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BAB I 

PENDAHULUAN 

 
A.  Latar Belakang Masalah 

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 
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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 
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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. 

 
B. Identifikasi Masalah 

Dalam penulisan laporan ini identifikasi masalahnya adalah bagaimana 

aplikasi asuhan keperawatan pada klien dengan masalah keperawatan utama 

Gangguan konsep diri: Harga diri rendah  pada pasien di ruang Amarta RSJD 

Surakarta. 

 
C. Tujuan Penulisan 

1. Tujuan Umum 

Untuk mendapatkan gambaran tentang  proses  keperawatan  pada klien   

dengan gangguan konsep diri: harga diri rendah  pada pasien di ruang 

Amarta RSJD Surakarta. 

2. Tujuan Khusus 

a. Dapat melakukan pengkajian, analisa data, merumuskan   masalah 

keperawatan, membuat pohon masalah, menetapkan diagnosa 

keperawatan pada klien dengan Gangguan konsep diri: Harga diri 

rendah  pada pasien di ruang Amarta RSJD Surakarta. 
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b. Dapat menyusun intervensi keperawatan untuk memenuhi kebutuhan 

klien dan mengatasi masalah klien. 

c. Dapat  mengimplementasikan   rencana   tindakan   keperawatan   yang 

nyata sesuai dengan diagnosa keperawatan yang telah ditegakan. 

d. Untuk dapat menilai hasil (mengevaluasi) tindakan keperawatan yang 

telah dilakukan. 

e. Dapat melakukan pendokumentasian keperawatan. 

f. Mahasiswa dapat membandingkan antara teori dikampus dengan 

praktek sesungguhnya di klinik. 

 
D. Manfaat Penulisan 

1. Bagi Rumah Sakit: 

Memperkaya khasanah keilmuan kesehatan umumnya dan di bidang 

kesehatan jiwa khususnya. 

2. Bagi praktisi: 

Bagi perawat dapat sebagai media pembelajaran dan sebagai salah satu  

pemecahan sebuah permasalahan yang berkaitan dengan gangguan 

kesehatan jiwa pada pasien dengan harga diri rendah. 

3. Bagi pendidikan: 

Mengetahui gejala-gejala perilaku yang dialami klien dengan masalah 

keperawatan utama harga diri rendah. 

4. Bagi pasien dan keluarga:  

Membantu pasien dan keluarga dalam mengatasi masalah yang sedang 

dihadapi klien. 


