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BAB  I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

Menurut Wordl Health Organization (WHO dalam Direja, 2011) 

Kesehatan jiwa adalah berbagi karakteristik positif yang menggambarkan 

keselarasan dan keseimbangan kejiwaan yang mencerminkan kedewasaan 

kepribadiannya. 

Menurut American Nurses Association atau (ANA dalam kusumawati 

dan Hartono, 2010) Keperawatan jiwa adalah area khusus dalam praktik 

keperawatan yang menggunakan ilmu tingkah laku manusia sebagai dasar dan 

menggunakan diri sendiri secara terapeutik dalam meningkatkan, 

mempertahankan, serta memulihkan kesehatan mental klien dan kesehatan 

mental masyarakat dimana klien berada.Keperawatan kesehatan jiwa adalah 

suatu bidang praktik keperawatan yang menetapkan teori perilaku manusia 

sebagai ilmu dan penggunaan diri sendiri secara terapeutik sebagai kiatnya 

menurut (Depkes RI dalam Kusumawati dan Hartono, 2010). 

Kesehatan jiwa adalah suatu keadaan dimana seseorang tersebut 

merasa sehat dan bahagia, mampu menghadapi tantangan hidup, dapat 

menerima orang lain sebagaimana adanya, serta mempunyai sikap positif 

terhadap diri sendiri dan orang lain (Elvira dan Hadisukanto, 2010). 

Keperawatan jiwa merupakan bidang spesialisasi dari praktik 

keperawatan, yang menerapkan teori perilaku sebagai ilmunya dan 
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penggunaan diri secara terapeutik sebagai kiatnya (Suliswati, dkk dalam Nasir 

dan Muhith, 2011). 

Personal hygiene berasal dari bahasa yunani, yaitu personal yang 

artinya perorangan dan hygiene yang berarti sehat.Kebersihan perorangan 

adalah suatu tindakan untuk memelihara kebersihan dan kesehatan seseorang 

untuk kesejahteraan fisik dan psikis (Wartonah dan Tarwoto, 2006). 

Defisit perawatan diri yaitu suatu keadaan dimana kondisi seseorang 

mengalami kelemahan kemampuan dalam melakukan atau melengkapi 

aktivitas perawatan diri secara mandiri (hygiene), berpakaian atau berhias, 

makan, BAB atau BAK (toileting) (Fitria, 2010).Defisit perawatan diri adalah 

gangguan untuk melakukan aktifitas perawatan diri (mandi, berhias, makan, 

toileting termasuk BAB maupun BAK) (Nurjannah dalam Direja, 2011). 

Dari data Rekam Medik Rumah Sakit Jiwa Daerah Surakarta,  didapat 

dari Ruang Srikandi pada bulan Februari-April 2012 Defisit Perawatan Diri 

453 orang, pada bulan Februari-April 2013 jumlah pasien Defisit Perawatan 

Diri 502 orang, jumlah pasien Harga Diri Rendah 68 orang, Menarik Diri 275 

orang, pasien Halusinasi 1235 orang, Riwayat Prilaku Kekerasan 515 orang, 

Waham 52 orang. 

Dari data di atas defisit perawatan diri dari tahun ke tahun mengalami 

peningkatan, sehingga  penulis tertarik untuk mengambil defisit perawatan 

diri. 
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B. Rumusan Masalah 

Dalam pembuatan asuhan keperawatan, pada kesempatan ini penulis 

akan menguraikan asuhan keperawatan secara sistematis mengenai defisit 

perawatan diri pada Ny. S disusun yang terdiri dari pengkajian, diagnosa 

keperawatan, intervensi, implementasi dan evaluasi di Ruang Srikandi Rumah 

Sakit Jiwa Daerah. 

 

C. Tujuan Laporan Kasus 

1. Secara Umum 

Tujuan penulisan karya tulis ilmiah ini yaitu memberikan gambaran secara 

langsung tentang asuhan keperawatan pada klien dengan gangguan  defisit 

perawatan diri. 

2. Secara Khusus 

a. Mampu melakukan pengkajian keperawatan pada klien dengan      

gangguan defisit perawatan diri. 

b. Mampu menerapkan diagnosa keperawatan  pada klien dengan defisit 

perawatan diri. 

c. Mampu membuat intervensi  keperawatan pada klien dengan defisit 

perawatan diri. 

d. Mampu membuat impementasi keperawatan pada klien dengan defisit 

perawatan diri. 

e. Mampu membuat evaluasi keperawatan pada klien dengan perawatan 

diri. 
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D. Manfaat Laporan Kasus 

Dengan adanya penulisan Karya Tulis Ilmiah ini diharapkan dapat 

memberikan manfaat antara lain :      

1. Bagi Penulis 

Dapat menjadikan sebuah ilmu yang dapat dikembangkan, teori 

maupun praktik yang di dapatkan di kampus dapat di aplikasikan dilahan 

dan dapat mengkreasikan atau memvariasikan.Disinilah peran penulis 

sangat penting untuk melakukan asuhan keperawatan pada klien dengan 

defisit perawatan diri. 

2. Bagi Rumah Sakit Jiwa Daerah 

a. Dapat meningkatkan mutu pelayanan. 

b. Klien lebih terkelola dengan baik. 

c. Dapat mengembangkan proses asuhan keperawatan pada klien dengan 

gangguan defisit perawatan diri. 

d. Dapat terjalin tali kasih persaudaraan yang harmonis. 

3. Bagi Klien 

a. Klien dapat mengerti apa itu defisit perawatan diri. 

b. Klien dapat melakukuan cara perawatan kebersihan diri. 

c. Sebagai bahan masukan bagi klien dalam mengatasi permasalahan 

yang dihadapinya. 

d. Dapat memberikan kepuasan dalam keluarga klien atas asuhan 

keperawatan yang diberikan. 

e. Klien dapat menerima asuhan keperawatan secara baik. 




