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BAB I 

PENDAHULUAN 

 
1.1 Latar Belakang 

Kesehatan jiwa merupakan suatu keadaan dimana seseorang yang terbebas 

dari gangguan jiwa dan memiliki sikap positif untuk menggambarkan tentang 

kedewasaan serta kepribadiannya. Kesehatan jiwa adalah suatu kondisi yang 

memungkinkan perkembangan fisik, intelektual dan emosional yang optimal dari 

seseorang dan perkembangan itu selaras dengan keadaan orang lain maka 

kesehatan jiwa mempunyai sifat yang bermoral yang memperhatikan segi 

kehidupan manusia dan cara berhubungan dengan orang lain (Teguh, 2015). 

Berdasarkan data dari World Health Organization Gangguan jiwa ialah 

gangguan dalam cara berpikir, kemauan, emosi, dantindakan. Kumpulan dari 

keadaan-keadaan yang tidak normal, baik yang berhubungan dengan fisik, 

maupun dengan mental. Keabnormalan tersebut yaitu gangguan jiwa dan sakit 

jiwa. Gejala yang terpenting adalah ketegangan,  rasa  puus  asa,  murung,  

gelisah, cemas, perbuatan-perbuatan yang terpaksa, hysteria, rasa fenomena 

gangguan jiwa pada saat ini mengalami peningatan yang sangatsignifikan, dan 

setiap tahun di berbagai belahan dunia jumlah penderita gangguanjiwa bertambah 

(Yosep, 2013). 

Departemen Kesehatan Republik Indonesia tahun 2010, menyatakan jumlah 

penderita gangguan jiwa di Indonesia mencapai 2,5 juta. Dari 150 juta populasi 

orang dewasa Indonesia berdasarkan data Departemen Kesehatan Indonesia 

(Depkes), ada 1,74 juta orang mengalami gangguan mental emosional. Sedangkan 

4% dari jumlah tersebut terlambat berobat dan tidak tertangani akibat kurangnya 

layanan untuk penyakit kejiwaan ini. Berdasarkan Riset Kesehatan Dasar 2013 

pravalensi gangguan menta di Indonesia 6,0%. Provinsi dengan gangguan mental 

emosional tertinggi adalah Sulawesi Tengah, Sulawesi Selatan, Jawa Barat, DI 

Yogyakarta, dan Nusa Tenggara Timur (Wibowo,2016). 
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Orang dengan gangguan jiwa menjadi salah satu hal yang tidak bisa 

dikesampingkan oleh Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jawa Barat (Jabar). Dinas 

Kesehatan setempat, memperkirakan jumlah orang dengan gangguan jiwa di Jawa 

Barat mencapai 72 ribu orang. Bahkan ratusan orang di antaranya merupakan 

orang gangguan jiwa pasung. Perwakilan Dinkes Provinsi Jawa Barat Rini Susiati 

mengatakan, angka orang dengan gangguan jiwa di Jawa Barat tercatat 1,6 per 

1000 penduduk. Dengan kata lain, dari jumlah 47 juta penduduk Jawa Barat 

diprediksi pengidap gangguan jiwa mencapai 72 ribu orang.” Yang sudah tercatat 

ada 42 ribu orang dengan gangguan jiwa tersebar di seluruh kabupaten/kota di 

Jawa Barat termasuk di Cianjur. (www.validnews.id). 

Meskipun penderita gangguan jiwa belum bisa disembuhkan, tetapi para 

penderita memiliki hak untuk sembuh dan diperlakukan secara manusiawi. 

Tentang kesehatan jiwa telah dijelaskan bahwa upaya kesehatan jiwa bertujuan 

menjamin setiap orang dapat mencapai kualitas hidup yang baik, menikmati 

kehidupan kejiwaan yang sehat, bebas dari ketakutan, tekanan dan gangguan lain 

yang dapat mengganggu kesehatan jiwa (www.depkes.go.id). 

Masalah gangguan jiwa salah satunya adalah harga diri rendah. Harga diri 

rendah merupakan perasaan tidak berarti akibat evaluasi yang berkepanjangan 

disertai kurangnya perawatan diri sendiri, berpakaian tidak rapi, selera makan 

menurun, tidak berani, menatap lawan bicara lebih banyak menunduk, berbicara 

lambat dan rada suara lemah (Kelliat 2011). Menurut (Kaplan dan Saddock  

2011), tindakan keperawatan spesialis yang dibutuhkanpada klien dengan harga 

diri rendah adalah terapi kognitif, terapi interpersonal, terapi tingkah laku, terapi 

keluarga dan terapi okupasi dapat membantu klien mengembangkan mekanisme 

koping dalam memecahkan masalah terkait masa lalu yang tidak menyenangkan. 

Menurut hasil riset penelitiaan Mamnu’ah (2014), terapi okupasi ini dapat 

menurunkan harga diri dan klien lebih percaya diri. Rata- rata respon sebelum 

diberikan terapi okupasi 86,7% dan sesudah diberikan terapi okupasi sebesar 83 

(Krissanti,2019). 

http://www.validnews.id/
http://www.depkes.go.id/
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Terapi okupasi adalah suatu ilmu dan seni pengarahan pastisipasi seseorang 

untuk melaksanakan tugas tertentu. Terapi okupasi berfokus pada pengenalan 

kemampuan yang masih dapat digunakan pada seseorang, pemeliharaan atau 

peningkatan bertujuan untuk membentuk seseorang agar mandiri, dan tidak 

bergantung pada pertolongan orang lain (Purwanto, 2019). Menurut penelitian 

(Umah,2012) Pemberian terapi okupasi dapat membantu klien mengembangkan 

mekanisme koping dalam memecahkan masalah terkait masa lalu yang tidak 

menyenangkan. Klien dilatih untuk mrngidentifikasi kemampuan yang masih 

dapat digunakan yang dapat meningkatkan harga dirinya sehingga tidak akan 

mengalami hambatan dalamberhubungan sosial. 

Berdasarkan hasil studi pendahuluan yang sudah penulis lakukan di 

Puskemas Ciranjang, Sebagian besar penduduk di wilayah Ciranjang bermata 

pencaharian sebagai petani. Hampir setiap kepala keluarga merupakan seorang 

petani maka dari fenomena tersebut penulis tertarik untuk mengaplikasikan terapi 

keterampilan kerja yaitu berkebun untuk meningkatkan harga diri pada pasien 

gangguan konsep diri : harga diri rendah di wilayah Ciranjang. Berdasarkan 

uraian diatas maka penulis tertarik untuk melakukan asuhan keperawatan yang 

dituangkan dalam karya tulis ilmiah. 
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1.2 Tujuan Karya Tulis Ilmiah 

1.2.1 Tujuan umum 

Mengaplikasikan terapi okupasi berkebun terhadap peningkatan 

kemampuan melakukan aktifitas pada pasien harga diri rendah di wilayah 

Puskemas Ciranjang 

1.2.2 Tujuan Khusus 

1.2.1.1 Penulis mampu melakukan pengkajian keperawatan dengan 

aplikasi terapi okupasi berkebun terhadap peningkatan 

kemampuan melakukan aktiftas pada pasien harga diri rendah di 

wilayah puskesmas ciranjang 

1.2.1.2 Penulis mampu merumuskan diagnosa keperawatan dengan 

aplikasi terapi okupasi berkebun terhadap peningkatan 

kemampuan melakukan aktifitas pada pasien harga diri rendah di 

wilayah puskesmas ciranjang 

1.2.1.3 Penulis mampu menyusun rencana asuhan keperawatan dengan 

aplikasi terapi okupasi berkebun terhadap peningkatan 

kemampuan melakukan aktifitas pada pasien harga diri rendah di 

wilayah puskesmas ciranjang 

1.2.1.4 Penulis mampu melakukan implementasi aplikasi terapi okupasi 

berkebun terhadap peningkatan kemampuan melakukan aktifitas 

pada pasien harga diri rendah di wilayah puskesmas ciranjang 

1.2.1.5 Penulis mampu melakukan evaluasi keperawatan pada aplikasi 

terapi okupasi berkebun terhadap peningkatan kemampuan 

melakukan aktifitas pada pasien harga diri rendah di wilayah 

puskesmas ciranjang 

1.2.1.6 Penulis mampu menganalisa hasil penerapan aplikasi terapi 

okupasi berkebun terhadap peningkatan kemampuan melakukan 

aktifitas pada pasien harga diri rendah di wilayah pusekesmas 

ciranjang 
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1.3 Pengumpulan Data 

1.3.1 Wawancara: Penulis melakukan anamnesis atau mewawancarai secara 

langsung untuk mendapatkan data subjektif 

1.3.2 Observasi: Penulis melakukan pengamatan dan meninjau langsung 

keadaan responden 

1.3.3 Studi literature/dokumentasi: penulis melakukan pengumpulan data 

melalui studi dokumen (data sekunder) statistik, status pemeriksaan 

pasien, laporan, jurnal keperawatan dan lain lain 

 
1.4 Manfaat Karya Tulis Ilmiah 

1.4.1 Manfaat teoritis 

Karya tulis ini dapat diterapkan pada terapi okupasi berkebun 

terhadap peningkatan kemampuan melakukan aktifitas pada pasien harga 

diri rendah sebagai acuan untuk penelitian 

1.4.2 Manfaat Praktis 

1.4.2.1 Bagi Keluarga dan Pasien 

Dapat membantu beban keluarga dan pasien dalam melakukan 

aktifitas sehari hari 

1.4.2.2 Bagi Profesi Keperawatan 

Dapat memberikan kontribusi bagi pengembangan praktik 

keperawatan jiwa dengan pemecahan masalah khususnya pada 

pasien gangguan jiwa harga diri rendah untuk meningkatkan 

kemampuan melakukan aktifitas 
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1.4.2.3 Bagi Peneliti Selanjutnya 

Dapat dijadikan sumber wawasan sesuai dengan profesi 

sehingga ilmu yang diperoleh dapat diamalkan kembali 

oleh peneliti selanjutnya. Tidak lupa juga dapat 

diaplikasikan secara tanggung jawab 
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