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ABSTRAK 

 

Kehidupan manusia dewasa ini yang semakin sulit dan komplek serta semakin 
bertambahnya stressor psikososial akibat budaya masyarakat modern yang 
cenderung lebih sekuler, menyebabkan manusia tidak dapat menghindari tekanan-
tekanan hidup yang mereka alami. Kondisi kritis ini membawa dampak terhadap 
peningkatan kualitas maupun kuantitas penyakit mental-emosional manusia atau 
yang biasa kita sebut dengan gangguan jiwa. Salah satu dari gangguan jiwa 
tersebut adalah harga diri rendah. Tujuan Mengetahui asuhan keperawatan yang 
tepat pada Sdr. S dengan masalah utama harga diri rendah. Meliputi: pengkajian, 
menegakkan diagnosa, intervensi, implementasi dan evaluasi keperawatan. 
Setelah dilakukan pengkajian, diagnosa yang muncul adalah. Isolasi social: 
menarik diri berhubungan dengan harga diri rendah dan gangguan konsep diri: 
harga diri rendah berhubungan dengan koping individu tidak efektif. Setelah 
dilakukan asuhan keperawatan dari  TUK 1 sampai 6. Diharapkan klien dapat 
memahami dan mengulang kembali dari apa yang telah diajarkan. Tetapi tidak 
semua, sesuai dengan intervensi keperawatan, dikarenakan dari pihak keluarga 
belum sempat menjenguk klien dan berpartisipasi secara langsung, sehingga TUK 
6 belum bisa dilaksanakan. Dalam melaksanakan asuhan keperawatan pada klien 
dengan harga diri rendah, terdapat beberapa data pada konsep teori, tetapi tidak 
muncul dalam resume keperawatan. Komunikasi terapeutik dapat mendorong 
pasien lebih kooperatif dan dapat menciptakan suasana nyaman dan tenang. 
Disamping itu peran perawat dan keluarga juga sangat penting dalam proses 
penyembuhan klien. 

 

Kata Kunci: Asuhan keperawatan jiwa, harga diri rendah.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



NURSING CARE OF CLIENTS WITH DISORDER SELF-CONCEPT 
LOW SELF-ESTEEM IN THE REGIONAL MENTAL HOSPITAL AMARTA 

SURAKARTA 
(Trendy Okta Saputra, 2013, 51 pages) 

 
ABSTRACT 

 
People's lives today are increasingly difficult and complex, as well as 
psychosocial stressors due to the increasing culture of modern society which tend 
to be more secular, causing humans can not avoid the pressures of life they 
experience. The critical conditions have an impact on improving the quality and 
quantity of human emotional-mental illness or what we might call the mental 
disorder. One of the mental disorders is low self esteem. To determine the proper 
nursing care at Br. S with the main issues of low self esteem. Includes: 
assessment, diagnosis, intervention, implementation and evaluation of nursing. 
After the assessment, diagnosis is emerging. Social isolation: withdrawal 
associated with low self-esteem and self-concept disorders: low self-esteem 
associated with ineffective individual coping. After the nursing care of TUK 1 to 
6. Hopeful client can understand and repeat back from what has been taught. But 
not all, appropriate nursing interventions, because of the family has not had time 
to visit clients and participate directly, so TUK 6 can not be implemented. 
carrying out nursing care to clients with low self-esteem, for some data on 
theoretical concepts, but does not appear in the results of nursing. Therapeutic 
communication can encourage more cooperative patients and can create a 
comfortable atmosphere and quiet. Besides, the role of caregivers and family are 
also very important in the healing process of the client. 
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PENDAHULUAN 
 

Kesehatan jiwa adalah pengendalian diri dalam menghadapi stresor di 

lingkungan sekitar dengan selalu berpikir positif dalam keselarasan tanpa 

adanya tekanan fisik dan psikologis, baik secara internal maupun eksternal 

yang mengarah pada kestabilan emosional (Nasir dan Muhith, 2010).  

Menurut World Health Organitation (WHO) 2009, prevalensi masalah 

kesehatan jiwa saat ini cukup tinggi, 25% dari penduduk dunia pernah 

menderita masalah kesehatan jiwa, 1% diantaranya adalah gangguan jiwa 

berat, potensi seseorang mudah terserang gangguan jiwa memang tinggi, 

setiap saat 450 juta orang di seluruh dunia terkena dampak permasalahan jiwa, 

saraf maupun perilaku dan jumlahnya terus meningkat pada studi terbaru 

World Health Organization (WHO) di 14 negara menunjukkan bahwa pada 

negara – negara berkembang, sekitar 76 – 85% kasus gangguan jiwa parah 

tidak dapat pengobatan apapun pada tahun utama. Masalah kesehatan jiwa 

merupakan masalah kesehatan masyarakat yang sangat tinggi dibandingkan 

dengan masalah kesehatan lain yang ada di masyarakat. 

Menurut Sekretaris Jendral Departemen Kesehatan (Sekjen Depkes), 

H. Syafii Ahmad, kesehatan jiwa saat ini telah menjadi masalah kesehatan 

global bagi setiap negara termasuk Indonesia. Proses globalisasi dan pesatnya 

kemajuan teknologi informasi memberikan dampak terhadap nilai – nilai 

sosial dan budaya pada masyarakat (Diktorat Bina Pelayanan Keperawatan 

dan Pelayanan Medik Departemen Kesehatan, 2007). 



Departemen Kesehatan menyebutkan jumlah penderita gangguan jiwa 

berat sebesar 2,5 Juta jiwa, yang diambil dari data RSJ se-Indonesia. 

Sementara itu 10% dari populasi mengalami masalah kesehatan jiwa maka 

harus mendapatkan perhatian karena termasuk rawan kesehatan jiwa. Di Jawa 

Tengah sendiri terdapat 3 orang perseribu penduduk yang mengalami 

gangguan jiwa dan 50% adalah akibat dari kehilangan pekerjaan. Dengan 

demikian dari 32.952.040 penduduk Jawa Tengah terdapat sekitar 98.856 

orang yang mengalami gangguan jiwa. Sejalan dengan paradigma sehat yang 

dicanangkan departemen kesehatan yang lebih menekankan upaya proaktif 

melakukan pencegahan dari pada menunggu di rumah sakit, kini orientas 

upaya kesehatan jiwa lebih pada pencegahan (preventif) dan promotif 

(Wahyuni, 2007). 

Menurut hasil laporan Rekam Medik RSJD Surakarta didapatkan data 

dari bulan Januari-April 2013 tercatat jumlah pasien rawat inap (915) orang 

dengan masalah keperawatan yang berbeda-beda, meliputi perilaku kekerasan, 

halusinasi, menarik diri, harga diri rendah, deficit perawatan diri, waham, dan 

resiko bunuh diri. Data pada bangsal Amarta RSJD Surakarta selama bulan 

April 2013 tercatat pasien dengan Harga diri rendah (HDR) sebanyak 73 

pasien. (Rekam medik RSJD Surakarta, 2013). Harga diri rendah yaitu 

perasaan tidak berharga, tidak berarti, rendah diri yang berkepanjangan akibat 

evaluasi negatif terhadap diri sendiri dan kemampuan diri. Berikut ini adalah 

tanda dan gejala harga diri rendah yaitu mengkritik diri sendiri, perasaan tidak 



mampu, pandangan hidup yang pesimis, penurunan produktifitas, Penolakan 

terhadap kemampuan diri. (Keliat 2006). 

Terkait dengan hal tersebut diatas penulis merasa perlu untuk 

melakukan asuhan keperawatan pada Tn S diruang Amarta RSJD Surakarta. 

 
TINJAUAN PUSTAKA 

 

Harga diri rendah merupakan penilaian individu tentang nilai personal 

yang diperoleh dengan menganalisis seberapa baik perilaku seseorang sesuai 

dengan ideal diri (Stuart dan Sudeen dalam Fitria, 2013). Harga diri rendah 

adalah evaluasi diri atau perasaan negatif tentang diri sendiri atau kecakapan 

diri yang berlangsung lama (Nanda, 2012-2014). Gangguan harga diri dapat 

dijabarkan sebagai perasaan yang negatif terhadap diri sendiri, hilang 

kepercayaan diri, serta merasa gagal mencapai keinginan (Dalami dalam 

Fitria, 2009). Harga diri rendah adalah evaluasi diri atau perasaan negatif 

tentang diri sendiri atau kecakapan diri yang berlangsung lama. (Wilkinson, 

2012). 

Dari beberapa pengertian diatas penulis mengambil kesimpulan bahwa 

gangguan harga diri rendah merupakan perasaan tidak berguna, tidak 

berharga, tidak berarti dan perasaan randah hati yang berjalan secara terus 

menerus akibat evaluasi negatif terhadap diri sendiri dan kemampuan yang 

dimiliki. 

 

 



RESUME KEPERAWATAN 

1. Biodata Identitas Pasien 

a. Nama   : Tn. S 

b. Umur   : 33 tahun  

c. Jenis kelamin  : Laki-laki 

d. Suku   : Jawa 

e. Agama   : Islam 

f. Status perkawinan : Belum kawin 

g. Pendidikan  : D3 

h. Alamat   : Karanganyar 

i. No. RM  : 045062 

j. Diagnosa Medik : F.20.8. (Skizofrenia) 

k. Tanggal masuk : 28 April 2013 

2. Alasan masuk Rumah Sakit 

Dua hari ini klien merasa bingung, mondar-mandir dan tidak mau minum 

obat. Kemudian oleh kakak korban di bawa kerumah Sakit Jiwa Daerah 

Surakarta. 

3. Faktor Predisposisi 

a. Pernah mengalami gangguan jiwa dimasa lalu. 

Pasien pernah mendapatkan perawatan gangguan jiwa yaitu dengan 

pengobatan rawat jalan sebanyak satu kali. 

b. Pengobatan Sebelumnya. 

Kurang berhasil (kontrol teratur tetapi minum obat tidak teratur). 



c. Pasien tidak pernah mengalami trauma sebelumnya. 

Klien sebelumnya tidak pernah mengalami aniaya fisik, seksual, kekerasan 

dalam rumah tangga maupun kriminal. 

d. Riwayat keluarga. 

Dari keluarga tidak ada yang mengalami gangguan jiwa seperti yang 

dialami klien saat ini. 

e. Pengalaman masa lalu yang tidak menyenangkan. 

Klien mengatakan pernah menghubungi wanita (sms) tetapi tidak 

mendapatkan respon padahal klien sangat mencintainya dan karna itu klien 

merasa gagal dan putus asa. 

4. Data Fokus 

DS:Klien mengatakan lebih suka menyendiri, klien mengatakan pesimis 

apakah jika pulang nanti klien bisa mendapatkan pekerjaan, klien lebih sering 

mengkritik dirinya sendiri karena kondisinya yang tidak bekerja, klien 

mengatakan tidak semua masalah yang klien hadapi dapat diceritakan kepada 

kakaknya, klien mengatakan malu dengan keadaannya sekarang yang tidak 

bekerja sehingga klien merasa gagal dalam menjalankan fungsi dan perannya, 

klien mengatakan malu dan merasa tidak punya harga diri karena cintanya 

tidak di respon oleh wanita yang dicintainya sehingga klien merasa gagal dan 

merasa putus asa, klien lebih sering mengkritik dirinya sendiri 

DO:Klien jarang mengawali pembicaraan dengan orang lain.klien terlihat lesu.  

Klien tampak bingung.Klien tampak merendah saat diajak bicara mengenai 

dirinya. 



HASIL PENELITIAN 

Hasil dari diagnosa pertama yaitu Isolasi social: menarik diri 

berhubungan dengan harga diri rendah. 

TUK I dan II didapat hasil Data subjektif: Klien menjawab salam dan 

mengungkapkan selamat siang, klien mengatakan nama saya Mas “S” dan suka 

dipanggil Mas “S”, klien menyebutkan kegiatannya seperti, mandi, makan. 

Data objektif: Klien mau berjabat tangan, klien membalas salam perawat, ada 

kontak mata, klien mau duduk berdampingan, klien dapat menyebutkan 

kegiatannya. Assesment: masalah TUK I dan II teratasi. Planning: melanjutkan 

TUK III. (Diskusikan bersama kemampuan yang masih dapat digunakan 

selama sakit dan kemampuan yang dapat dilanjutkan penggunaannya). 

TUK III didapat hasil Data subjektif: Klien memjawab salam, klien 

mengatakan kegiatan yang biasa dilakukan di ruangan. Data objektif: Klien 

mau menjawab salam dan berjabat tangan, ada kontak mata. Assesment: 

masalah TUK III teratasi. Planning: melanjutkan TUK IV dan V. 

(Merencanakan bersama klien tentang membuat jadwal harian, menanyakan 

pada klien tentang membuat jadwal harian, beri contoh pelaksanaan kegiatan 

yang boleh dilakukan, member kesempatan pada klien untuk melakukan 

sendiri, menanyakan kegiatan yang disukai klien). 

TUK IV dan V didapat hasil Data subjektif: Klien menjawab salam dan 

mengucapkan selamat pagi, klien mengatakan masih ingat pembicaraan 

sebelumnya, klien mengatakan mau membuat jadwal harian, klien mengatakan 



ingin mencoba menggambar. Data objektif: Klien menjawab salam, klien 

terlihat menggambar orang, klien tampak senang. Assesment: TUK IV & V 

teratasi. Planning: pertahankan kondisi klien dan kerja sama dengan perawat 

untuk melanjutkan Tuk VI. 

KESIMPULAN DAN SARAN 

A. Simpulan 

Kesimpulan dari Asuhan Keperawatan pada Tn. S dengan gangguan 

konsep diri “Harga diri rendah” di Bangsal Amarta Rumah Sakit Jiwa Daerah 

Surakarta yaitu: 

1. Pelaksanakan asuhan keperawatan pada klien khususnya dengan harga diri 

rendah membina hubungan saling percaya yang dapat menciptakan 

suasana terapeutik sangat dibutuhkan dalam pelaksanaan asuhan 

keperawatan. 

2. Pelaksanakan asuhan keperawatan pada klien khususnya dengan harga diri 

rendah data yang didapat pada resume keperawatan tetapi tidak ada pada 

konsep teori adalah klien berinteraksi dengan orang lain kerena tingkah 

laku klien pada saat penulis melakukan  perawatan adalah sedikit mulai 

aktif. 

3. Pelaksanakan asuhan keperawatan pada klien khususnya dengan harga diri 

rendah, klien sangat membutuhkan perhatian yang lebih dari perawat dan 

keluarga. Kehadiran keluarga juga sangat penting sebagai pendukung yang 

mengerti keadaan dan permasalahan dirinya. Dan peran serta yang 

bersangkutan (penyebab klien harga diri rendah) harus bisa merubah 



perilakunya. Disamping itu perawat atau petugas kesehatan juga 

membutuhkan kehadiran keluarga dalam memberikan data yang 

diperlukan dan membina kerjasama dalam memberi perawatan pada klien.  

B. Saran 

Untuk meningkatkan mutu dan kualitas pelayanan yang baik penulis 

berharap: 

1. Bagi Perawat 

a. Diharapkan perawat selalu memotivasi klien untuk melakukan kegiatan 

yang sesuai dengan masalah yang dihadapi oleh klien. 

b. Diharapkan perawat tidak hanya melakukan pendekatan secara 

berkelompok tetapi juga secara individu sehingga bisa mendapatkan 

hasil yang lebih maksimal. 

2. Bagi Keluarga 

a. Keluarga diharapkan lebih sering mengunjungi klien di rumah sakit, 

sehingga keluarga dapat mengetahui perkembangan kondisi klien dan 

dapat membantu perawat dalam memberikan asuhan keperawatan. 

3. Bagi Klien  

a. Klien diharapkan rajin mengikuti kegiatan yang ada di rumah sakit. 

b. Klien diharapkan terus mengasah kemampuan/aspek positif yang 

dimiliki selama di rumah sakit. 

4.  Mahasiswa 

a. Mahasiswa sebelum terjun kelahan praktek terlebih dahulu membekali 

diri dengan ilmu yang telah didapatkan dari kampus maupun dari luar 



kampus serta mengasah kemampuan berkomunikasi terapeutik, sehinga 

nantinya mahasiswa lebih mudah dalam memberikan asuhan 

keperawatan. 
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