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LAPORAN PENDAHULUAN 

ASUHAN KEPERAWATAN JIWA 

PASIEN DENGAN MASALAH HDR(HARGA DIRI RENDAH) 

  

A. MASALAH UTAMA 

Gangguan Masalah HDR (Harga Diri Rendah) 

B. PROSES TERJADINYA MASALAH 

1. Definisi  

Harga diri adalah penilaian tentang pencapaian diri dengan menganalisa 

seberapa jauh perilaku sesuai dengan ideal diri. (Eko, 2014:102) 

2. Penyebab 

Berbagai factor menunjang terjadinya perubahan dalam konsep diri 

sesorang. Dalam tinjauan life span hidtory klien, penyebab terjadinya 

harga diri rendah adalah pada masa kecil sering disalahkan, jarang diberi 

pujian atas keberhasilannya. Saat individu mencapai masa remaja 

keberadaannya kurang dihargai, tidak diberi kesempatan dan tidaj 

diterima. Menjelang dewasa awal sering gagal disekolah, pekerjaan atau 

pergaulan. Harga diri rendah muncul saat lingkungan cenderung 

mengucilkan dan menuntut lebih dari kemampuannya.(Iskandar,2014:39) 

Menurut stuart (2006), factor-faktor yang mengakibatkan harga driri 

rendah kronik meliputi fakktor predisposisi dan factor presipitasi sebagai 

berikut : 

a. Factor predisposisi 

1) Factor yang mempengaruhi harga diri meliputi penolakan orang 

tua, harapan orang tua yang tidak realistis, kegagalan yang 

berulang, kurang mempunyai tangguang jawab personal, 

ketergantungan pada orang lain, dan idial diri yang tidak 

realistis. 

2) Factor yang mempengaruhi performa peran adalah stereotype 

peran gender, tuntutan peran kerja, dan harapan peran budaya. 
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3) Factor yang mempengaruhi identitas pribadi meliputi 

ketidakpercayaan orang tua, tekanan dari kelompok sebaya, dan 

perubahan struktur social. 

(Iskandar,2014:39) 

b. Factor presipitasi 

Menurut yosep (2009), factor presipitasi terjadinya harga diri rendah 

biasanya adalah kehilangan bagian tubuh, perubahan 

penampilan/bentuk tubuh, kegagalan atau produktifitas yang 

menuurun.  

Secara umum, gangguan konsep diri harga diri rendah ini dapat 

terjadi secara situasional atau kronik. Secara situasional karena 

trauma yang muncul secara tiba-tiba, misalnya harus dioperasi, 

kecelakan, perkosaan atau dipenjara, termasuk dirumah sakit bisa 

menyebabkan harga diri rendah disebabkan karena penyakit fisik 

atau pemasanagan alat bantu yang mebuat yang mebuat klien tidak 

nyaman. Harga diri rendah kronik biasanya dirasakan klien sebelum 

sakit atau sebelum dirawat klien sudah memiliki pikiran negative dan 

meningkt saat dirawat. 

(Iskandar, 2014:39-40) 

c. Perilaku 

Pengumpulan data yang dilakukan oleh perawat meliputi perilaku 

yang objektif dan dapat diamati serta perasaan subjektif dan dunia 

dalam diri klien sendiri. Perilaku yang berhubungan dengan harga 

diri rendah salah satunya mengkritik diri sendiri, sedangkan 

keracunan identitas seperti sifat kepribadian yang bertentangan serta 

depersonalisasi. (Iskandar, 2014:40) 

3. Jenis 

a. Situational 

Terjadinya terutama yang tiba-tiba, misalnya harus di operasi, 

kecelakaan, dicerai sumai atau istri, putus sekolah, putus hubungan 

kerja, perasaan malu karena sesuatu (korban pemerkosaan, di tuduh 

KKN, di penjara tiba-tiba).(Iskandar, 2014:39) 
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b. Kronik 

Perasaan negatif terhadap diri berlangsung lama, yaitu sebelum 

sakit/di rawat. Klien ini mempunyai cara berfikir negatif. Kejadian 

sakit dan dirawat akan menambah persepsi negatif terhadap dirinya. 

Kondisi ini mengakibatkan respon mal yang adaktif. Kondisi ini 

dapat ditemukan pada klien gangguan fisik yang kronik atau klien 

pada gangguan jiwa. (Iskandar, 2014:39) 

 

4. Rentang respon 

Bagan rentang respon 

Respon       Respon 

Adaptif       Maladaptif 

 

 

Aktualisasi  Konsep Diri  Harga Diri Keracunan     Depersonalisasi  

      Diri       Positif    Rendah  Identitas 

(Iskandar, 2014:38) 

 

a. Respon adaptif 

      Respon adaptif adalah kemampuan individu dalam 

menyelesaikan masalah yang dihadapinya 

1) Aktualisasi diri adalah pernyataan diri tentang konsep diri yang 

positif dengan latar belakang pengalaman nyata yang sukses dan 

dapat diterima. 

2) Konsep diri positif adalah apabila individu mempunyai pengalaman 

yang positif dalam beraktualisasi diri dan menyadari hal-hal positif 

maupun yang negatif dari dirinya. 

(Eko, 2014: 102) 

b. Respon Maladaptif 

 Respon maladaptif adalah respon yang diberikan individu krtika 

dia tidakmampu lagi menyelesaikan masalah yang dihadapi. 
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1) Harga diri rendah adalah individu yang cenderung untuk menilai 

dirinya yang negatif dan merasa lebih rendah dari orang lain. 

2) Kerancuan identitas adalah identitas diri kacau atau tidak jelas 

sehingga tidak memberikan kehidupan dalam mencapai tujuan. 

3) Depersonalisasi (tidak mengenal diri) tidak mengenal diri yaitu 

mempunyai kepribadian yang kurang sehat, tidak mampu 

berhubungan dengan orang lain secara intim. Tidak ada rasa 

percaya diri atau tidak dapat membina hubungan baik dengan 

orang lain.  

(Eko, 2014:102) 

5. Proses terjadinya masalah 

a. Faktor predisposisi 

 Di kutip dari Eko Prabowo 2014:104 faktor predisposisi terjadinya 

harga diri rendah kronis menurut herman (2011) adalah penolakan 

orang tua yang tidak realistis, kegagalan berulang kali, kurang 

mempunyai tanggung jawab personal, ketergantungan pada orang lain, 

ideal diri yang tidak realistis. Faktor predisposisi citra tubuh adalah: 

1) Kehilangan atau kerusakan bagian tubuh 

2) Perubahan ukuran, bentuk dan penampilan tubuh akibat penyakit 

3) Proses penyakit dan dampaknya terhadap struktur dan fungsi tubuh 

4) Proses pengobatan seperti radiasi dan kemoterapi. Faktor 

predisposisi harga diri rendah adalah: 

a) Penolakan 

b) Kurang penghargaan, pola asuh overprotektif,otoriter, tidak 

konsisten, terlalu dituruti, terlalu dituntut 

c) Persaingan antar saudara 

d) Kesalahan dan kegagalan berulang 

e) Tidak mampu mencapai standar. Faktor predisposisi gangguan 

peran adalah : 

(1) Ketidak percayaan orang tuan 

(2) Tuntutan peran seks 
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(3) Harapan peran kultural. Factor predisposisi gangguan  

identitas adalah : 

(a) Ketidak percayaan Orang tua 

(b) Tekanan dari peer gruup 

(c) Perubahan struktur Sosial.  

          (Eko Prabowo 2014:104) 

b. Faktor presipitasi 

 Faktor presipitasi terjadinya harga diri rendah adalah hilangnya 

sebagian anggota tubuh, berubahnya penampilan atau bentuk tubuh, 

mengalami kegagalan, serta menurunya produktivitas. Harga diri kronis 

ini dapat terjadi secara situasional maupun kronik. 

1) Trauma : Masalah spesifik dengan konsep diri adalah situasi yang 

mebuat individu sulit menyesuaikan diri, khususnya trauma emosi 

seperti penganiayan seksual dan phisikologis pada masa anak-anak 

atau merasa terancam atau menyaksikan kejadian yang mengancam 

kehidupannya. 

2) Ketengangan peran : rasa frustasi saat indivisu merasa tidak 

mampu melakukan peran yang bertentangan dengan hatinya atau 

tidak merasa sesuai dengan melakukan perannya. Ketengangan 

peran ini sering dijumpai saat terjadi konflik peran terjadi saat 

indivisu menghadapi dua harapan yang bertentangan dan tidak 

dapat dipenuhi. Keraguan peran terjadi bila indivisu tidak 

mengetahui harapan peran yang spesifik atau bngung tentang peran 

sesuai.  

a) Trauma peran perkembangan 

b) Perubahan normatif yang berkaitan dengan pertumbuhan 

c) Transisi peran situasi 

d) Perubahan jumlah anggota keluarga baik bertambah atau 

berkurang 

e) Transisi sehat sakit 

f) Pergeseran kondisi pasien yang menyebabkan kehilangan 

bagian tubuh. 
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3) Perilaku 

a) Citra tubuh yaitu : menolak menyentuh atau melihat bagian 

tubuh tertentu, menolak bercermin, tidak mau mendiskusikan 

keterbatasan atau cacat tubuh, menolak usaha rehabilitasi, 

usaha pengobatan mandiri yang tidak tepat, dan menyangkal 

cacat tubuh. 

b) Harga diri rendah di antaranya : mengkritik diri atau orang 

lain, produktivitas menurun, gangguan berhubungan, 

keteganggan peran, pesimis menghadapi hidup, keluhan fisik, 

penolakan kemampuan diri, pandangan hidup bertentangan, 

destruktif kepada diri, menarik diri secara sosial, 

penyalahgunaan zat, menarik diri dari realitas, khawatir, 

merasa diri paling penting, distruktif pada orang lain, merasa 

tidak mampu, merasa bersalah, mudah  tersinggung/marah, 

perasaan negatif terhadap tubuh. 

c) Keracunan identitas diantaranya : tidak ada kode moral, 

kepribadian yang bertentangan, hubungan interpersonal yang 

ekploitatif, perasaa hampa, perasaan mengembang tentang diri, 

kehancuran  gender, tingkat ansietas tinggi,  tidak mampu 

empati pada orang lain, masalah estemasi. 

d) Depersonalisasi meliputi efektif : kehidupan identitas, perasaan 

terpisah dari diri, perasaan tidak realistis, rasa terisolasi yang 

kuat, kurang rasa berkesinambungan, tidak mampu mencari 

kesenangan, perseptual : halusinasi dengar dan lihat, bingung 

tentang seksualitas diri, sulit membedakan diri dari orang lain, 

gangguan citra tubuh, dunia seperti mimpi. Kognitif, gangguan 

daya ingat, gangguan penilaian, kepribadian ganda. 

(Eko, 2014:104-105) 

 

6. Tanda dan gejala 

Menurut Carpenito dalam keliat (2011), perilaku yang berhubungan 

dengan harga diri rendah antara lain : 
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a. Data Subjectif : mengkritik diri sendiri atau orang lain perasaan tidak 

mampu, pandangan hidup yang pemsimis, perasaan lemah dan takut, 

penolakan terhadap kemampuan diri sendiri, pengurangan diri/ 

mengejek diri sendiri, hidup yang berpolarisasi, ketidak mapuan 

menentukan tujuan mengungkapkan kegagalan pribadi, merasionalkan 

penolakan. 

b. Data Objektif, produktivitas menurun, perilaku destruktiv pada diri 

sendiri dan orang lain penyalahgunaan zat, menarik diri dari hubungan 

social, ekspresi wajah malu dan rasa bermasalah, menunjukkan tanda 

depresi (sukarr tidur sukar makan), tampak mudah tersinggung/mudah 

marah.  

(Eko, 2014 :106) 

Ciri khas dari harga diri rendah menurut Damainyanti (2008), tanda geja 

dan gejala harga diri rendah kronik adalah sebagai berikut : 

a. Mengkritiik diri sendiri 

b. Persaan tidak mampu 

c. Pandangan hidup yang peseimis 

d. Penurunan produktivitas 

e. Penolakan terhadap kemampuan diri. 

Selaian data diatas, dapat juga mengamati penampilan seseorang dengan 

harga diri rendah, terlihat darikurang memperhatikan perawatan diri, 

berpakaian tidak rapi, selera makan kurang, tidak berani menatap lawan 

bicara, lebbih banyak menunduk, bicara lambat dengan suara nada lemah. 

(Iskandar, 2014: 40) 

7. Akibat 

Harga diri rendah dapat diakibat oleh rendahnya cita-cita seseorang 

Hal ini mengakibatkan berkurangnya tantangan dalam mencapai tujuan. 

Tantangaan yang rendah menyebabkan upaya yang rendah. Selanjutnya 

hal ini menyebutkan penampilan seseorang yang tidak optimal harga diri 

rendah muncul saat lingkungan cenderung menguculkan dan menuntut 

lebih dari kemampuannya. Ketika seseorang mengalami harga diri 
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rendah, maka akan berdaampak pada orang tersebut mengisolasi diri dari 

kelompoknya. Dia akan cenderung menyendiri dan menarik diri. 

(Eko prabowo 2014: 106) 

8. Mekanisme koping 

Mekanisme koping jangka pendek yang bisa dilakukan pasien 

harga diri rendah adalah kegiatan yang dilakukan untuk lari sementara 

dari krisis, misalnya pemakaian obat-obatan, kerja keras, nonton tv terus 

menerus. Kegiatan mengganti identitas sementara, misalnya ikut 

kelompok social, keagamaan dan politik. Kegiatan yang memberi 

dukungan sementara, seperti menikuti suatu kompetisi atau kontes 

popularitas, kegiatan mencoba menghilangkan anti identitas sementara, 

seperti penyaahgunaan obat-obatan. Jika mekanisme koping jangka 

pendek tidak memberi hasil yang diharapkan individu akan 

mengembangkan mekanisme koping jangka panjang. (Eko, 2014:106) 

9. Penatalaksanaan 

Terapi pada ganguan jiwa skizofrenia dewasa ini sudah 

dikembangkan sehingga penderita tidak mengalami diskriminasi bahkan 

metodenya lebih manusiawi daripada masa sebelumnya. Terapi yang 

dimaksud meliputi : 

a. Psikofarmaka 

Berbagai jenis obat psikofarmaka yang beredar dipasaran yang 

hanya diperoleh dengan resep dokter, dapat dibagi dalam 2 golongan 

generasi pertama (typical) dan generasi kedua (atypical). Obat yang 

termasuk golongan generasi pertama misalnya chlorpromazine HCL, 

Thoridazine HCL Adalah obat penennang untuk klien dengan 

gangguan Jiwa, dan Haloperidol obat untuk mengatasi berbagai 

masalah kejiwaan, seperti meredakan gejala skizofrenia, sindrom 

Tourette, Obat yang termasuk generasi kedua misalnya: Risperidone 

obat yang digunakan untuk menangani skizofrenia dan gangguan 

psikosis lain,serta perilaku agresif dan disruptif yang membahayakan 

pasien maupun orang lain. Antipsikotik ini bekerja dengan 

menstabilkan senyawa alami otak yang mengendalikan pola pikir, 
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perasaan, dan perilaku, Olozapine adalah jenis obat antipsikotik yang 

digunakan untuk gejala psikosis, psikosis adalah kumpulan gejala 

gangguan jiwa dimana seseorang merasa terpisah dari kenyataan 

yang sebenarnya di tandai dengan timbulnya delusi dan halusinasi, 

Clozapine diberikan kepada penderita skizofrenia dan parkinson, 

Quentiapine adalah obat yang digunakan untuk mengobati konsidi 

jiwa/suasana hati tertentu (seperti skizofrenia, gangguan bipolar, 

episode mania tiba-tiba atau depresi terkait dengan ganggua 

bipolar).Quetiapne dikenal sebagai obat anti-psikotik (tipe atipikal) 

.Glanzapine adalah obat yang digunakan untuk mengobati kondisi 

jiwa untuk suasana hati tertentu (seperti skizofrenia, gangguan 

bipolar). Obat ini juga dapat digunakan untuk kombinasi ddengan 

obat lain untuk pengobatan depresi, obat ini termasuk dalam kelas 

obat antipsikotik atipikal, Zolatine untuk gangguan cemas 

sedangatau berat dan gangguan cemas yang berhubungan erat 

dengan depresi, dan Aripiprazole untuk mengobati gejala kondisi 

psikotik seperti Skizofrenia dan gangguan bipolar(Eko, 2014:107) 

b. Psikoterapi 

Terapi kerja baik sekali untuk mendorong penderita bergaul lagi 

dengan orang lain, penderita lain, perawat dan dokter. Maksudnya 

supaya ia tidak mengasingkan diri lagi karena bila ia menarik diri ia 

dapat membentuk kebiasaan yang kurang baik. Dianjurkan untuk 

mengadakan permainan atau latihan bersama.(Eko, 2014:107) 

c. Terapi kejang listrik ( Electro Convulsive Therapy ) 

ECT adalah pengobatan untuk menimbulkan kejang granmall secara 

artificial dengan melewatkan aliran listrik melalui electrode yang 

dipasang satu atau dua temples. Therapy kejang listrik diberikan 

pada skizofrenia yang tidak mempan dengan terapi neuroleptika oral 

atau injeksi, dosis terapi kejang listrik 4-5 joule/detik. Tujuan ECT 

adalah untuk menginduksi suatu kejang kronik yang dapat memberi 

efek terapi (therapeutik clonic seizure) setidaknya selama 15 
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detik.Kejang yang dimaksud adalah suatu kejang dimana seseorang 

kehilangan kesadarannya dan mengalami rejatan. (Eko, 2014:108) 

d. Terapi modalitas 

Terapi modalitas atau perilaku merupakan rencana pengobatan untuk 

skizofrenia yang ditujukan pada kemampuan dan kekurangan pasien. 

Teknik menggunakan latihan keterampilan social untuk 

meningkatkan kemampuan social. Kemampuan memenuhi diri 

sendiri dan latihan praktis dalam komunikasi interpersonal. Terapi 

kelompok bagi skizofrenia biasanya memusatkan pada rencana dan 

masalah dalam hubungan kehidupan yang nyata.(Eko, 2014:108) 

Terapi aktivitas kelompok dibagi menjadi empat, yaitu terapi 

aktivitas kelompok stimulasi kognitif/persepsi, therapy aktivitas 

kelompok simulasi, terapi aktivitas kelompok stimulasi realita dan 

terapi aktivittas kelompok sosialisasi ( keliat dan Akemat, 2005 ). 

Dari empat jenis terapi aktivitas kelompok diatas yang paling relevan 

dilakukan pada individu dengan ganguan konsep diri harga diri 

rendah adalah terapi aktivitas kelompok stimulasi persepsi. Terapi 

aktivitas kelompok (TAK) stimulasi persepsi adalah terapi yang 

menggunakan aktivitas sebagai stimulasi dan terkait dengan 

pengalaman atau kehidupan untuk didiskusikan dalam kelompok, 

hasil diskusi kelompok dapat berupa kesepakatan persepsi atau 

alternative penyelesaian masalah.(Eko, 2014:108) 
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10. Pohon Masalah 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Iskandar, 2014:45) 

 

11. Diagnosa Keperawatan 

Masalah konsep dir nerkaitan dengan perasaan ansietas, bermusuhan dan 

rasa bersalah. Masalah ini sering menimbulkan proses penyebaran diri 

dan sirkular bagi individu yang dapat menyebabkan respon koping 

maladaptive. Respon ini dapat terlihat pada berbagai macam individu 

yang mengalami ancaman integritas fisik atau sistem diri. 

Diagnosa tunggal adalah: 

a. Harga diri rendah kronik 

b. Koping individu tidak efektif 

c. Isolasi social 

Diagnosa ganda adalah: 

a. Isolasi sosial berhubungan denga harga diri rendah kronik 

b. Harga diri rendah berhubungan dengan koping individu tidak efektif 

(Iskandar, 2014:45) 

 

Isolasi social : 

Effect 

Harga Diri Rendah Kronik  

Core Problem 

Koping Individu Tidak Efektif 

Causa 
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12. Rencana Asuhan Keperawatan 

Isolasi sosial berhubungan denga harga diri rendah kronik 

Harga diri rendah berhubungan dengan koping individu tidak efektif 

a. Tujuan Umum 

Klien dapat berhubungan dengan orang lain secara optimal    

b. Tujuan Khusus 

1) TUK 1 :Klien dapat membenina hubungan saling percaya 

Kreteria hasil : 

a) Ekspresi wajah klien bersahabat 

b) Menunjukan rasa tenang dan ada kontak mata 

c) Mau berjabat tangan dan mau menyebutkan nama 

d) Mau menjawab salam dan mau duduk berdampingan dengan 

perawat 

e) Mau mengutamakan masalah yang dihadapi 

Bina hubungan saling percaya dengan mengungkapkan prinsip 

komunikasi terapeutik : 

a) Sapa klien dengan rama dan baik secara verbal dan non verbal 

b) Perkenalkan diri dengan sopan 

c) Tanyakan nama lengkap klien dengan nama panggilan yang 

disukai klien. 

d) Jelaskan tujuan pertemuan. 

e) Jujur dan menepati janji 

f) Tunjukkan sikap empati dan menerima klien apa adanya 

g) Beri perhatian pada klien dan perhatikan kebutuhan dasar klien 

Rasional : 

Hubungan saling percaya merupakan dasr untuk kelancaran 

hubungan interaksi selanjutnya. 

(Kartika, 2015:54) 

2) TUK II : Klien dapat mengidentifikasi kemampuan dan aspek 

positif yang dimiliki 

Kreteria evaluasi : 
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Klien mampu mengidentifikasi kemampuan dan aspek positif yang 

dimiliki klien : 

a) Kemampuan yang dimiliki klien. 

b) Aspek positif keluarga 

c) Aspek positif lingkungan yang dimiliki klien 

Intervensi : 

a) Diskusikan kemampuan dan aspek positif yang dimiliki klien. 

Rasional :  

Mendiskusikan tingkat kemampuan klien menilai realitas, 

control diri atau integritas ego diperlukan sebagai dasar asuhan 

keperawatannya. 

b) Setiap bertemu hindarkan dari memberi nilai negatif 

Rasional : 

Reinforcement positif akan meningkatkan harga diri klien 

c) Usahakan memberikan pujian yang realistik 

Rasional : 

Pujian yang reaslistik tidak menyebabkan klien melakukan 

kegiatan hanya ingin mendapatkan pujian. 

(Kartika, 2015:54-55) 

3) TUK III : klien dapat menilai kemampuan yang digunakan 

Kreteria evaluasi : 

Klien menilai kreteria yaang dapat digunakann 

Intervensi : 

a) Diskusikan dengan klien kemampuan yang masih dapat dilakukan 

dalam sakit.  

Rasional : 

Keterbukaan dan pengertian tentang kemampuan yang dimiliki 

adalah prasarat untuk berubah 

b) Diskusikan kemampuan yangb masih dapat dilanjutkan  

penggunaannya. 

Rasional : 
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Pengertian tentang kemampuan yang masih dimiliki klien 

memotivasi ubtuk tetap mempertahankan 

penggunaannya.(Kartika, 2015:55) 

4) TUK IV :Klien dapat merencanakan kegiatan dengan kemampuan 

yang dimilik. 

Kreteria Evaluasi ; 

Klien membuat rencana kegiatan harian 

Intervensi 

a) Rencanakan bersama klien aktivitasyang dapat dilakukan 

setiap hari sesuai denagan kemampuan : kegiatan mandiri, 

kegiatan dengan bantuan sebagaian kegiatan yang 

membutuhkan bantuan total. 

Rasional : 

Membentuk individu yang bertanggung jawab terhadap diri 

sendiri. 

b) Tingkatkan kegiatan sesuai dengan toleransi kondisi klien 

Rasional : 

Klien perlu bertindak secara realistik dalam kehidupannya 

c) Beri contoh pelaksanaan kegiatan yang boleh dilakuak klien. 

Rasioanal : 

Contoh perilaku yang dilihat klien akan memotivasi klien 

untuk melaksanakan kegiatan. 

(Kartika, 2015:56) 

5) TUK V : Klien dapat melaksanakan kegiatan yang boleh 

dilakuakan 

Kreteria Evaluasi : 

Klien melakuka kegiatan  sesuai kondisi sakit dan kemampuannya 

Intervensi : 

a) Beri kesempatan pada klien untuk mencoba kegiatan yang 

telah direncakan. 

Rasional : 
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Memberikan kesempatan kepada klien mandiri dapat 

meningkatkan motivasi dan haarga  diri klien 

b) Beri pujian atas keberhasilan klien 

c) Diskusikan kemngkinan pelaksanaan di rumah 

Rasionak : 

Memberikan kesempatan kepada klien untuk tetap melakukan 

kegiatan yang biasa dilakukan. 

(Kartika, 2015:56-57) 

6. TUK VI : klien  dapat memanfaatkan sistem pendukung yang ada di 

keluarga. 

Krteria evaluasi 

Klien memanfaatkan sistem pendukung yang ada dikeluarga 

Intervensi 

a. Beri pendiidkan kesehatan pada keluarga tentang cara merawat 

klien dengan harga diri rendah. 

Rasional : 

Mendorong keluarga untuk mampu merawat  klien mandiri di 

rumah. 

b. Banntu keluarga  memberikan dukungan selama klien di rawat 

Rasional : 

Support sytem keluarga akan sangat mempengaruhi dalam 

mempercepat proses penyembuhan klien 

c. Bantu keluargamenyiapkan lingkungan rumah 

Rasional : 

Meningkatkan peran serta keluarga dalam merawat klien di 

rumah. 

(Kartika, 2015:57) 
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STATEGI PELAKSANAAN TINDAKAN KEPERAWATAN (SP) 

 

Pertemuan ke 1 

1. Proses Keperawatan 

1) Kondisi pasien: 

1) Klien mengatakan malu dan tidak berguna. 

2) Klien menunjukkan ekspresi wajah malu. 

3) Klien mengatakan “tidak bisa” ketika diminta melakukan sesuatu. 

4) Klien tampak kurang bergairah. 

5) Klien selalu mengungkapkan kekurangannya dari pada 

kelebihannya 

2) Diagnosa keperawatan 

resiko isolasi sosial : menarik diri berhubungan dengan harga diri rendah. 

3) Tujuan khusus 

1)Klien dapat membina hubungan saling percaya. 

2)Klien dapat mengidentifikasi kemampuan dan aspek positif yang 

dimiliki. 

4) Tindakan keperawatan 

2. Strategi Komunikasi Pelaksanaan Tindakan Keperawatan 

1) Orientasi  

a) Salam Terapeutik 

“ Selamat pagi Bu, saya indah suryani, saya mehasiswa Akper 

RUSTIDA Banyuwangi yang sedang praktik di rumah Sakit ini”, ibu 

bisa panggil saya suster indah atau suster Ani”. “Nama ibu siapa ?”..... 

o o o begitu, “ ibu lebih senang di panggil siapa ?”. “ o o o . “ o o o 

ibu Siti “. “ saya akan menemani ibu kurang lebih 2 minggu, jadi 

kalau ada yang menganggu pikiran ibu, bisa bilang saya, siapa tahu 

saya bisa bantu. “ 

b) Evaluasi 

“Bagaiman perasaan ibu saat ini ? ....... o o o begitu “. “ Coba 

ceritakan pada saya, apa yang dirasakan di rumah hingga dibawa ke 

RSJ ?” 
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c) Kontrak 

a) Topik 

“Maukah ibu siti bercakap-cakap dengan kemampuan yang 

dimiliki serta hobby yang sering dilakukan di rumah ?” 

b) Tempat 

“Ibu siti lebih suka bercakap-cakap dimana ?”,o o o... di teras, 

baiklah”. 

c) Waktu 

“Kita mau bercakap-cakap berapa lama ?”, bagaimana kalau 10 

menit saja”. 

2) Kerja 

“ kegiatan apa saja yang sering ibu Siti lakukan ?”..... memasak, mencuci 

pakaian,  itu”. Terus kegiatan apalagi yang sering ibu lakukan?”. “kalau 

tidak salah ibu juga senang menyulam yaa?”, wah bagus sekali!. 

“ Bagaimana kalau ibu Siti menceritakan kelebihan lain/kemampuan lain 

yang dimiliki?”, terus...... apa lagi. 

“ Bagaimana dengan keluarga ibu Siti, apakah mereka menyenangi apa 

yang ibu lakukan selama ini, atau apakah mereka sering mengejek 

hasil kerja ibu?”. 

3) Terminasi 

a) Evaluasi Subyektif 

“Bagaimana perasaan ibu siti selama kita bercakap-cakap ?”,”senang 

terima kasih !. 

b) Evaluasi Obyektif 

“Tolong ibu siti ceritakan lagi kemampuan dan kegiatan yang sering 

ibu lakukan ? .... bagus”, “terus bagaimana tanggapan keluarga 

terhadap kemampuan dan kegiatan yang ibu lakukan ?”. 

c) Rencana tindak lanjut 

“Baiklah bu siti , nanti ibu ingat-ingat lagi iya, kemampuan ibu yang 

lain dan belum sempat ibu ceritakan kepada saya ?”, besok bisa kita 

bicara lagi”. 
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d) Kontrak 

1) Topik 

“Bagaimana kalau kita bicarakan kembali kegiatan/kemampuan 

yang dapat ibu siti lakukan di rumah sakit dan rumah ?”. 

2) Tempat 

   “Tempatnya mau dimana bu ?” 

3) Waktu 

  “Barapa lama kita akan bercakap-cakap ?”. bagaimana kalau 15 

menit ?” 

“Setuju !”. 

     “sampai bertemu lagi besok ya, bu siti “. 

(Kartika, 2015: 59-61)  
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STATEGI PELAKSANAAN TINDAKAN KEPERAWATAN (SP) 

Pertemuan ke 2 

1.Proses Keperawatan 

a. Kondisi 

1) Klien telah terbina hubungan saling percaya dengan perawat. 

2) Klien telah mengetahui/dapat mengenal beberapa kemampuan dan aspek 

positif yang dimiliki. 

b. Diagnosa keperawatan 

        Resiko isolasi : menarik diri berhubungan dengan harga diri rendah. 

    c.Tujuan Khusus 

1) Klien dapat menilai kemampuan yang dapat digunakan. 

2) Klien dapat merencanakan kegiatan di rumah sakit sesuai dengan 

kemampuan yang dimiliki. 

 2.Strategi Komunikasi Pelaksanaan Tindakan Keperawatan 

a. Orientasi  

1) Salam Terapeutik 

“Selamat pagi, Bu Siti !” apakah ibu masih ingat dengan saya ?” ......... 

bagus !” 

2) Evaluasi 

 “Bagaimana perasaan ibu siti saat ini ?”. 

“ Apakah ibu memiliki kemampuan lain yang belum ibu siti ceritakan 

kemarin kepada saya ?” 

3) Kontrak 

a)  Topik 
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“Apakah bu siti masih ingat apa yang akan kita bicarakan sekarang ?”. 

“Ya”. 

 

b) Tempat 

“Kalau tidah salah, kemarin kita sudah sepakat kita akan mengobrol di 

ruang makan benar kan ?”. 

c) Waktu  

“Kita akan mengobrol selama 15 menit, atau mungkin bu siti ingin 

kita mengobrol lebih lama lagi ?”. 

b. Kerja 

   “ Kegiatan apa saja yang sering ibu siti lakukan dirumah?”..... memasak, 

mencuci pakaian, menyapu bagus itu”. Terus kegiatan apalagi yang bisa ibu 

lakukan?”. “ kalau tidak salah ibu juga senang menyulam yaa?”, wah bagus 

sekali itu bu!. 

“ Bagaimana kalau ibu Siti menceritakan kelebihan lain/kemampuan lain 

yang ibu miliki?, terus...... apalagi. 

“Bagaimana dengan keluarga ibu Siti, apakah mereka menyenangi dan 

mendukung apa yang ibu lakukan selama ini, atau apakah mereka sering 

mengejek hasil kerja ibu?”.  

    c. Terminasi 

1) Evaluasi Subyektif 

“Bagaimana perasaan ibu siti setelah berhasil membuat jadwal kegiatan 

yang dapat dilakukan di rumah sakit ?” 

2) Evaluasi Obyektif 

   “Coba ibu bacakan kembali jadwal kegiatan yang telah dibuat tadi !” 

3) Kontrak 

1) Topik 
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    “Baiklah besok kita bertemu lagi bagaimana kalau kita mengobrol  

tentang kegiatan yang dapat ibu lakukan di rumah”. “Bagaiman 

menurut ibu Siti ?”. “setuju”. 

 

2) Tempat 

“Ibu ingin kita bercakap-cakap dimana besok ?”, “....... oooo di taman, 

baiklah”. 

3) Waktu 

     “Bagaiman kalau kita bercakap-cakap selama 10 menit ?” 

       4) Rencana tindak lanjut 

 “Ibu siti mau kan melaksanakan jadwal kegiatan yang telah dibuat tadi !” 

“.......... Nah nanti kegiatan-kegiatan yang telah dilakukan bersama-sama 

dengan teman-teman yang lain ya !”. “ Bagaimana kalau nanti siang ?”. 

(Kartika, 2015: 63-65)  
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STATEGI PELAKSANAAN TINDAKAN KEPERAWATAN (SP) 

Pertemuan ke 3 

1. Proses Keperawatan 

a. Kondisi 

1) Klien telah mampu mengenal dan menyusun jadwal kegiatan yang 

dapat dilakukan di rumah sakit 

2) Klien telah berhasil melaksanakan kegiatan sesuai dengan jadwal yang 

telah di buat 

b. Diagnosa keperawatan 

Resiko isolasi sosial: menarik diri berhubungan dengan harga diri rendah 

c. Tujuan Khusus 

1) Klien dapat mengenal kegiatan yang dapat dilakukan dirumah 

2) Klien dapat menyusun jadwal kegiatan yang dapat dilakukan sesuai 

dengan kemamouan di rumah 

2. Strategi Komunikasi Pelaksanaan Tindakan Keperawatan 

a. Orientasi   

1) Salam Terapeutik 

“Selamat pagi, bu siti sedang apa?” 

2) Evaluasi 

“Bagaimana perasaan ibu siti saat ini?” 

“Apakah ibu sudah melaksanakan kegiatan sesuai dengan jadwal yang 

telah dibuat kemarin?”. Bagus ibu telah dapat membantu 

membersihkan lingkungan”. 

“Coba saya lihat jadwal kegiatannya, wah hebat sekali, sudah di beri 

tanda semua!”, “nanti dikerjakan lagi ya bu!” 

3) Kontrak 

a) Topik  

   “Nah, bagaimana kalau kita bercakap-cakap tentang kegiatan 

yang   dapat   ibu lakukan dirumah?”. 

b) Tempat 
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“Kita mau bercakap-cakap dimana?, bagaimana kalau di tempat 

kemarin, di taman, kan enak!” 

 

c) Waktu 

 “Mau berapa lama?, bagaimana kalau 15 menit lagi”. (Sari,  

2015: 68) 

b. Kerja 

“Kemarin ibu telah membuat jadwal dirumah sakit, sekarang kita buat 

jadwal kegiatan di rumah ya!. Ini kertas dan bolpointnya, jangan kawatir 

nanti saya bantu, kalau kesulitan.bagaimana kalau kita mulai?”. 

“Ibu mulai dari jam 05.00 WIB?.......ya, tidak apa-apa, bangun tidur..... 

terus ya sholat subuh, terus masak (sampai jam 20.00 WIB), bagus tapi 

jangan lupa minum obatnya, ya bu!”. (Sari, 2015:68) 

c. Terminasi 

1) Evaluasi Subyektif 

“Bagaimana perasaan ibu siti setelah dapat membuat jadwal kegiatan 

dirumah sendiri ?”. 

2) Evaluasi Obyektif 

“Coba ibu sebutkan lagi susunan kegiatan dalam sehari yang dapat 

dilakukan di rumah?”. 

3) Kontrak 

a) Topik 

“Nah, bagaimana besok kita mengobrol tentang perlunya 

dukungan keluarga terhadap kesembuhan bu siti”. 

b) Tempat 

“Bagaimana kalau kita ngobrol di teras, setuju!, atau mungkin 

bu siti mau kita di tempat yang lain?”. 

c) Waktu 

“Kita mau ngobrol berapa lama , bagaimana kalau 10 menit?”.  

4) Rencana tindak lanjut 

“Besok kalau sudah dijemput oleh keluarga dalam sehari yang dapat 

dilakukan di rumah?”. 

(Kartika, 2015: 67-69) 
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STATEGI PELAKSANAAN TINDAKAN KEPERAWATAN (SP) 

Pertemuan ke 4 

1. Proses Keperawatan 

a. Kondisi 

Klien telah mampu menyusun kegiatan yang sesuai kemampuan yang 

dapat dilakukan di rumah 

b. Diagnosa keperawatan 

Resiko isolasi sosial : menarik diri berhubungan dengan harga diri rendah. 

c. Tujuan Khusus 

Klien dapat memanfaatkan sistem pendukung yang dimiliki di rumah 

2. Strategi Komunikasi Pelaksanaan Tindakan Keperawatan 

a. Orientasi   

1) Salam Terapeutik 

“Selamat pagi, bu !”. 

2) Evaluasi 

“Bagaimana perasaan ibu siti hari ini, baik-baik saja ?”. syukurlah”. 

“Masih ibu simpan jadwal kegiatan yang telah dibuat kemarin?”. 

3) Kontrak 

a) Topik 

“Hari ini akan kita mebicarakan tentang sistem pendukung yang 

dapat membantu ibu siti dirumah ?”. 

b) Tempat 

“Sesuai kesepakatan kemarin kita ngobrol di teras, ya ?”. 

c) Waktu 

“Kita mengorol mau berapa lama ?”.”10 menit saja ya boleh !”. 

b. Kerja 

“Apakah ibu tahu artinya sistem pendukung?”, “baiklah akan saya 

jelaskan pendukung adalah hal-hal yang dapat membantu dirumah dalam 

mencapai kesembuhan nantinya, misalnya : dana, keluarga, 

teman/tetangga yang mau menerima, kegiatan bersama, dan tempat yang 

dapat ibu kunjungi saat obat habis”. 
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“Ibu dirumah tinggal dengan siapa?..... terus siapa lagi?. “ apakah mereka 

sayang dan memperhatikan kesehatan bu siti?”. 

“Siapa selama ini yang mengingatkan ibu selama ini minum obat dan 

mengantarkan control/periksa dokter?”. “ wah bagus ! terus selama ini 

yang mencari nafkah dan mencari biaya pengobatan untuk ibu, siapa?”. 

“ Apakah punya teman atau tetangga yang dekat dengan ibu siti?”. 

“ Kegiatan apa saja yang ada di lingkungan ibu Siti?”. “ oooooo 

pengajian... bagus itu, kalau kelompok ibu-ibu arisan ada tidak bu, ooo 

begitu!”. “ selama ini bu Siti sudah berobat kemana saja, apakah ada RS 

yang paling dekat dengan rumah ibu?”. 

c. Terminasi 

1) Evaluasi Subyektif 

“Bagaimana perasaannya setelah membicarakan tentang sistem 

pendukung yang ibu Siti miliki ?”. 

2) Evaluasi Obyektif 

“Coba sebutkan kembali sistem pendukung yang ibu miliki di rumah, 

satu persatu ya !” 

3) Kontrak 

a) Topik 

“Bagaimana kalau besok kita bercakapa-cakap lagi, tentang obat-

obatan yang ibu Siti minum setiap hari”. 

b) Tempat 

“Sebaiknya kita bercakap-cakap dimana bu?”, “ diwarung makan, 

oo.... bisa!”. 

c) Waktu 

“Mau berapa lama bu?”. Lima belas menit, boleh sampai ketemu 

lagi bu !”.  

4) Rencana tindak lanjut 

“ Besok kalau sudah pulang, harus mendengarkan nasehat keluarga ya 

bu! Jangan lupa kalau minum obat hampir habis cepat datangi rumah 

sakit!”. 

(Kartika, 2015: 71-73) 
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