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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. 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). Perkembangan dan 

pengelolaan konsep diri dimulai pada usia muda dan terus berlangsung 

sepanjang masa kehidupan. Dilaporkan ada kecenderungan bahwa pria 

memiliki harga diri lebih tinggi dibanding wanita (Birndof et al dalam 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. 

Peristiwa amputasi yang terjadi dari tahun ke tahun  membuat orang 

yang bersangkutan menjadi kurang percaya diri. Meningkatnya angka 

kejadian amputasi membuat kita tahu betapa beratnya beban yang dirasakan 
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oleh penderita amputasi selama ini, menurunnya kesehatan mental adalah hal 

paling berat. Masalah amputasi sangat banyak terjadi baik karena 

osteomielitis, diabetes mellitus, dan trauma (kecelakaan, fraktur, maupun luka 

bakar yang parah). 

Salah satu penyebab amputasi adalah osteomielitis. Menurut 

Syahputra (2011) osteomielitis merupakan inflamasi yang terjadi pada 

sumsum tulang. Secara klinis osteomielitis disebut juga suatu infeksi tulang 

yang dimulai dari kavitas medula dan sistem Havers, melibatkan tulang 

kanselus kemudian menyebar ke dalam tulang kortikal dan akhirnya 

mencapai periosteum tulang. Invasi bakteri ke tulang kanselus, yang 

dikarenakan oleh inflamasi dan oedema pada rongga sumsum tulang, sebagai 

akibatnya terjadi tekanan yang berlebihan  pada pembuluh darah sehingga  

terjadi gangguan suplai darah di dalam  tulang. Terjadinya kegagalan 

mikrosirkulasi pada tulang kanselus merupakan faktor utama terjadinya 

osteomielitis, karena daerah yang terlibat menjadi iskemia, tulang menjadi 

nekrose dan akhirnya terjadi sequester yang merupakan tanda umum dari 

osteomielitis. 

Selain osteomielitis, diabetes mellitus juga merupakan penyebab 

amputasi. Menurut data yang diperoleh dari World Health Organization 

(WHO , dalam Lanywati, 2011) lebih kurang 2% dari total penduduk dunia, 

merupakan penderita penyait kencing manis. 

Menurut Lanywati (2011) gangren-gangren yang tidak tersembuhkan 

pada penderita diabetes merupakan penyebab utama komplikasi-komplikasi 
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seperti infeksi dan amputasi. Pemborokan adalah pemicu tunggal yang paling 

umum terjadinya amputasi dan telah diidentifikasi sebagai faktor penyebab 

terjadinya amputasi tungkai bawah. 

Amputasi sendiri akan berpengaruh besar pada konsep diri klien, 

karena amputasi adalah tindakan memotong anggota tubuh. Menurut Hurlock 

(1999) konsep diri adalah gambaran yang dimiliki seseorang tentang dirinya. 

Sedangkan menurut Brook (dalam Rakhmat, 2001) mengatakan bahwa 

konsep diri merupakan persepsi mengenal diri sendiri, baik yang bersifat 

fisik, sosial maupun psikologis, yang diperoleh melalui pengalaman individu 

dalam interaksinya dengan orang lain. 

Diantara sekian banyak tindakan medis, amputasi merupakan 

tindakan yang mempengaruhi kesehatan mental. Kehilangan anggota tubuh 

dengan cara amputasi adalah beban dalam kehidupan bermasyarakat. 

Anggapan tidak lengkapnya anggota tubuh klien sangat berpengaruh pada 

harga diri. 

Kejadian amputasi yang terjadi di Jawa Tengah khususnya di 

Wilayah Karesidenan Surakarta cukup banyak, data ini didapatkan dari 

Rekam Medik Rumah Sakit Ortopedi Surakarta dan Rumah Sakit Daerah Dr. 

Moewardi Surakarta, pada tahun 2009 terdapat 89 orang yang mengalami 

amputasi, tahun 2010 terdapat 85 kejadian amputasi, dan tahun 2011 jauh 

lebih banyak dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya, yaitu 107 

kejadian amputasi. 



4 
 

Berdasarkan studi pendahuluan yang dilakukan peneliti, 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. Oleh karena itu penting 

untuk diteliti “Gambaran Konsep Diri : Harga Diri pada Klien dengan 

Amputasi di Wilayah Karesidenan Surakarta”. 

B. Perumusan Masalah 

Berdasarkan uraian pada latar belakang masalah yang dikemukakan di atas, 

maka peneliti mengajukan rumusan masalah sebagai berikut. “Bagaimanakah 

gambaran konsep diri : harga diri pada klien dengan amputasi?” 

C. Tujuan Penelitian 

1. Tujuan Umum 

Untuk mengetahui bagaimana gambaran konsep diri : harga diri 

pada klien dengan amputasi di Wilayah Karesidenan Surakarta. 

2. Tujuan Khusus 

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. 
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D. Manfaat Penelitian 

1. Instansi RS 

Sebagai data tambahan yang dapat digunakan oleh Rumah Sakit untuk 

acuan pemberian asuhan keperawatan sehingga mampu meningkatkan 

pelayanan Rumah Sakit khususnya pada klien dengan amputasi. 

2. Instansi Pendidikan 

Sebagai bahan untuk meningkatkan pengetahuan dan keterampilan tentang 

gambaran konsep diri : harga diri pada klien dengan amputasi serta 

program pendidikan dan pengembangannya. 

3. Perawat 

Sebagai informasi dan masukan dalam peningkatan dan pedoman untuk 

melaksanakan tindakan keperawatan pada klien dengan amputasi. 

4. Penelitian 

Sebagai bahan masukan dalam rangka meningkatkan profesionalisme 

dalam memberikan pelayanan kepada klien terutama klien dengan 

amputasi dan bahan untuk melalukan penelitian berikutnya. 

E. 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. 
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Hal yang membedakan dalam  penelitian penulis dengan penelitian 

sebelumnya adalah variabel dan lokasi penelitian. Variabel dalam 

penelitian ini adalah masalah konsep diri : harga diri. Lokasi yang 

digunakan adalah Wilayah Karesidenan Surakarta. 

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. 

Hal yang membedakan dalam  penelitian penulis dengan penelitian 

sebelumnya adalah variabel dan lokasi penelitian. Variabel dalam 

penelitian ini adalah masalah konsep diri : harga diri. Lokasi yang 

digunakan adalah Wilayah Karesidenan Surakarta. 

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. 
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Hal yang membedakan dalam  penelitian penulis dengan penelitian 

sebelumnya adalah variabel dan lokasi penelitian. Variabel dalam 

penelitian ini adalah masalah konsep diri : harga diri. Lokasi yang 

digunakan adalah Wilayah Karesidenan Surakarta. 


