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ASUHAN KEPERAWATAN JIWA PADA Tn. S DENGAN  
HARGA DIRI RENDAH DI RUANG MAESPATI   
RUMAH SAKIT JIWA DAERAH SURAKARTA        

 (Andri Mulyono, 2013, 47 halaman) 
 

ABSTRAK 

Harga diri rendah merupakan perasaan malu atau minder karena adanya  

kekurangan pada diri yang biasanya disebabkan oleh penilaian negatif dari 

diri sendiri maupun orang lain dalam lingkungan yang sama. 

Untuk mengetahui asuhan keperawatan pada pasien dengan gangguan jiwa 

dengan harga diri rendah meliputi pengkajian, intervensi, implementasi, 

dan evaluasi keperawatan. 

 Setelah dilakukan asuhan keperawatan selama 3 hari didapatkan hasil klien 

dapat memahami dan dapat mengulang kembali dari apa yang telah di 

diskusikan bersama. Tetapi kriteria evaluasi belum tercapai semua dan 

belum sesuai dengan intervensi keperawatan, di karenakan dari pihak 

keluarga belum sempat menjenguk klien dan berpartisipasi secara aktif 

dalam membantu klien dalam mengatasi masalah tentang harga dirinya, 

Kerjasama antara tim kesehatan dan pasien berserta keluarga pasien sangat 

di perlukan untuk keberhasilan asuhan keperawatan pada pasien, 

komunikasi terapeutik dapat mendorong pasien lebih kooperatif. 

Kata kunci : harga diri rendah, gangguan jiwa, keluarga, komunikasi 

terapeutik. 

 

 

 

 

 



NURSING CARE IN MENTAL OF Tn. S WITH  
LOW SELF-ESTEEM IN MAESPATI ROOM  

OF THE REGIONAL MENTAL HOSPITAL  SURAKARTA  
(Andri Mulyono, 2013, 47 pages) 

 
ABSTRACT 

Low self-esteem is a feeling of shame or inferiority because of the flaws in 
ourselves that is usually by a negative assessment of themselves or others in the 
same neighborhood. 

To determine nursing care to patients with mental disorders with low self-esteem 
include assessment, intervention, implementation, and evaluation of nursing. 

After 3 days of nursing care, the obtained results are the client can understand and 
can repeat back from what has been discussed together. But has not achieved all 
of the evaluation criteria and not in accordance with nursing interventions, in 
because of the family has not had time to visit clients and actively participate in 
helping clients in addressing issues of self-esteem. 

Cooperation between the healthcare team and the patient along with the patient’s 
family are essential for the success of nursing care to patients, therapeutic 
communication can encourage more cooperative patient. 

Key  words : low self-esteem, mental illness, family, therapeutic communication. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



PENDAHULUAN 
 

Perkembangan kebudayaan masyarakat banyak membawa perubahan 

dalam segi kehidupan manusia. Setiap perubahan situasi kehidupan baik positif 

maupun negatif dapat mempengaruhi keseimbangan fisik, mental, dan 

psikososial seperti bencana dan konflik yang dialami sehingga berdampak 

sangat besar terhadap kesehatan jiwa seseorang yang berarti akan 

meningkatkan jumlah pasien gangguan jiwa(keliat, 2011). 

Menurut World Health Organization (WHO), jumlah penderita gangguan 

jiwa diseluruh dunia mencapai hampir 450 juta orang, dimana sepertiganya 

berdomisili di negara-negara berkembang. Hal ini diperkuat dengan data dan 

fakta bahwa hampir separuh populasi dunia tinggal di negara dimana satu 

orang psikiater melayani 200.000 orang. World Health Organization (WHO) 

mengungkapkan negara miskin hanya memiliki satu orang dokter spesialis jiwa 

per satu juta penduduk(Makale, 2012).  

Peristiwa-peristiwa traumatik seperti bencana dan konflik 

berkepanjangan yang dialami masyarakat kita telah meninggalkan dampak 

yang serius. Mereka harus mengalami kehilangan baik  pekerjaan, harta benda, 

bahkan nyawa. Dampak kehilangan tersebut dapat mempengaruhi individu 

akan kemampuan dirinya(Keliat, 2011). 

Berdasarkan hasil riset kesehatan dasar (Riskesdas) yang dilakukan 

kementerian kesehatan pada 2007, prevalensi masalah mental emosional yakni 

depresi dan ansietas ada sebanyak 11,60 persen dari jumlah penduduk 

indonesia atau sekitar 24.708.000 jiwa. Kemudian prevalensi gangguan jiwa 



berat yakni psikosis ada sekitar 0,46 persen dari jumlah penduduk indonesia 

atau sekitar 1.065.000 juta jiwa(Wibisono, 2013). 

Harga diri seseorang di peroleh dari diri sendiri dan orang lain. 

Gangguan harga diri rendah akan terjadi jika kehilangan kasih sayang, perilaku 

orang lain yang mengancam dan hubungan interpersonal yang buruk. Tingkat 

harga diri seseorang berada dalam rentang tinggi sampai rendah. Individu yang 

memiliki harga diri tinggi menghadapi lingkungan secara aktif dan mampu 

beradaptasi secara efektif untuk berubah serta cenderung merasa aman. 

Individu yang memiliki harga diri rendah melihat lingkungan dengan cara 

negatif dan menganggap sebagai ancaman. (Keliat, 2011). 

Menurut (Herman, 2011), gangguan jiwa ialah terganggunya kondisi 

mental atau psikologi seseorang yang dapat dipengaruhi dari faktor diri sendiri 

dan lingkungan. Hal-hal yang dapat mempengangaruhi perilaku manusia ialah 

keturunan dan konstitusi, umur, dan sex, keadaan badaniah, keadaan 

psikologik, keluarga, adat-istiadat, kebudayaan dan kepercayaan, pekerjaan, 

pernikahan dan kehamilan, kehilangan dan kematian orang yang di cintai, rasa 

permusuhan, hubungan antara manusia. 

Menurut ( Keliat, 2011), tanda dan gejala harga diri rendah yaitu 

mengkritik diri sendiri, perasaan tidak mampu, pandangan hidup yang pesimis, 

penurunan produktivitas, penolakan terhadap kemampuan diri. Selain tanda 

dan gejala diatas, dapat juga mengamati penampilan seseorang dengan harga 

diri rendah yang tampak kurang memperhatikan perawatan diri, berpakaian 

tidak rapi, selera makan menurun, tidak berani menatap lawan bicara, lebih 



banyak menunduk, dan bicara lambat dengan nada suara rendah. Dari data 

laporan Rekam Medik RSJD surakarta pada tahun 2013, didapatkan data dari 

bulan febuari-maret 2013 tercatat jumlah pasien mencapai 10.289 orang, dan   

diruang maespati pada bulan april 2013 tercatat jumlah pasien mencapai 1425 

orang, untuk pasien yang menderita harga diri rendah sebanyak 83 pasien. 

pasien harga diri rendah diruang maespati cenderung banyak yang sudah 

meningkat gangguan jiwanya kefase halusinasi, resiko perilaku kekerasa dan 

menjadikan timbulnya masalah defisit keperawatan diri pada pasien. 

Berdasarkan hal-hal diatas  penulis tertarik untuk mengangkat masalah 

pada paien dengan harga diri rendah di RSJD SURAKARTA. 

 
TINJAUAN PUSTAKA 

 

1. Pengertian  

Konsep diri adalah penilaian subjektif individu terhadap dirinya, 

perasaan sadar atau perasaan tidak sadar dan persepsi terhadap fungsi, 

peran, dan tubuh(Kusumawati, 2011). Harga diri rendah merupakan keadaan 

dimana individu mengalami evaluasi diri negatif tentang kemampuan 

dirinya(Fitria, 2013). Harga diri rendah merupakan perasaan tidak berharga, 

tidak berarti, rendah diri, yang menjadikan evaluasi negatif  terhadap diri 

sendiri dan kemampuan diri(keliat, 2011). Menurut (Fitria, 2013), Harga diri 

rendah situasional yaitu evaluasi diri negatif yang berkembang sebagai 

respons terhadap hilangnya atau berubahnya perawatan diri seseorang yang 

sebelumnya mempunyai evaluasi diri positif. Harga diri rendah situasional 



merupakan perkembangan persepsi negatif tentang harga diri sebagai 

respons seseorang terhadap situasi yang sedang dialami(Wilkinson, 2012). 

Harga diri rendah merupakan evaluasi diri dan perasaan tentang diri atau 

kemampuan diri yang negative terhadap diri sendiri, hilangnya percaya diri 

dan harga diri, merasa gagal dalam mencapai keinginan(Herman, 2011). 

Gangguan harga diri dapat dijabarkan sebagai perasaan yang negatif 

terhadap diri sendiri, yang menjadikan hilangnya rasa percaya diri seseorang 

karena merasa tidak mampu dalam mencapai keinginan(Fitria, 2009). 

Sehingga dapat diambil kesimpulan bahwa harga diri rendah yaitu dimana 

individu  mengalami gangguan dalam penilaian terhadap dirinya sendiri dan 

kemampuan yang dimiliki, yang menjadikan hilangnya rasa kepercayaan 

diri akibat evaluasi negatif yang berlangsung dalam waktu yang lama karena 

merasa gagal dalam mencapai keinginan. 

 

RESUME KEPERAWATAN 

1. Identitas Pasien 

Nama    : Tn.S 

Umur   : 35th 

Jenis kelamin   : Laki-laki  

Alamat    : Grobogan 

Pendidikan    : SD 

 Pekerjaan    : Petani 

Agama    : Islam 



Status   : Belum kawin 

Suku bangsa   : Jawa/Indonesia 

No.RM     : 0494XX 

Dx.Medis    : F.20.0(Stizoprenia paranoid) 

Tanggal masuk RS           : 20 April 2013 

Sumber informasi  : Wawancara, Rekam medis  

2. Alasan masuk 

Klien mengatakan sebelum masuk rumah sakit mengamuk dijalan 

kemudian klien di tangkap oleh petugas. Dan oleh petugas klien dibawa  

kerumah sakit jiwa surakarta, klien mengatakan  sebelumnya pernah   

diperiksakan oleh keluarganya dipukesmas desa. 

3. Faktor predisposisi 

a. Riwayat gangguan jiwa 

Klien pernah mendapatkan perawatan gangguan jiwa yaitu dengan 

rawat jalan sebanyak satu kali. 

b. Pengobatan sebelumnya 

kurang berhasil, karena kline minum obat tidak teratur. 

c. Pasien tidak pernah mengalami Trauma sebelumnya 

Klien sebelumnya tidak pernah mengalami aniaya fisik, seksual, 

kekerasan dalam rumah tangga maupun tindakan kriminal. 

d. Riwayat anggota keluarga  

Klien mengatakan dalam anggota keluarganya tidak ada yang menderita 

gangguan jiwa. 



e. Pengalaman masa lalu yang tidak menyenangkan 

Klien mengatakan saat masih sekolah dasar (SD) dia selalu dihina oleh 

teman-temannya karena klien sering ngompol dicelana. Yang 

menjadikan klien merasa minder jika bermain dengan teman-temanya. 

4.  Faktor presipitasi 

Klien mengamuk dijalan dan oleh petugas dibawa ke Rumah Sakit Jiwa 

Daerah  Surakarta. 

5. Data Fokus 

DS: Klien mengatakan tidak berguna karena hanya menjadi beban 

keluarga, klien mengatakan sering menyendiri, klien mengatakan merasa 

minder untuk berinteraksi dengan orang lain, klien mengatakan lebih 

senang memendam masalahnya sendiri. 

DO: Klien Banyak menunduk, klien sering menyendiri, klien hanya 

berbicara seperlunya, kontak mata kurang, klien menyalahkan dirinya, 

klien banyak menunduk, klien Sering melamun, klien Bicara lambat, klien 

sering menghindar/minder. 

HASIL PENELITIAN 

Dari diagnosa utama yaitu harga diri rendah berhubungan dengan koping 

individu tidak efektif.  

Kriteria evaluasi yang dapat dicapai pada TUK 1 yaitu klien menjawab 

salam, mau berjabat tangan, ada kontak mata, mau duduk berdampingan 

dengan perawat, dan klien mau mengatakan masalah yang sedang dihadapi. 

Kriteria evaluasi yang dapat dicapai pada TUK 2 yaitu setelah klien dapat 



mengidentifikasi kemampuan dan aspek  positif yang dimiliki. Hal ini 

dapat dilihat bahwa klien telah mampu menyebutkan dengan baik kegiatan 

yang dilakukan di rumah sakit karena klien sudah terbiasa melakukannya. 

Kriteria evaluasi yang dapat dicapai pada TUK 3 yaitu klien dapat menilai 

kemampuan yang digunakan. Kriteria evaluasi  tersebut dapat tercapai 

disebabkan karena klien dapat melakukan kegiatan yang dicontohkan oleh 

perawat seperti merapikan tempat tidur sesuai dengan apa yang klien 

inginkan. Kriteria evaluasi yang dapat dicapai pada TUK 4 yaitu klien 

dapat membuat rencana atau jadwal yang akan dilakukannya setiap hari. 

Kriteria tersebut sedikit terkendala dalam pelaksanaanya karena klien agak 

sulit saat menulis jadwal kegiatanya dan harus  dibantu oleh perawat. 

Kriteria evaluasi yang dapat dicapai  pada TUK 5  yaitu klien melakukan 

kegiatan sesuai kondisi sakit dan kemampuanya saat ini. Kriteria evaluasi 

tersebut dapat tercapai karena klien saat disuruh merapikan tempat tidur 

klien dapat melaksanakannya. Kriteria evaluasi yang dapat dicapai pada 

TUK 6 yaitu klien memanfaatkan system pendukung yang ada di keluarga, 

tidak dapat tercapai disebabkan klien selama dirawat belum pernah 

dikunjungi oleh keluarganya. 

 

KESIMPULAN DAN SARAN 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan uraian diatas mengenai diagnose utama harga diri rendah 

berhubungan dengan koping individu tidak efektif. Serta setelah dilakukan 



pelaksanaan asuhan keperawatan terhadap Tn.S diruang Maespati RSJD 

Surakarta, maka dapat diambil beberapa kesimpulan sebagai berikut :  

1. Melaksanakan asuhan keperawatan pada klien khususnya dengan harga 

diri rendah, membina hubungan saling percaya dapat menciptakan suasana 

terapeutik dalam pelaksanaan asuhan keperawatan yang diberikan. 

2. Disamping peran perawat dalam memberikan asuhan keperawatan, disini 

kehadiran keluarga sangat dibutuhkan dalam memberikan data yang 

diperlukan dan membina kerjasama dalam memberikan perawatan pada 

klien. Sehingga penulis dapat menyimpulkan bahwa peran serta keluarga 

merupakan faktor penting dalam proses penyembuhan klien. 

B.   Saran  

 Setelah dilakukan tindakan asuhan keperawata pada klien dengan 

diagnose Harga diri rendah berhubungan dengan koping individu tidak efektif 

maka ada beberapa saran yang diharapka berguna dan dapat dijadikan 

masukan kearah yang lebih baik. 

1. Bagi perawat/ Rumah Sakit 

Dalam proses keperawatan hendaknya selalu menerapkan ilmu dan kiat 

keperawatan sehingga pada saat menerapkan tindakan keperawatan secara 

profesional dan Hendaknya meningkatkan komunikasi terapeutik terhadap 

klien sehingga asuhan keperawatan dapat tercapai. 

 

 

 

 



2. Bagi keluarga  

yang para anggotanya pernah mengalami gangguan kejiwaan khususnya 

harga diri rendah disarankan untuk selalu memberikan pengawasan dan 

control secara rutin setelah dilakukan perawatan dirumah sakit. 

3. Bagi instansi pendidikan  

semoga karya tulis ilmiah ini dapat memudahkan untuk mengembangkan 

asuhan keperawatan jiwa. 
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