yang 

berjumlah 1 orang (20%). 

Pertambahan usia bisa dikatakan 

sebagai bertambahnya kedewasaan, 

seperti yang ada pada penelitian 

(Jorm dalam Lubis, 2009), ditemukan 

bukti bahwa pada usia dewasa 

terdapat penurunan kecenderungan 

kecemasan seiring dengan 

bertambahnya usia. Ini dapat dilihat 

dari komunikasi personal berikut:  

 

“...Kalau buat saya, umur 50 tahun itu 
sudah tua mas, sekarang ini saya 
lihat pertumbuhan anak cucu saya 
aja udah seneng, walau saya cuman 
petani padi.” (klien senyum) 
(Informan 2, 22 Juni 2012) 
 
 “...Saya memang ngalamin amputasi 
mas, tapi saya sekarang-kan sudah 
tua, 45 tahun saya ini mas, mau 
seneng-seneng juga udah gak 
pantes, hahaha. Tinggal menikmati 
aja semua.” 
(Informan 4, 3 Juli 2012). 

2. Status Pendidikan 

Jumlah klien dengan amputasi 

yang memiliki gambaran konsep diri : 

harga diri negatif ditemui pada klien 

dengan status pendidikan SMA 

berjumlah 3 orang (60%). Sedangkan 

konsep diri : harga diri positif dengan 

status pendidikan yang sama 

berjumlah 2 orang (40%). Hal ini 

dapat terjadi karena responden yang 

berpendidikan tinggi mempunyai cara 

berpikir yang obyektif dan 

wawasannya juga lebih luas 

sehingga dalam menghadapi 

masalah akan lebih mampu 

memikirkan jalan keluarnya dengan 

mempertimbangkan berbagai faktor, 

disamping itu setiap individu 

mempunyai mekanisme koping yang 

berbeda (Tristiadi, 2007). 

Lubis (2009) mengemukakan 

bahwa status pendidikan yang 

rendah pada seseorang akan 

menyebabkan orang tersebut mudah 

mengalami stres. Berdasarkan 

pernyataan ini, maka mereka yang 

berpendidikan rendah akan lebih 

mudah mengalami gangguan akibat 

adanya stres. Hal ini dapat dilihat dari 

komunikasi personal dengan klien 

berikut ini: 

 

“...Gampangnya gini mas, kalau saya 
normal (tidak diamputasi) terus cuma 
pake ijasah SMA, kerja aja susah, 
apalagi sekarang kayak gini 
(mengalami amputasi)...” 
(Informan 1, 18 Juni 2012) 

3. Status Pekerjaan 

Jumlah responden dengan 

gambaran konsep diri : harga diri 

negatif ditinjau dari status pekerjaan 

lebih banyak dijumpai pada klien 

yang tidak bekerja, yaitu 2 orang 

(40%), dibandingkan dengan 

wiraswasta yang hanya 1 orang 

(20%). Sedangkan klien dengan 

gambaran konsep diri : harga diri 

positif ditinjau dari status pekerjaan, 

wiraswasta 1 orang (20%) dan petani 

1 orang (20%). 

Hal ini menunjukkan bahwa 

klien dengan amputasi yang tidak 

bekerja merasa tidak akan mampu 

untuk mencapai cita-cita dan harapan 
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yang diinginkan. Hal ini dapat dilihat 

dari komunikasi personal dengan 

klien berikut ini: 

 

“...Kalau ditanya kerja, ya semua 
mesti pengen mas, tapi sekarang aja 
badan gak genep gini mas, amit ya 
mas, diluar sana aja banyak 
pengangguran...” 
(Informan 1, 18 Juni 2012) 
 
“Lulusan SMA mau kerja apa Mas, 
saya ini cuma jualan alat kebersihan 
Mas, sapu, terus sapu lidi, cikrak, 
sama yang lain juga Mas.” 
(Informan 5, 12 Juli 2012) 
 

Sedangkan klien yang 

memiliki pekerjaan tentunya jauh 

memiliki harapan untuk mencapai 

keinginan mereka, walaupun terdapat 

orang yang tetap merasa tidak 

mampu. Hal ini dapat dilihat dari 

komunikasi personal dengan klien 

berikut ini: 

 

“...Ya alhamdulillah mas, dengan 
kondisi (amputasi) yang sekarang ini, 
saya masih bisa jaga toko saya ini 
sama istri. Tapi kalau sore, dibantu 
sama anak saya...” 
(Informan 4, 3 Juli 2012) 
 

Konflik antara keinginan yang 

ingin dicapai dengan kenyataan yang 

terjadi ini bisa menjadi penyebab 

timbulnya depresi atau setidaknya 

membuat individu mengalami 

ketegangan yang berkepanjangan 

dan akan mengalami kesulitan untuk 

mengatasinya (Tristiadi, 2007). 

 

4. Status Pernikahan 

Jumlah responden dengan 

gambaran konsep diri : harga diri 

negatif ditinjau dari status 

pernikahannya lebih banyak dijumpai 

pada klien dengan status belum 

menikah, yaitu berjumlah 2 orang 

(40%) dibandingkan dengan yang 

sudah menikah, yaitu berjumlah 1 

orang (20%). Sedangkan klien 

dengan gambaran konsep diri : harga 

diri positif ditinjau dari status 

pernikahan sudah menikah, 

berjumlah 2 orang (40%). Hal ini 

dapat terjadi karena pada klien yang 

belum menikah, beban yang 

ditanggung dengan adanya amputasi 

ini semakin berat. Berbeda dengan 

klien yang sudah menikah, karena 

sudah mempunyai seorang 

pendamping yang bisa memberinya 

semangat. Hal ini dapat dilihat dari 

komunikasi personal dengan klien 

berikut ini: 

 

“...Ya alhamdulillah mas, saya udah 
nikah, punya anak sama punya istri 
yang tetep mau dan bisa ngerti 
kondisi saya yang kayak gini 
(amputasi)..” 
(Informan 2, 22 Juni 2012) 

 
“...Untungnya istri saya tetep mau 
menerima saya apa adanya mas, 
saya tahu itu gak gampang. Jadi bisa 
ayem di hati mas...” 
(Informan 4, 3 Juli 2012) 

Hal ini didukung oleh 

penelitian (Solikhin dalam 

Mufattichah, 2011) yang 

menyebutkan bahwa responden yang 

belum menikah mempunyai peluang 

lebih besar untuk mengalami depresi 

dibandingkan dengan responden 

yang sudah menikah. Hal ini dapat 

dilihat dari komunikasi personal 

dengan klien berikut ini: 
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“...Mungkin kalau saya udah nikah, 
bisa sedikit lega mas, masalahnya 
udah punya pendamping hidup-kan 
enak.. Lha ini belum nikah, tapi 
kondisiku cacat gini, mau PDKT aja 
gak PeDe mas.” 
(Informan 1, 18 Juni 2012) 

B. Analisis Univariat 

Hasil analisa univariat 

tentang gambaran konsep diri : harga 

diri pada klien dengan amputasi di 

Wilayah Karisidenan Surakarta 

sebagai berikut ; Dari grafik 6 hasil 

penelitian menunjukkan bahwa dari 5 

orang responden didapatkan 2 orang 

(40%) memiliki gambaran konsep diri 

: harga diri positif dengan skor 10-19 

dan 3 orang (60%) memiliki 

gambaran konsep diri : harga diri 

negatif dengan skor 0-9. Hal ini dapat 

dimengerti karena kehilangan 

anggota tubuh (amputasi) adalah 

suatu pengalaman yang tidak 

menyenangkan bagi siapapun 

sehingga merupakan suatu beban 

yang mampu merubah individu 

terutama dalam konsep diri : harga 

diri negatif. 

Individu yang kehilangan 

anggota tubuh (amputasi) dan 

memiliki harga diri positif, disebabkan 

karena mereka telah mampu 

beradaptasi dengan keadaan yang 

menimpanya sehingga dapat 

memberikan suatu mekanisme 

pertahanan (defence mechanic) atau 

mereka menyadari dengan berjiwa 

besar bahwa Tuhan telah 

menyiapkan rencana yang jauh lebih 

baik. 

C. Keterbatasan Penelitian 

Penelitian ini menghabiskan 

banyak waktu dikarenakan adanya 

penolakan, baik dari wilayah maupun 

dari responden. Selain itu, dalam 

penilitian ini terdapat 5 responden, 

dimana jumlah ini belum cukup dalam 

penghitungan untuk studi deskriptif. 

 

SIMPULAN DAN SARAN 

 

Simpulan 

Berdasarkan hasil analisis 

dan pembahasan pada penelitian 

tentang gambaran konsep diri : harga 

diri pada klien dengan amputasi di 

wilayah karisidenan Surakarta, 

diperoleh simpulan sebagai berikut : 

1. Gambaran konsep diri : harga 

diri pada klien dengan amputasi 

secara keseluruhan sampel 

berjumlah 5 klien dengan 

berbagai rincian sebagai berikut: 

a. Klien dengan harga diri 

positif berjumlah 2 orang 

b. Klien dengan harga diri 

negatif berjumlah 3 orang 

 

2. Kejadian harga diri negatif lebih 

banyak dijumpai pada klein yang 

berusia 15-35 tahun berjumlah 2 

orang, berjenis kelamin laki-laki 

berjumlah 3 orang, tidak bekerja 

berjumlah 2 orang, berstatus 

belum menikah berjumlah 2 

orang, berpendidikan SMA 

berjumlah 3 orang. 

 

Saran 

 

Berdasarkan hasil analisa 

dan pembahasan yang telah 

diuraikan, penulis memberikan 

beberapa saran yang bisa dijadikan 

untuk program selanjutnya. 

Diantaranya adalah : 
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1. Bagi Rumah Sakit 

Direkomendasikan agar 

diadakannya wadah untuk 

penyandang cacat guna untuk 

meminalisir adanya kecemburuan 

sosial yang mampu mempengaruhi 

kesehatan mental klien dengan 

amputasi, misalnya mendirikan POC 

(Persatuan Orang Cacat). 

2. Bagi Penderita 

Dianjurkan untuk selalu 

berpikir positif, kreatif dan selalu 

bersyukur, sehingga bisa 

mengembangkan kemampuan yang 

dimiliki dengan maksimal. 

3. Bagi Perawat 

Dianjurkan untuk mampu 

melakukan BHSP (Bina Hubungan 

Saling Percaya) kepada klien dengan 

amputasi agar klien mampu 

mengungkapkan keluhan yang 

dirasakan serta memberikan motivasi 

kepada klien dan keluarga, karena 

adanya ketidaksiapan mental yang 

tersamar pada klien dapat 

menimbulkan harga diri negatif. 

4. Bagi Peneliti Selanjutnya 

Diharapkan untuk 

mengembangkan penelitian yang 

berkaitan dengan ganggguan konsep 

diri : harga diri pada klien dengan 

amputasi tersebut dengan jenis 

penelitian yang berbeda, misalnya 

penelitian kualitatif tentang gambaran 

konsep diri : identitas diri pada klien 

dengan amputasi. 

5. Bagi Keluarga 

Diharapkan keluarga mampu 

menerima kondisi dan memberikan 

motivasi positif  kepada anggota 

keluarga yang mengalami amputasi. 
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