
 
 

BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

Gangguan jiwa atau mental disorder  merupakan suatu perubahan yang 

terjadi pada fungsi jiwa yang menimbulkan adanya gangguan pada fungsi jiwa 

yang menyebabkan penderitaan terhadap individu dan atau hambatan dalam 

melakukan peranan sosial (Keliat & Akemat, 2010).  Jenis dan karakteristik 

gangguan jiwa sangat beragam, satu diantaranya yang sering dirawat adalah 

skizofrenia (Marasmis, 2009). Skizofrenia adalah suatu sindrom kompleks yang 

menimbulkan efek merusak diri sendiri atau orang lain (Pieter, Janiwarti, & 

Saragih, 2011).  

Menurut hasil riset kesehatan dasar (Riskesdas) tahun 2018 di Indonesia, 

gangguan skizofrenia mencapai presentase sebanyak 7%. Daerah yang memiliki 

pasien dengan gangguan jiwa tertinggi adalah Provinsi Bali sebanyak 11%. 

Peningkatan proporsi gangguan jiwa berat skizofrenia pada data yang diperoleh 

dari Riskesdas 2018 cukup signifikan dibandingkan dengan hasil Riskesdas 2013, 

naik dari 1,7% menjadi 7% (Riskesdas Bali, 2018). 

Kasus skizofrenia di Bali berdasarkan data rekam medik RSJ Provinsi Bali 

(2017) jumlah pasien dengan skizofrenia pada tahun 2015 sebanyak 5981 orang, 

tahun 2016 sebanyak 5747 orang, dan tahun 2017 sebanyak 5302 orang. 

Berdasarkan data tersebut, pada tahun 2015 pasien yang mengalami harga diri 

rendah sebanyak 773 orang, kemudian di tahun 2016 sebanyak 808 orang, dan 

pada tahun 2017 sebanyak 856 orang.  
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Seseorang yang mengalami harga diri rendah akan memengaruhi berbagai 

aspek di kehidupannya yang ditandai dengan adanya gejala-gejala psikotik yang 

khas dan terjadi kemunduran fungsi sosial. Harga diri rendah dapat diidentifikasi 

berdasarkan beberapa ciri-ciri dari harga diri rendah seperti pengalaman yang 

menimbulkan perasaan bersalah, menghukum diri sendiri, merasa gagal, merasa 

tidak mampu, menarik diri, perasaan negatif terhadap tubuh,  dan mengkritik diri 

sendiri maupun orang lain (Dalami et al., 2009).  

Dampak yang akan dialami oleh seseorang dengan harga diri rendah yaitu 

dirinya tidak akan berkembang di dalam kehidupannya, akan merasa terkucilkan 

dan tidak mau berinteraksi dengan orang lain atau menarik diri karena tidak 

memiliki kepercayaan diri dan apabila seseorang dengan harga diri rendah selalu 

menyendiri  maka cenderung akan mengalami halusinasi bahkan sampai akan 

merusak lingkungan dan melakukan perilaku kekerasan pada orang lain 

(Fajariyah, 2012). 

Penatalaksanaan harga diri rendah dapat dilakukan tindakan terapi 

psikofarmaka, psikoterapi, terapi somatik, dan terapi keperawatan yang biasa 

dilakukan yaitu terapi modalitas atau perilaku (Prabowo, 2014). Terdapat 

beberapa jenis terapi modalitas yaitu terapi individual, terapi lingkungan, terapi 

kognitif, terapi keluarga, terapi bermain, dan terapi aktivitas kelompok (TAK). 

Terapi aktivitas kelompok (TAK) merupakan terapi modalitas yang dilakukan 

oleh seorang perawat terhadap sekelompok pasien yang memiliki masalah 

keperawatan yang sama.  

Terapi aktivitas kelompok (TAK) terdiri dari empat jenis yaitu terapi 

aktivitas kelompok stimulasi persepsi, stimulasi sensori, sosialisasi, dan orientasi 
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realita. Terapi aktivitas kelompok (TAK) yang diberikan pada pasien dengan 

harga diri rendah berbentuk TAK stimulasi persepsi (Fajariyah, 2012). TAK 

stimulasi persepsi merupakan  terapi yang menggunakan aktivitas sebagai 

stimulus dan berkaitan dengan pengalaman dan atau kehidupan untuk 

didiskusikan dalam suatu kelompok. TAK stimulasi persepsi ini merupakan 

metode yang didasarkan pada prinsip sosial dan menggunakan teknik perilaku 

bermain peran, praktik, serta umpan balik, guna meningkatkan kemampuan 

seseorang dalam menyelesaikan suatu masalah. (Keliat & Pawirowiyono, 2014). 

Hasil penelitian yang dilakukan oleh (Hermawan et al., 2015) tentang terapi 

aktivitas kelompok stimulasi persepsi : bercerita tentang pengalaman positif yang 

dimiliki terhadap harga diri pada pasien harga diri rendah mendapatkan hasil 

bahwa terjadi peningkatan harga diri pada pasien setelah diberikan TAK stimulasi 

persepsi. Hasil penelitian lain yang dilakukan oleh (Meryana, 2017) mengenai 

upaya meningkatkan harga diri dengan kegiatan positif  pada pasien harga diri 

rendah setelah diberikan strategi pelaksanaan harga diri rendah dinyatakan efektif 

dalam meningkatkan kemampuan positif yang dimiliki klien, terbukti dengan hari 

kedua setelah sebelumnya diajarkan cara merapikan tempat tidur, klien 

mengatakan sudah merapikan tempat tidurnya. Berdasarkan teori, TAK stimulasi 

persepsi akan lebih efektif apabila dilakukan dengan waktu yang optimal untuk 

satu sesinya yaitu 20-40 menit untuk kelompok yang baru dan 60-120 menit untuk 

kelompok yang sudah kohesif (Keliat & Pawirowiyono, 2014). 

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, peneliti tertarik meneliti tentang 

gambaran asuhan keperawatan pemberian terapi aktivitas kelompok stimulasi 
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persepsi untuk megatasi harga diri rendah pada pasien skizofrenia di UPTD RSJ 

Dinkes Provinsi Bali tahun 2019. 

B. Rumusan Masalah Studi Kasus 

Berdasarkan latar belakang di atas, maka rumusan masalah pada penelitian 

ini adalah bagaimanakah gambaran asuhan keperawatan pemberian terapi 

aktivitas kelompok (TAK) stimulasi persepsi untuk mengatasi harga diri rendah 

pada pasien skizofrenia tahun 2019? 

C. Tujuan Penelitian Studi Kasus 

1. Tujuan umum 

Tujuan umum dilakukannya penelitian ini adalah untuk mengetahui 

gambaran asuhan keperawatan pemberian terapi aktivitas kelompok (TAK) 

stimulasi persepsi untuk mengatasi harga diri rendah pada pasien skizofrenia 

tahun 2019. 

2. Tujuan khusus 

Tujuan khusus dilakukannya penelitian ini adalah : 

a. Mendeskripsikan pengkajian keperawatan harga diri rendah pada pasien 

skizofrenia tahun 2019. 

b. Mendeskripsikan diagnosa keperawatan harga diri rendah pada pasien 

skizofrenia tahun 2019. 

c. Mendeskripsikan rencana keperawatan dengan pemberian TAK stimulasi 

persespi untuk mengatasi harga diri rendah pada pasien skizofrenia di UPTD 

RSJ Dinkes Provinsi Bali tahun 2019. 
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d. Mendeskripsikan tindakan keperawatan dengan pemberian TAK stimulasi 

persespi untuk mengatasi harga diri rendah pada pasien skizofrenia tahun 2019. 

e. Mendeskripsikan evaluasi keperawatan dengan pemberian TAK stimulasi 

persespi untuk mengatasi harga diri rendah pada pasien skizofrenia tahun 2019. 

D. Manfaat Studi Kasus 

Manfaat studi kasus dalam penelitian ini diantaranya : 

1. Implikasi praktis kepada masyarakat 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi sumber informasi bagi 

masyarakat untuk mengetahui tentang penyakit skizofrenia dan masalah 

keperawatan harga diri rendah, serta dapat mengetahui cara merawat anggota 

keluarga yang mengalami skizofrenia dengan harga diri rendah melalui pemberian 

TAK stimulasi persepsi. 

2. Pengembangan ilmu dan teknologi keperawatan 

Dapat digunakan untuk mengembangkan ilmu dan teknologi terapan dalam 

bidang keperawatan tentang asuhan keperawatan pemberian terapi aktivitas 

kelompok (TAK) stimulasi persepsi untuk mengatasi harga diri rendah pada 

pasien skizofrenia. 

3. Peneliti 

Manfaat untuk peneliti adalah memberikan pengetahuan dan pengalaman 

nyata dalam pelaksanaan asuhan keperawatan pemberian terapi aktivitas 

kelompok (TAK) stimulasi persepsi untuk mengatasi harga diri rendah pada 
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pasien skizofrenia, serta untuk menambah pengetahuan peneliti khususnya dalam 

penatalaksanaan keperawatan pada pasien dengan harga diri rendah. 


