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BAB 1 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Peristiwa-peristiwa traumatik seperti bencana dan konflik 

berkepanjangan yang di alami masyarakat kita telah meninggalkan dampak 

yang serius.Mereka harus mengalami kehilangan baik pekerjaan,harta 

benda,bahkan nyawa. Menurut Farida (2011) dampak kehilangan tersebut 

sangat mempengaruhi persepsi individu akan dirinya,yang berakibat dapat 

mengganggu harga diri seseorang. 

Kusumawati (2010) menjelaskan bahwa sikap sesorang terhadap 

dirinya baik sadar maupun tidak sadar.Persepsi dan perasaan tentang ukuran 

dan bentuk,fungsi,penampilan serta potensi tubuh saat ini dan masa lalu.Jika 

individu menerima dan menyukai dirinya,merasa aman dan bebas dari rasa 

cemas. 

Harga diri rendah adalah perasaan tidak berharga,tidak berarti dan 

rendah diri yang berkepanjangan akibat evaluasi negatif terhadap diri sendiri 

dan kemampuan diri. penulis juga mengamati penampilan seseorang dengan 

harga diri rendah, terlihat dari kurang memperhatikan perawatan 

diri,berpakaian tidak rapi, selera makan kurang, tidak berani menatap lawan 

bicara, lebih banyak menunduk, bicara lambat dengan nada suara lemah 

(Farida,2011). 
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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. 

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 pada Sdr.P 

di ruang Srikandi,Rumah Sakit Jiwa Daerah Surakarta.Tujuannya Agar 

penulis dapat mengetahui sejauh mana pengaruh masalah kehidupan terhadap 

gangguan jiwa harga diri rendah dan berusaha memberikan asuhan 

keperawatan pada klien dengan kasus harga diri rendah tersebut. 

 

B. Identifikasi Masalah 

Dari latar belakang dan judul di atas maka terdapat masalah yang 

muncul terutama dalam perawatan pasien gangguan jiwa dengan Harga Diri 

Rendah. 

Klien kali ini merasa kecewa,karena kegagalan,dan ketidak berdayaan 

klien dalam menghadapi masalah. 
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C. Tujuan Penulis 

1. Tujuan umum 

Tujuan penulisan karya tulis ilmiah ini yaitu mampumemberikan 

asuhan keperawatan klien dengan gangguan konsep diri: harga diri rendah. 

2. Tujuan Khusus 

a. Penulis sanggup/mampu melakukan pengkajian pada klien dengan 

gangguan konsep diri: harga diri rendah. 

b. Penulis mampu mendiagnosis keperawatan berdasarkan data yang di 

peroleh untuk mengatasi gangguan konsep diri: harga diri rendah 

c. Merencanakan tindakan keperawatan yang tepat untuk mengatasi 

masalah harga diri rendah 

d. Mampu melaksanakan tindakan keperawatan kesehatan yang tepat 

dalam mengatasi masalah gangguan konsep diri: harga diri rendah. 

e. Mengevaluasi guna untuk mengetahui keberhasilan yang sesuai 

dengan rencana tindakan keperawatan yang telah di berikan. 

D. Manfaat  

1. Bagi Penulis  

Penulis mampu memperdalam penerapan asuhan keperawatan pada klien 

denagan gangguan konsep diri:harga diri rendah. 

2. Bagi Rumah Sakit Jiwa 

a. Asuhan keperawatan dapat di pergunakan untuk pedoman dalam 

melakukan tindakan. 
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b. Asuhan keperawatan dapat di pergunakan untuk meningkatan mutu 

pelayanan Rumah sakit tersebut. 

3. Bagi institusi pendidikan 

Dapat di gunaklan untuk acuan dalam penelitian tentang gangguan konsep 

diri: harga diri rendah lebih dalam lagi. 

4. Bagi pembaca dan pasien  

Menambah ilmu pengetahuan yang terkait tentang kasus gangguan konsep 

diri : harga diri rendah. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 




