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ASUHAN KEPERAWATAN PADA NY. R DENGAN GANGGUAN 
KONSEP DIRIR:HARGA DIRI RENDAH DI RUANG SRIKANDI 

RUMAH SAKIT JIWA DAERAH SURAKARTA 
(Stella Kurniati, 2013, 71 halaman) 

ABSTRAK 

LatarBelakang :Peristiwa-peristiwa traumatic seperti bencana dan konflik 
berkepanjangan yang di alami masyarakat kita telah meninggalkan dampak yang 
serius,dampak kehilangan tersebut sangat mempengaruhi persepsi individu akan 
dirinya, yang berakibat dapat mengganggu harga diri seseorang. Era globalisasi 
sekarang ini sering kali kita jumpai masalah yang harus kita hadapi, masalah 
tersebut bisa berdasar dari faktor eksternal maupun internal, dan tidak semua 
individu memiliki koping yang efektif. Oleh karena itu berdasarkan hal yang 
tertera di atas maka penulis menarik kesimpulan untuk mengambil masalah 
keperawatan dengan harga diri rendah. 
Tujuan :Untuk mengetahui asuhan keperawatan pada Ny.P dengan gangguan 
konsep diri : Harga diri rendah. Meliputi: pengkajian, menegakkan diagnosa 
keperawatan, intervensi, implementasi dan evaluasi. 
Hasil : Setelah dilakukan asuhan keperawatan selama 3x24 jam di dapatkan hasil 
klien dapat membina hubungan saling percaya, klien mampu mendiskusikan 
aspek positif yang di miliki, klien mampu mendiskusikan kemampuan yang masih 
dapat digunakan, klien mampu memilih kegiatan yang akan di lakukan,klien 
mampu untuk mengurutkan kegiatan yang akan di latihkan, klien mendapatkan 
dukungan dalam mencapai kesembuhan. 
Kesimpulan : Kerjasama antar tim kesehatan dan pasien atau keluarga sangat di 
perlukan untuk keberhasilan asuhan keperawatan pada pasien, komunikasi 
terapeutik dapat mendorong pasien lebih kooperatif. 

 
Kata kunci :Konsep Diri, harga diri rendah. 
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NURSING CARE OF Mrs. P WITH SELF-CONCEPT DISTURBANCE: 
LOW SELF-ESTEEM IN SRIKANDI WARD OF  

MENTAL HOSPITAL OF SURAKARTA 
(Stella Kurniati, 2013, 71 pages) 

 
ABSTRACT 

 
Background: Traumatic incidents such as natural disaster and sustained conflict 
that are found in our society have serious impact for individuals. Impact of the 
losing is affecting deeply on individual’s perception about himself/herself causing 
self-esteem disturbance. In globalization era, we are frequently facing problems. 
The problem can be dealt with based on external and internal factors, and not all 
individuals have an effective coping. Therefore, according to statements 
mentioned above, author wants to take nursing care for low self-esteem. 
Purpose: To know nursing care for Mrs. P with self-concept disturbance: low 
self-esteem. The nursing care consists of examination, confirming the nursing 
diagnose, intervention, implementation and evaluation of nursing. 
Results: After the nursing care for 3 x 24 hours, it was found that the patient was 
more able to develop mutual trust relationship, the client was able to discuss 
positive aspects she have, the client was able to discuss her abilities to use, the 
client was able to choose activities she wants to do, the client was able to call 
consecutively activities she wants to train, the client had support in achieving 
recovery. 
Conclusion: A collaborative effort of health team and patient/family of patient is 
very important for successful nursing care of the patient, therapeutic 
communication can encourage the patient to be more cooperative.    
 

Key words: Self-concept, low self-esteem 
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A. Latar Belakang Masalah 

Berdasarkan hasil laporan Rekam Medik di Rumah Sakit Jiwa Daerah 

Surakarta pada bulan april tahun 2013, pasien yang masuk ke RSJD Surakarta 

berjumlah 10.334 pasien, pasien dengan Harga diri rendah menduduki 

peringkat kelima dengan jumlah 430 pasien dari seluruh ruangan di RSJD. 

Sedangakan dari data di ruang Srikandi Rumah Sakit Jiwa Daerah Surakarta 

pada bulan april 2013, pasien dengan gangguan Harga Diri Rendah 

menduduki peringkat pertama dengan jumlah pasien 98 di seluruh ruang. 

 
B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan uraian dalam latar belakang maka permasalahan dalam karya 

tulis ilmiah ini adalah: Bagaimana asuhan keperawatan pada Ny.P dengan 

Gangguan Konsep Diri : Harga Diri Rendah di Bangsal Srikandi Rumah Sakit 

Jiwa Daerah Surakarta 

 
C. Pengertian  

Harga diri rendah adalah perasaan tidak berharga,tidak berarti dan 

rendah diri yang berkepanjangan akibat evaluasi negatif terhadap diri sendiri 

dan kemampuan diri. (Farida,2011). 

 

D. Etiologi 

Factor predisposisi harga diri rendah adalah berupa penolakan orang tua yang 

tidak realitis, kegagalan berulang kali, kurang mempunyai tanggung jawab 

personal, ketergantungan pada orang lain, ideal diri yang tidak realitis 

(Sriati,2013).  
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Faktor presipitasi (factor pencetus) adalah kehilangan bagian tubuh, perubahan 

penampilan atau bentuk tubuh, kegagalan atau produktivitas yang menurun.    

(Fitria N,2013) 

 
E. Pengkajian Teori 

Menurut Menurut Hadisukanto ( 2010) 

1. Identitas 

2. Alasan masuk rumah sakit  

3. Pemeriksaan fisik 

Pengkajian fisik yang berupa ukur : berat badan,tinggi badan dan berupa 

pemeriksaan tanda-tanda vital : tekanan darah, suhu, respirasi, nadi 

4. Psikososial 

5. Spiritual: nilai dan keyakinan dan kegiatan ibadah 

6. Status mental :Penampilan,Pembicaraan, Aktivitas motorik, Alam 

perasaan, Afek, Persepsi, Proses pikir, Isi pikir, Tingkat kesadaran, 

Memori, Tingkat konsentrasi, Kemampuan menilai dan Daya tilik 

7. Kebutuhan persiapan pulang 

8. Mekanisme koping 

9. Pengetahuan  

10. Aspek medik 

 
F. Diagnosa Keperawatan 

a. Gangguan resiko isolasi sosial : menarik diri berhubungan dengan harga 

diri rendah 

b. Harga diri rendah berhubungan dengan koping individu tidak efektif 
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G. Pengkajian 

Pengkajian dilakukan pada tanggal 29 April 2013 di ruang Srikandi 

Rumah Sakit Jiwa Daerah Surakarta dengan data diperoleh dari pasien 

perawat lain dan Rekam medis 

Identitas  

a. Identitas Klien 

Nama   : Ny P 

Umur   : 31 tahun 

Jenis Kelamin  : perempuan 

Suku   : Jawa 

Agama   : Islam 

Status perkawinan : Janda 

Pendidikan  : SMP 

Alamat   : Dukuhan Winong, Boyolali, Jawa Tengah 

No. RM   : 041241 

Tanggal Masuk  : 01 Maret 2013 

b. Identitas Penanggung Jawab 

Nama   : Tn. P 

Umur   : 41 tahun 

Alamat   : Dukuhan Winong Boyolali, Jawa Tengah 

Hubungan dengan klien : Kakak 

 

H. Riwayat Kesehatan 

a.  Alasan Masuk Rumah Sakit 

Kurang lebih 2 hari klien marah-marah sering mengguyur badan di kamar 

mandi, berbicara sendiri,  
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tertawa sendiri. Klien di bawa di Rumah Sakit Jiwa Daerah Surakarta pada 

tanggal 01 Maret 2013 pukul 09.05.06 AM oleh kakak kandungnya. 

b. Faktor Predisposisi 

Sebelumnya klien pernah mengalami gangguan jiwa.Dan pernah 

opnumme 3x di Rumah Sakit Jiwa Daerah Surakarta.Tetapi 

pengobatannya kurang berhasil pada saat itu di karenakan klien tidak mau 

minum obat secara teratur sehingga menyebabkan klien sering marah-

marah pada keluarga.Oleh sebab itu keluarga kembali membawa klien ke 

RSJ lagi pada tanggal 01 Maret 2013 

c.  Faktor Presipitasi 

Klien mengatakan beberapa hari di rumah tidak minum obat menyebabkan 

marah-marah dan keluarga memutuskan untuk membawa kembali klien ke 

RSJ Surakarta. 

d.  Psikososial 

a)  Genogram :  Klien tinggal serumah bersama Ibunya dan kakak 

nomer satu dan kakak nomer dua. Sedangkan ayahnya sudah 

meninggal. Klien merupakan anak ke empat dari empat bersaudara. 

b) Konsep Diri 

1) Gambaran diri 

 Klien mengatakan tidak ada bagian tubuh yang tidak di 

sukai, klien juga tidak memiliki cacat tubuh.Klien menerima 

semua anggota tubuhnya. 

2) Identitas 

 Klien mengatakan dirinya seorang perempuan berusia 31 

tahun.Klien mengatakan berhenti menempuh pendidikan sampai 

SMP karena tidak memiliki biaya sehingga mengakibatkan klien 
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sulit untuk mencari pekerjaan. Klien juga mengatakan sudah 

pernah menikah tetapi bercerai 5 tahun yang lalu di sebabkan 

suaminya berselingkuh dengan wanita lain. 

3) Peran Diri 

 Klien berperan sebagai seorang anak bungsu dalam 

keluarganya.Klien juga mengatakan bahwa di rumah selalu 

membantu kegiatan keluarga seperti menyapu, cuci piring, cuci 

baju, memasak.Dalam kesehariannya klien selalu 

menggantungkan keperluannya pada keluarga.Dikarenakan klien 

tidak memiliki pekerjaan. 

4) Ideal Diri 

 Klien berharap dapat segera keluar dari Rumah Sakit Jiwa 

Daerah Surakarta ingin segera berkumpul dengan sanak 

keluarga.Selain itu klien berharap ingin mencari pekerjaan untuk 

membantu ekonomi keluarga. 

5) Harga Diri 

 Klien merasa tidak puas terhadap dirinya yang hanya 

menempuh pendidikan sampai SMP saja.Oleh karena itu klien 

sulit untuk mendapat pekerjaan, klien merasa malu. Dan klien 

menganggap dirinya tidak berguna karena suaminya pergi 

meninggalkan klien disebabkan oleh hadirnya wanita lain di 

tengah-tenga rumah tangga klien. 
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e. Pemeriksaaan Fisik 

a) Tanda-tanda vital 

Tekanan Darah  : 120/80 mmHg 

Nadi  : 85 x/menit 

Suhu  : 36ºC 

Respirasi  : 20 x/menit 

b) Ukur 

TB   : 164 cm 

BB    : 62 kg 

Keluhan Fisik : Klien mengatakan tidak ada keluhan fisik 

f. Pemeriksan Penunjang 

Diagnosa Medis  : F. 20. 1 (Skizofrenia hebefrenik) 

Terapi Medis  : 

Helloperidol  = 3 × 5 mg 
Trihexipenidil = 3 × 2 mg 
Dorpromazine = 3 × 100 mg 
Ket  : Diminum 3 × 1 /hari 
a. Pemeriksaan Penunjang 

Tanggal : 03 April 2013 
Nama 

Pemeriksaan 
Hasil Angka Normal 

ANALISA   
Test Kehamilan Negatif Negatif

Tabel  3.1 

Tanggal : 03 April 2013 (Bahan Pemeriksaan : Darah) 

Nama 
pemeriksaan 

Hasil Angka Normal Satuan 

KIMIA 
KLINIK 

   

Gula Darah 
Sewaktu 

97 < 130 Mg / dl 

SGOT 16 < 31 U / L 
SGPT 28 < 32 U / L 

    
Tabel 3.2 
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I. Data Fokus 

Data Subjektif 

a. Klien mengatakan malas dan jarang berinteraksi dengan orang lain. 

b. Klien mengatakan tidak puas terhadap dirinya karena klien tidak bekerja. 

c. Klien mengatakan malu jika memulai pembicaraan dengan orang lain. 

d. Klien mengatakan malu karena pernah bercerai dengan suaminya. 

e. Klien mengatakan malu karena hanya menempuh pendidikan sampai SMP. 

Data Objektif 

a. Kontak mata kurang,klien diam bila tidak di ajak bicara. 

b. Klien kurang berenergi/tidak bersemangat. 

c. Klien tidak bisa memulai pembicaraan dengan orang lain dan berbelit- belit 

 
J. Diagnosa Keperawatan 

a. Resiko Isolasi Sosial : Menarik Diri berhubungan dengan Harga diri rendah 

b. Gangguan Konsep Diri : Harga Diri Rendah berhubungan dengan Koping 

Individu tidak efektif. 

 
K. Hasil Evaluasi  

Evaluasi dilakukan pada hari akhir, dan didapat 1 masalah keperawatan yang 

dapat teratasi dari 2 masalah keperawatan yang muncul. Yang dapat teratasi 

yaitu Resiko  Isolasi Sosial : Menarik Diri berhubungan dengan Harga diri 

rendah 

 

L. Simpulan dan Saran 

1) TUK 1 antar klien dengan perawat sudah dapat terbina hubungan saling 

percaya. Dengan kriteria evaluasi: Wajah klien terlihat bersahabat, ada 

kontak mata, klien merasa nyaman duduk di samping penulis, klien 
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menunjukan perasaan senang, mau menyebutkan berkenalan dengan 

penulis. 

2) TUK 2 klien mampu menyebutkan kemampuan dan aspek positif yang di 

milikinya yaitu : menyapu,merapikan tempat tidur,mengepel. 

3) TUK 3 klien mendiskusikan dengan perawat kegiatan yang dapat di 

lanjutkan penggunaannya selama sakit, serta kegiatan apa saja yang ada di 

rumah sakit. Dengan kriteria hasil: klien mampu untuk menyebutkan 

kegiatan yang dapat di rumah sakit. 

4) TUK 4 klien merencanakan kegiatan harian bersama perawat dengan 

membuat jadwal harian bagi klien. jadwal harian ini bertujuan agar klien 

lebih disiplin dalam melakukan segala kegiatan positif yang di milikinya 

di rumah sakit 

5) TUK 5 klien mampu untuk mempraktekkan salah satu kegiatan yang 

mampu di lakukan klien.klien mampu untuk menyapu, merapikan tempat 

tidur, mengepel dan kegiatan tersebut dapat di lakukan dengan benar. 

6) TUK 6 klien dapat memberdayakan sistem pendukung yang ada.pada 

TUK ini belum dapat terlaksana di karenakan keluarga belum datang 

berkunjung. Sehingga penulis tidak dapat untuk melakukan asuhan 

keperawatan pada keluarga klien. 

Kondisi klien saat dioperkan kepada perawat ruangan sudah sangat perhatian 

pada lingkungan dan kooperatif dengan tindakan keperawatan,sehingga klien 

dapat mengikuti TAK( Terapi Aktifitas Kelompok). 

TAK merupakan salah satu terapi modalitas dalam praktik keperawatan jiwa 

yang di berikan pada kelompok individu dengan masalah yang sama dan 

bertujuan memberikan dampak yang positif. 
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 Untuk diagnosa ke dua yaitu harga diri rendah berhubungan dengan 

koping individu tidak efektif belum dapat terlaksanakan di karenakan 

keterbatasan waktu penulis dalam melakukan asuhan keperawatan,oleh karena 

itu penulis melakukan pendelegasian kepada perawat ruang Srikandi untuk 

melakukan intervensi tersebut. 

Saran :  

1. Bagi Perawat :  

Dalam memberikan asuhan keperawatan di harapkan perawat mampu 

untuk melakukan langkah-langkah proses keperawatan serta 

melaksanakannya dengan sistematis serta tertulis agar tindakan 

keperawatan yang dilakukan mendapatkan hasil yang optimal. 

2. Bagi Rumah Sakit 

Di antara klien di rumah sakit jiwa ada klien yang jarang dikunjungi 

keluarganya, di harapkan  pihak rumah sakit dapat turut serta dalam 

menghimbau keluarga dalam proses keperawatan klien dan meningkatkan 

kualitas pelayanan, sehingga dalam memberikan asuhan keperawatan pada 

klien dengan gangguan jiwa, terutama Harga Diri Rendah dapat berjalan 

dengan optimal tanpa hambatan. 

3. Bagi Keluarga  

Hendaknya keluarga dapat rutin untuk mengunjungi klien di Rumah Sakit, 

sehingga keluarga dapat mengetahui perkembangan perkembangan klien 

dan dapat membantu perawat dalam melakukan asuhan keperawatan. 

4. Bagi Klien 

Hendaknya klien dapat secara mandiri dalam melakukan kegiatan positif 

dan berlatih berinteraksi dengan orang lainsehingga dapat meringankan 

masalah-masalah yang sedang dihadapi klien 
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