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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang  

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). 
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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, 
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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. 

 

B. Identifikasi Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, maka rumusan masalah yang 

dapat diambil adalah ‘’Bagaimanakah penatalaksanaan asuhan keperawatan 

pada Tn.S dengan harga diri rendah diruang maespati Rumah Sakit Jiwa 

Daerah  Surakarta”. 
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C. Tujuan Penulis 

1. Tujuan umum 

Mampu melakukan asuhan keperawatan secara komprehensif pada Tn.s, 

dengan harga diri rendah diruang maespati RSJD SURAKARTA. 

2. Tujuan khusus 

Tujuan khusus dalam penulisan karya tulis ilmiah ini, diharap nantinya 

dapat: 

a. Melakukan pengkajian secara langsung pada pasien gangguan konsep 

diri  harga diri rendah. 

b. Merumuskan masalah dan membuat diagnosa keperawatan pada pasien 

gangguan konsep diri harga diri rendah. 

c. Membuat perencanaan keperawatan pada pasien gangguan konsep diri  

harga diri rendah. 

d. Melaksanakan tindakan keperawatan pada pasien gangguan konsep diri 

harga diri rendah. 

e. Mengevaluasi tindakan yang telah dilakukan pada pasien gangguan 

konsep diri harga diri rendah. 

 

D. Manfaat penulisan 

1. Bagi rumah sakit  

Sebagai bahan masukan yang dapat menunjang mutu dalam pelaksanaan  

pratik pelayanan keperawatan jiwa, khususnya gangguan konsep diri. 
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2. Bagi instansi pendidik 

Sebagai bahan acuan dalam kegiatan proses belajar mengajar, tentang 

asuhan keperawatan jiwa, kususnya gangguan konsep diri. 

3. Bagi penulis 

Sebagai sarana yang efektif untuk menembah pengetahuan, mendalami ilmu 

keperawatan jiwa dan memperoleh pengalaman kususnya tentang masalah 

gangguan konsep diri. 

4. Bagi pembaca 

Hasil penulisan karya tulis ilmiah ini, diharapkan dapat memberikan 

informasi dan pemecahan masalah keperawatan jiwa tentang asuhan 

keperawatan jiwa terutama gangguan konsep diri. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


