
BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

A. Lanjut Usia (Lansia) 

1. Pengertian 

Penuaan adalah suatu proses normal yang ditandai dengan perubahan 

fisik dan tingkah laku yang dapat diramalkan dan terjadi pada semua 

orang pada saat mereka mencapai usia tahap perkembangan kronologis 

tertentu. Lanjut usia adalah tahap masa tua dalam perkembangan individu 

dengan batas usia 60 tahun ke atas. Lebih rinci, batasan penduduk lansia 

dapat dilihat dari aspek-aspek biologi, ekonomi, sosial, dan usia atau 

batasan usia, yaitu (Notoadmodjo, 2007): 

a. Aspek Biologi 

Penduduk lansia ditinjau dari aspek biologi adalah penduduk yang 

telah menjalani proses penuaan, dalam arti menurunnya daya tahan 

fisik yang ditandai dengan semakin rentannya tubuh terhadap 

serangan berbagai penyakit yang dapat menyebabkan kematian. Hal 

ini disebabkan seiring meningkatnya usia, sehingga terjadi perubahan 

dalam struktur dan fungsi sel, jaringan, serta sistem organ. Proses 

penuaan berbeda dengan ‘pikun’ (senile dementia) yaitu perilaku aneh 

atau sifat pelupa dari seseorang di usia tua. Pikun merupakan akibat 

dari tidak berfungsinya beberapa organ otak, yang dikenal dengan 

penyakit Alzheimer. 
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b. Aspek Ekonomi 

Aspek ekonomi menjelaskan bahwa penduduk lansia dipandang lebih 

sebagai beban daripada potensi sumber daya bagi pembangunan. 

Warga tua dianggap sebagai warga yang tidak produktif dan hidupnya 

perlu ditopang oleh generasi yang lebih muda. Bagi penduduk lansia 

yang masih memasuki lapangan pekerjaan, produktivitasnya sudah 

menurun dan pendapatannya lebih rendah dibandingkan pekerja usia 

produktif. Akan tetapi, tidak semua penduduk yang termasuk dalam 

kelompok umur lansia ini tidak memiliki kualitas dan produktivitas 

rendah. 

c. Aspek Sosial 

Dari sudut pandang sosial, penduduk lansia merupakan kelompok 

sosial tersendiri. Di negara Barat, penduduk lansia menduduki strata 

sosial di bawah kaum muda. Di masyarakat tradisional di Asia, 

penduduk lansia menduduki kelas sosial yang tinggi yang harus 

dihormati oleh masyarakat. 

d. Aspek Umur 

Dari ketiga aspek di atas, pendekatan umur adalah yang paling 

memungkinkan untuk mendefinisikan penduduk usia lanjut. Batasan 

usia lanjut didasarkan atas Undang-Undang No.13 Tahun 1998 adalah 

60 tahun. Namun, berdasarkan pendapat beberapa ahli dalam program 

kesehatan Usia Lanjut, Departemen Kesehatan membuat 

pengelompokan yaitu kelompok pertengahan umur adalah kelompok 
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usia dalam masa verilitas, yaitu masa persiapan usia lanjut yang 

menampakkan keperkasaan fisik dan kematangan jiwa yaitu usia 45-

54 tahun, kelompok usia lanjut dini adalah kelompok dalam masa 

prasenium, yaitu kelompok yang mulai memasuki usia lanjut yaitu 

usia 55-64 tahun, kelompok usia lanjut adalah kelompok dalam masa 

senium yaitu usia 65 tahun ke atas, dan kelompok usia lanjut dengan 

resiko tinggi adalah kelompok yang berusia lebih dari 70 tahun atau 

kelompok usia lanjut yang hidup sendiri, terpencil, menderita penyakit 

berat atau cacat (Notoadmodjo, 2007). 

Sedangkan menurut Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) lanjut usia  

yaitu usia pertengahan adalah kelompok usia 45-59 tahun, usia lanjut 

adalah kelompok usia antara 60-70 tahun, usia lanjut tua adalah 

kelompok usia antara 75-90 tahun, dan usia sangat tua adalah 

kelompok usia di atas 90 tahun (Notoadmodjo, 2007). 

2. Perubahan Fisiologik Pada Lansia 

Tingkat perubahan organ tubuh dan fungsinya diklasifikasikan kepada 

beberapa bagian, yaitu (Yatim, 2004), : 

a. Seperti denyut nadi dalam istirahat tetap seperti masih usia muda dan 

perubahan perilaku psikososial paling sedikit berubah, terutama 

apabila diamati secara berkelompok. 

b. Perubahan yang menjelma menjadi penyakit. Contohnya, menurunnya 

hormon testoteron dalam darah. 
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c. Perubahan yang terjadi sebagai penyeimbang, seperti berkurangnya 

frekuensi denyut jantung, selalu diimbangi dengan peningkatan 

jumlah darah yang dipompakan keluar dari jantung. 

d. Perubahan sekuler. Hal ini dapat dilihat dari peningkatan kadar 

kolesterol dalam darah pada usia muda akan berangsur-angsur 

menurun sesuai dengan pertambahan usia. 

e. Perubahan intrinsik. Misalnya, pada lansia terjadi penurunan ureum 

keratinin klearens. 

3. Kebutuhan Hidup Lansia 

Penduduk lansia juga mempunyai kebutuhan hidup seperti orang lain 

agar kesejahteraan hidup dapat dipertahankan. Kebutuhan hidup seperti 

kebutuhan makanan yang mengandung gizi seimbang, pemeriksaan 

kesehatan secara rutin dan sebagainya diperlukan oleh lansia agar dapat 

mandiri. Menurut pendapat Maslow dalam Suhartini (2004), kebutuhan 

manusia meliputi : 

a. Kebutuhan fisik (physiological needs) adalah kebutuhan fisik atau 

biologis seperti pangan, sandang, papan, seks dan sebagainya. 

b. Kebutuhan ketentraman (safety needs) adalah kebutuhan akan rasa 

keamanan dan ketentraman, baik lahiriah maupun batiniah seperti 

kebutuhan akan jaminan hari tua, kebebasan kemandirian dan 

sebagainya. 

c. Kebutuhan sosial (social needs) adalah kebutuhan untuk 

bermasyarakat atau berkomunikasi dengan manusia lain melalui 
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paguyuban,organisasi profesi, kesenian, olah raga, kesamaan hobby 

dan sebagainya. 

d. Kebutuhan harga diri (esteem needs) adalah kebutuhan akan harga diri 

untuk diakui akan keberadaannya, dan 

e. Kebutuhan aktualisasi diri (self actualization needs) adalah kebutuhan 

untuk mengungkapkan kemampuan fisik, rohani maupun daya pikir 

berdasar pengalamannya masing-masing, bersemangat untuk hidup, 

dan berperan dalam kehidupan. 

4. Problema Lanjut Usia 

Penilitian menunjukkan bahwa panjangnya angka harapan hidup 

penduduk usia lanjut perempuan berhubungan dengan pengaruh 

hormonal pada wanita usia reproduktif dimana hormon estrogen 

mempunyai peranan sebagai pelindung yang menyebabkan angka 

harapan hidup waktu lahir untuk perempuan lebih tinggi daripada laki-

laki. Namun, pada laki-laki peranan estrogen sangat sedikit dan juga 

mempunyai beban kerja fisik yang lebih berat selain perilaku merokok 

dan kebiasaan makan yang kurang berimbang. Dengan meningkatnya 

usia harapan hidup masyarakat Indonesia saat ini membuat jumlah lansia 

semakin meningkat. Ini menimbulkan permasalahan tersendiri yang 

menyangkut aspek kesehatan dan kesejahteraan mereka (Notoadmodjo, 

2007). 
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Aspek kesehatan pada lansia ditandai dengan adanya perubahan faali 

akibat proses menua meliputi: (Pedoman Pembinaan Kesehatan Usila, 

Depkes, 2005). 

a. Gangguan penglihatan, yang biasanya disebabkan oleh degenerasi 

makular senilis, katarak dan glaukoma. Secara rinci dapat diuraikan 

sebagai berikut (Depkes, 2005) : 

1) Degenerasi makular senilis 

Penyebab penyakit ini belum diketahui namun dapat dicetuskan 

oleh ransangan cahaya berlebihan. Kelainan ini mengakibatkan 

distorsi visual, penglihatan menjadi kabur serta menjadi kabur 

serta dapat timbul distorsi persepsi visual. 

2) Katarak 

Katarak pada lansia dapat diakibatkan oleh pengobatan steroid 

yang lama, trauma maupun radiasi. Bila tidak ditemukan 

penyebabnya, biasanya disebut idiopatik akibat proses menua. 

3) Glaukoma 

Peningkatan tekanan dalam bola mata dapat terjadi secara akut 

maupun mendadak. Gejalanya adalah kabur penglihatan disertai 

nyeri, pusing, muntah dan kemerahan pada mata. 

b. Gangguan pendengaran, gangguan ini meliputi presbiskusis dan 

gangguan komunikasi (Depkes, 2005). 
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1) Presbiskusis 

Gangguan pendengaran pada lansia disebut presbiskusis. Laki-

laki umumnya lebih sering menderita presbiskusis daripada 

perempuan. 

2) Gangguan komunikasi 

Gangguan komunikasi dapat timbul akibat pembicaraan terjadi 

dalam interferensi karena terganggu suara lain, sumber suara 

mengalami distorsi dan kondisi akustik ruangan yang tidak 

sempurna seperti ruang pertemuan yang berbanding mudah 

memantulkan suara (Depkes, 2005). 

3) Perubahan komposisi tubuh 

Dengan bertambahnya usia maka massa bebas lemak berkurang 

6,3% berat badan per dekade seiring dengan penambahan massa 

lemak 2% per dekade. Massa air mengalami penurunan sebesar 

2,5% per dekade. 

4) Saluran cerna 

Bertambahnya usia maka jumlah jumlah gigi berangsur-angsur 

berkurang karena tanggal atau ekstraksi atas indikasi tertentu. 

Ketidak lengkapan alat cerna mekanik tertentu mengurangi 

kenyaman makan serta membatasi jenis makanan yang dapat 

dimakan. Produksi air liur dengan berbagai enzim yang 

terkandung di dalamnya juga mengalami penurunan. Selain 
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mengurangi kenyamanan makan, kondisi mulut yang kering juga 

mengurangi kelancaran saat makan (Depkes, 2005) 

5) Hepar 

Hati mengalami penurunan aliran darah sampai 35% pada usia 80 

tahun ke atas, sehingga obat-obatan yang memerlukan proses 

metabolisme pada organ ini harus ditentukan dosisnya secara 

saksama agar para lansia terhindar dari efek samping yang tidak 

diinginkan (Depkes, 2005). 

6) Ginjal 

Ginjal merupakan alat untuk mengeluarkan sisa metabolisme 

tubuh melalui air seni. Darah masuk ke ginjal kemudian disaring 

oleh unit terkecil ginjal yang disebut nefron. Pada lansia terjadi 

penurunan jumlah nefron sebesar 5-7% per dekade mulai usia 35 

tahun. Hal ini mengakibatkan berkurangnya kemampuan ginjal 

untuk mengeluarkan sisa metabolisme melalui air seni termasuk 

sisa obat-obatan (Depkes, 2005). 

7) Perubahan kardiovaskular 

Perubahan pada jantung dapat terlihat dari bertambahnya jaringan 

kolagen, ukuran miokard bertambah, jumlah miokard berkurang, 

dan jumlah air jaringan berkurang. Selain itu, akan terjadi pula 

penurunan jumlah sel-sel pacu jantung serta berkas His dan 

Purkinje. Keadaan tersebut akan mengakibatkan menurunnya 

kekuatan dan kecepatan kontraksi miokard disertai 
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memanjangnya waktu pengisian diastolik. Hasil akhirnya adalah 

berkurangnya fraksi ejeksi sampai 10- 20% (Depkes, 2005). 

8) Sistem pernafasan 

Kemampuan pegas dinding dada dan kekuatan otot pernafasan 

akan menurun seiring dengan penambahan usia. Sendi-sendi 

tulang iga akan menjadi kaku. Keadaan-keadaan tersebut 

mengakibatkan penurunan laju ekspirasi paksa satu detik sebesar 

±0,2 liter/dekade serta berkurangnya kapasitas vital. Sistem 

pertahanan yang terdiri atas gerak bulu getar, leukosit, dan 

antibodi serta refleks batuk akan menurun. Hal tersebut 

menyebabkan warga usia lebih rentan terhadap infeksi (Depkes, 

2005). 

9) Sistem hormonal 

Produksi testosterone dan sperma menurun mulai usia 45 tahun 

tetapi tidak mencapai titik nadir. Pada usia 70 tahun, seorang laki-

laki masih memiliki libido dan mampu melakukan kopulasi. Pada 

wanita, karena jumlah ovum dan folikel yang sangat rendah maka 

kadar estrogen akan sangat menurun setelah menopause. Keadaan 

ini menyebabkan dinding rahim dan saluran kemih menjadi 

kering. Pada wanita yang sering melahirkan keadaan di atas akan 

memperbesar kemungkinan terjadinya inkontenensia (Depkes, 

2005). 
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10) Sistem muskuloskeletal 

Dengan bertambahnya usia maka jelas terhadap sendi dan sistem 

muskuloskeletal semakin banyak. Sebagai resporepreparatif maka 

dapat terjadi pembentukan tulang baru, penebalan selaput sendi 

dan firosin. Ruang lingkup gerak sendi yang berkurang dapat 

diperberat pula dengan tendon yang semakin kaku (Depkes, 

2005). 

 

B. Konsep Diri 

1. Pengertian Konsep Diri 

Konsep diri adalah semua pikiran, keyakinan dan kepercayaan yang 

merupakan pengetahuan individu tentang dirinya dan memengaruhi 

hubungannya dengan orang lain. Konsep diri tidak terbentuk waktu lahir 

tetapi dipelajari sebagai hasil pengalaman unik seseorang dalam dirinya 

sendiri, dengan orang terdekat, dan dengan realitas dunia. Konsep diri 

terdiri atas komponen-komponen berikut ini (Stuart, 2013) : 

a. Citra tubuh  

Kumpulan sikap individu yang disadari dan tidak disadari terhadap 

tubuhnya. Termasuk persepsi serta perasaan masa lalu dan sekarang 

tentang ukuran, fungsi, penampilan dan potensi. Citra tubuh 

dimodifikasikan secara berkesinambungan dengan persepsi dan 

pengalaman baru. 
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b. Ideal diri 

Persepsi individu tentang bagaimana dia seharusnya berperilaku 

berdasarkan standar, aspirasi, tujuan, atau nilai personal tertentu. 

c. Performa peran 

Serangkaian pola perilaku yang diharapkan oleh lingkungan sosial 

berhubungan dengan fungsi individu di berbagai kelompok soaial. 

Peran yang diterapkan adalah peran yang dijalani dan seseorang tidak 

mempunyai pilihan. Peran yang diambil adalah peran yang terpilih 

atau dipilih oleh individu. 

d. Identitas pribadi 

Prinsip perorganisasian kepribadian yang bertanggung jawab terhadap 

kesatuan, kesinambungan, konsistensi dan keunikan individu. Prinsip 

tersebut sama artinya dengan otonomi dan mencangkup persepsi 

seksualitas seseorang. Pembentukan identitas dimulai pada masa bayi 

dan terus berlangsung sepanjang kehidupan, tetapi merupakan tugas 

utama pada masa remaja. 

e. Harga diri 

Penilaian individu tentang personal yang diperoleh dengan 

menganalisis seberapa sesuai perilaku dirinya dengan ideal diri. Harga 

diri yang tinggi adalah perasaan yang berasal dari penerimaan diri 

sendiri tanpa syarat, walaupun melakukan kesalahan, kekalahan dan 

kegagalan, tetap merasa sebagai seseorang yang penting dan berharga. 
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2. Rentang Respon 

 

 

Respon Adaptif                                                        Respon Maladaptif 

 

Aktualisasi     Konsep diri     Harga diri  Keracunan    Depersonalisasi  

             diri positif       rendah      identitas 

 

Gambar 2.1. Rentang Respon Konsep Diri 

Sumber Stuart (2013) 

 

Keterangan : 

a. Aktualisasi diri adalah pernyataan diri tentang konsep diri yang 

positif dengan latar belakang pengalaman yang sukses dan diterima. 

b. Konsep diri positif adalah apabila individu mempunyai pengalaman 

yang positif dalam beraktualisasi diri. 

c. Harga diri rendah adalah perasaan tidak berharga, tidak berarti dan 

rendah diri yang berkepanjangan akibat evaluasi yang negatif 

tehadap diri sendiri atau kemampuan diri. 

d. Keracunan identitas adalah kegagallan aspek individu mengintegrasi 

aspek-aspek identitas masa anak-anak ke dalam kematangan aspek 

psikososial kepribadian pada masa dewasa yang harmonis. 
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e. Depersonalisasi adalah perasaan yang tidak realistik dan asing 

terhadap diri sendiri yang berhubungan dengan kecemasan, 

kepanikan serta tidak membedakan dirinya dengan orang lain 

(Stuart, 2013). 

Menurut NANDA (2005), tanda gejala yang dimunculkan 

sebagai perilaku yang dipertahankan dalam waktu yang lama atau 

kronik yang mengatakan hal yang negatif  tentang diri dalam waktu 

terus menerus, mengekspresikan sikap malu/ minder/ rasa bersalah, 

kontak mata kurang/ kesulitan untuk mencoba sesuatu, bergantung 

pada orang lain, tidak asertif, pasif dan hipoaktif, bimbang dan ragu-

ragu serta menolak umpan balik positif dan membesarkan umpan 

balik negatif mengenai dirinya. 

3. Mekanisme Koping 

Mekanisme koping termasuk pertahanan koping jangka pendek dan 

jangka panjang serta penggunaan mekanisme pertahanan ego untuk 

melindungi diri sendiri dalam menghadapi persepsi diri yang 

menyakitkan (Stuart, 2013). 

a. Pertahanan Jangka Pendek 

1) Aktifitas yang memberikan pelarian sementara dari krisis 

identitas (misalnya : pemakaian obat, konser musik, bekerja 

keras, menonton televisi secara obsesif). 
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2) Aktifitas yang memberikan identitas pengganti sementara 

(misalnya : ikut serta dalam klub sosial, agama, politik, 

kelompok, gerakan atau geng). 

3) Aktifitas sementara menguatkan atau meningkatkan perasaan diri 

yang tidak menentu (misalnya : olahraga yang kompetitif, prestasi 

akademik, kontes untuk mendapatkan popularitas). 

4) Aktifitas yang merupakan upaya jangka pendek untuk membuat 

identitas diluar dari hidup yang tidak bermakna saat ini (misalnya 

: penyalahgunaan obat). 

b. Pertahanan jangka panjang (Stuart, 2013). 

1) Penutupan identitas-adopsi identitas prematur yang diinginkan oleh 

orang terdekat tampa memperhatikan keinginan, aspirasi, atau 

potensi diri individu. 

2) Identitas negatif asumsi identitas yang tidak sesuai dengan nilai dan 

harapan yang diterima masyarakat 

 

C. Harga Diri Rendah 

1. Pengertian Harga Diri Rendah 

 Harga diri rendah adalah peristiwa traumatik seperti kehilangan 

pekerjaan harta benda dan orang dicintai dapat meninggalkan dampak 

serius. Dampak tersebut sangan mempengaruhi persepsi individu akan 

kemampuan dirinya sehingga mengganggu harga diri seseorang ( Keliat & 

Akemat, 2007). Harga diri rendah adalah semua pikiran, keyakinan dan 
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kepercayaan yang merupakan pengetahuan individu tentang dirinya dan 

mempengaruhi hubungannya dengan orang lain. Harga diri tidak terbentuk 

waktu lahir, tetapi dipelajari sebagai hasil pengalaman unik seseorag 

dalam diri sendiri, dengan orang terdekat dan realitas dunia (Stuart, 2013). 

Harga diri rendah terbagi menjadi dua yaitu harga diri rendah 

situasional dan harga diri kronis. Harga diri rendah kronis merupakan 

kelanjutan dari harga diri redah stuasional yang tidak terselesaikan. Atau 

dapat juga terjadi karena individu tidak mendapat feedback dari 

lingkungan dari perilaku klien sebelumnya bahkan mungkin 

kecenderungan lingkungan selalu memberikan penilaian negatif terhadap 

klien yang mendorong klien untuk menjadi harga diri rendah (Nanda, 

2005). 

2. Tanda dan Gejala Harga Diri Rendah 

Tanda dan gejala harga diri rendah yang biasanya muncul, Fitria (2009) : 

a. Mengkritik diri sendiri 

b. Perasaan tidak mampu 

c. Pandangan hidup yang pesimitis 

d. Tidak menerima pujian 

e. Penurunan produktifitas 

f. Penolakan terhadap kemampuan diri 

g. Kurang memperhatikan perawatan diri 

h. Berpakaian tidak rapi selera makan berkurang tidak berani menatap 

lawan bicara 
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i. Lebih banyak menunduk 

j. Berbicara lambat dengan nada suara lemah 

3. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Harga Diri Rendah 

a. Faktor Predisposisi 

Faktor predisposisi terjadinya harga diri rendah penolakan yang 

tidak realistis, kegagalan berulang kali, kurang mempunyai tanggung 

jawab personal, ketergantungan pada orang lain,ideal diri yang tidak 

realistis, tekanan dari kelompok sebaya dan perubahan stuktur sosial 

(Stuart, 2013).  

b. Faktor Presipitasi 

Faktor presipitasi terjadinya harga diri rendah adalah hilangnya 

sebagian anggota tubuh, berubahnya penampilan atau bentuk tubuh, 

mengalami kegagalan, serta menurunya produktifitas. Gangguan 

konsep diri harga diri rendah ini dapat terjadi secara situasional maupun 

kronik (Stuart, 2013). 

Masalah khusus tentang konsep diri disebabkan oleh situasi 

yang dihadapi individu dan individu yang tidak mampu menyelesaikan 

masalah. Situasi atau stresor yang dapat mempengaruhi konsep diri dan 

komponennya. Stressor dapat mempengaruhi harga diri dan konsep diri 

ideal adalah penolakan dan kurang penghargaan diri dari orang tua yang 

berarti : pola asuh anak tidak tepat, misalnya : terlalu dilarang, dituntut, 

dituruti, persaingan dengan saudara, kesalahan dan kegagalan yang 
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terulang, cita-cita yang tidak dapat dicapai, gagal bertanggung jawab 

terhadap diri sendiri (Stuart, 2013). 

Stuart (2013), mengidentifikasi transisi peran menjadi 3 

kategori, yaitu: 

1) Transisi Perkembangan 

Setiap perkembangan dapat menimbulkan ancaman identitas setiap 

tahap perkembangan harus dilalui dindividu dengan menyelesaika 

tugas perkembangan yang berbeda-beda. Hal ini merupakan stresor 

bagi konsep diri. 

2) Transisi peran situasi 

Transisi peran situasi sepanjang daur kehidupan, bertambah atau 

berkurag orang yang berarti melalui kelahiran dan kematian, 

misalnya status sendiri menjadi berdua atau menadi orang tua. 

Perubahan status menyebabkan perubahan peran yang dapat 

menimbulkan keegangan peran, yaitu konflik peran yang tidak jelas 

atau peran berlebihan. 

3) Transisi peran sehat-sakit 

Terjadi akibat pergeseran dari keadaan sehat ke keadaan sakit. 

Transisi ini dapat dicetuskan oleh, kehilangan bagian tubuh, 

perubahan ukuran, bentuk, penampilan, atau fungsi tubuh, 

perubahan fisik yang berhubungan dengan tubuh perkembangan 

normal dan prosedur medis atau keperawatan. 
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D. Harga Diri 

1. Pengertian Harga Diri 

Penilaian individu tentang nilai personal yang diperoleh dengan 

menganalisis seberapa sesuai perilaku dirinya dengan ideal diri. Harga 

diri yang tinggi adalah perasaan yang berasal dari penerimaan diri sendiri 

tampa syarat, walaupun melakukan kesalahan, kekalahan dan kegagalan, 

tetap merasa orang yang penting dan berharga (Stuart, 2013). Santrock 

(2007) juga mendefinisikan harga diri (self esteem) sebagai suatu dimensi 

evaluatif global mengenai diri sendiri. Harga diri berasal dari dua sumber 

yaitu sumber internal dan eksternal, yang mencagkup penerimaan diri 

meski lemah dan terbatas (Potter & Perry, 2005). Maka harga diri dapat 

dikatakan sebagai evaluasi individu terhadap dirinya sendiri dengan 

menilai diri secara positif atau negatif. 

Coopersmith (1967 dalam Wida, 2010), menyatakan harga diri adalah 

penilaian yang dibuat oleh individu untuk menggambarkan sikap 

menerima atau tidak menerima keadaan dirinya dan menandakan sapai 

seberapa jauh individu itu percaya bahwa dirinya mampu, sukses dan 

berharga. Perilaku seseorang mempengaruhidan dipengaruhi oleh tingkat 

harga diri yang dimilikinya (Branden, 2008). Penilaian harga diri secara 

positif atau negatif diperoleh dari evaluasi individual terhadap dirinya. 

Individu mengevaluasi diri dalam lingkungan keluarga, sekolah, tempat 

berorganisasi, tempat berkerja, maupun lingkungan sosial. Penilaian 

positif terhadap diri sendiri adalah penilaian terhadap kondisi diri seperti: 
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menghargai kelebihan, menghargai potensi diri, dan menerima 

kekurangan diri sendiri (Santrock, 2007). 

2. Faktor yang Mempengaruhi Harga Diri 

Harga diri yang dimiliki oleh seseorang dapat dipengaruhi oleh 

beberapa faktor baik yang berasal dari dalam maupun dari luar individu 

menurut Muhammad (1999 dalam Wida, 2010), Harga diri seseorang 

dipengaruhi oleh penampilan fisik dan penerimaan sosial teman 

sebaya.Ada beberapa faktor yang mempengaruhi harga diri individu 

menurut pendapat beberapa ahli, diantaranya adalah:  

a. Pola asuh Orangtua  

Beberapa penelitian menunjukkan bahwa pola asuh orangtua 

memiliki kaitan erat dengan harga diri individu. Adapun beberapa 

ciri pola asuh orangtua yang dapat meningkatkan harga diri individu 

adalah ekspresi akan rasa kasih sayang, perhatian terhadap masalah 

yang dihadapi anak, keharmonisan keluarga, partisipasi dalam 

aktivitas bersama keluarga, kesediaan dalam memberi pertolongan 

yang kompeten dan terarah, menerapkan peraturan yang jelas dan 

adil, mematuhi peraturan-peraturan tersebut, dan memberikan 

kebebasan pada anak (Santrock, 2004). 

b. Kelas sosial  

Kelas sosial remaja yang ditandai oleh status sosial orangtua 

merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi dari harga diri 

individu. Hal ini sesuai dengan yang dikemukakan oleh Burn ( 1993 
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dalam  Wida, 2010). Burn (1993) menyatakan bahwa: anak laki-laki 

dan anak perempuan dari kelas pekerja memperlihatkan wilayah 

karakteristik kepribadian yang dikaitkan dengan perasaan harga diri 

yang rendah, seperti depresi, menarik diri dan agresi kepada taraf 

yang jauh lebih luas dibandingkan dengan anak-anak dari kelas 

menengah. 

c. Teman sebaya  

Terdapat suatu penelitian yang menunjukkan bahwa pengaruh teman 

sebaya lebih tinggi pada individu, meskipun orangtua juga 

merupakan faktor yang penting dalam mempengaruhi harga diri 

individu. Terdapat dua jenis dukungan teman sebaya yang diteliti, 

yaitu teman sekelas dan teman akrab. Ternyata teman sekelas 

memiliki pengaruh yang lebih besar terhadap harga diri remaja. Hal 

ini bisa terjadi mengingat teman akrab selalu memberikan dukungan 

yang dibutuhkan, sehingga dukungan tersebut tidak dianggap oleh 

remaja sebagai suatu yang meningkatkan harga diri karena remaja 

pada saat-saat tertentu membutuhkan sumber dukungan yang lebih 

obyektif untuk membenarkan harga dirinya (Santrock, 2004). 

3. Indikator Harga Diri 

Harga diri dapat terukur melalui beberapa perilaku positif maupun 

negatif yang dilakukan oleh seseorang (Santrock, 2007). Berikut ini 

adalah indikator yang digunakan untuk mengukur harga diri individu 

melalui observasi perilaku : 
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Tabel 2.1  Indikator Harga Diri (Santrock, 2007). 

Indikato Positif Idikator Negatif 

 Memberikan pengarahan atau 
perintah kepada orang lain 

 Merendahkan orang lain dengan cara 
mengejek, memanggil nama secara lansung, 
atau bergosip 

 Menggunakan kualitas suara yang 
sesuai dengan situasinya 

 Menggunakan bahasa tubuh secara 
berlebihan atau diluar korteks. 

 Menggungkapkan pendapat  Melakukan sentuhan yang tidak pada 
tempatnya atau menghindari kontak fisik 

 Duduk bersamaan dengan orang lain 
selama melakukan aktivitas sosial 

 Membiarkan kesalahan terjadi 

 Berkerja secara kopoperatif dalam 
sebuah kelompok 

 Menyombongkan prestasi, keterampilan, 
dan penampilan 

 Memulai percakapan yang ramah 
dengan orang lain 

 Secara verbal merendahkan dirinya sendiri 
atau menjatuhkan dirinya sendiri 

 Menjaga jarak yang nyaman antara 
dirinya dengan orang lain 

 Berbicara dengan nada yang keras, kasar 
dan dogmatik 

 Menatap orang lain ketika sedang 
berbicara atau diajak berbicara 

 

 Mempertahankan kontak mata selama 
melakukan percakapan 

 

 Lancar dan tidak ragu-ragu dalam 
berbicara 

 

 

4. Karakteristik Harga Diri 

Kepuasan kebutuhan harga diri menimbulkan perasaan dan sikap 

percaya diri, diri berharga, diri mampu, dan perasaan berguna dan 

penting didunia. Sebaliknya kebutuhan harga diri tidak terpuaskan akan 

menimbulkan perasaan dan sikap inferior, canggung, lemah, pasif, 

tergantung, penakut, tidak mampu mengatasi tuntutan hidup, dan rendah 

diri dalam bergaul (Maslow, 2004).  Coopersmith ( 1967 dalam 

Rahmawati, 2006) menegemukakan bahwa harga diri dibedakan menjadi 

tiga jenis jika dilihat dari karakteristik individu, yakni harga diri rendah, 

harga diri sedang dan harga diri tinggi.  
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a. Individu dengan harga diri tinggi (high self-esteem)  

Individu yang memiliki harga diri tinggi memiliki karakteristik ; aktif 

dan dapat mengekspresikan diri dengan baik, berhasil dalam bidang 

akademik, terlebih dalam mengadakan hubungan sosial, dapat 

menerima kritik dengan baik, percaya terhadap persepsi dan dirinya 

sendiri, tidak terpaku pada dirinya sendiri atau tidak hanya 

memikirkan kesulitannya sendiri, keyakinan akan dirinya tidak 

berdasarkan pada fantasinya, karena memang mempunyai 

kemampuan, kecakapan sosial dan kualitas diri yang tinggi, tidak 

terpengaruh pada penilaian diri dari orang lain tantang sifat atau 

kepribadiannya, baik itu positif ataupun negatif, akan menyesuaikan 

diri dengan mudah pada suatu lingkungan yang belum jelas, dan akan 

lebih banyak menghasilkan suasana yang berhubungan dengan 

kesukaan sehingga tercipta tingkat kecemasan dan perasaan tidak 

aman yang rendah serta memiliki daya pertahanan yang seimbang.  

b.  Individu dengan harga diri sedang (medium self-esteem)  

Karakteristik individu dengan harga diri yang sedang hampir sama 

dengan karakteristik individu yang memiliki harga diri tinggi, 

terutama dalam kualitas, perilaku dan sikap. Pernyataan diri mereka 

memang positif, namun cenderung kurang moderat/ kurang 

menghindari sikap atau tindakan yang ekstreem.  
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c. Individu dengan harga diri rendah (low self-esteem)  

Individu yang memiliki harga diri rendah memiliki karakteristik 

meliputi ; memiliki perasaan inferior, takut dan mengalami kegagalan 

dalam mengadakan hubungan sosial, terlihat sebagai orang yang putus 

asa dan depresi, merasa diasingkan dan tidak diperhatikan, kurang 

dapat mengekspresikan diri, sangat tergantung pada lingkungan, tidak 

konsisten, secara pasif akan selalu mengikuti apa yang ada di 

lingkungannya, menggunakan banyak taktik pertahanan diri, dan 

mudah mengakui kesalahan. 

5. Aspek-Aspek Harga Diri 

Coppersmith menyebutkan bahwa harga diri individu terdiri dari tiga 

aspek (Sriati & Hernawaty, 2007), yaitu: 

a. Persaan berharga 

Persaan berharga merupakan perasaan yang dimiliki individu saat 

merasa dirinya berharga karena dihargai oleh orang lain (Sriati & 

Hernawaty, 2007). Individu yang merasa dirinya berharga, akan dapat 

mengekspresikan dirinya dengan baik, dapat menerima kritik, dan 

memiliki kecendrungan dapat mengontrol perilaku (Sriati & 

Hernawaty, 2007). 

b. Perasaan mampu 

Perasaan mampu merupakan perasaan yang dimiliki individu pada 

saat individu merasa mampu untuk mencapai suatu hasil yang 
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diharapka (Sriati & Hernawaty, 2007). Individu yang memiliki harga 

diri positif menyukai tugas baru yang menantang, aktif dan tidak cepat 

binggung jika segala sesuatu berjalan diluar rencana (Sriati & 

Hernawaty, 2007). Perasaan mampu dan merasa kompeten ketika 

melaksanakan tugas, secara bertahap dapat meningkatkan harga diri. 

c. Perasaan diterima 

Perasaan diterima merupakan perasaan yang dimiliki individu ketka 

individu diterima sebagai dirinya sendiri oleh suatu kelompok (Sriati 

& Hernawaty, 2007). Ketika individu diperlakukan sebagi bagian dari 

kelompok maka ia akan merasa dirinya diterima dan dihargai dalam 

kelompok tersebut. 

6. Kebutuhan Harga Diri 

Ketika kebutuhan dimiliki dan mencintai sudah relatif 

terpuaskan,kekuatan motivasinya melemah, diganti motivasi harga diri. 

Ada dua jenis harga diri : 

a. Menghargai diri sendiri (self respect) : kebutuhan kekuatan, 

penguasaan, kompetensi, prestasi, kepercayaan diri, kemandirian, 

dan kebebasan. 

b. Mendapat penghargaan dari orang lain (respect from other) : 

kebutuhan prestise atau gengsi, penghargaan dari orang lain, status, 

ketenaran, dominasi, menjadi orang penting, kehormatan, diterima 

dan apresiasi. Orang membutuhkan pengetahuan bahwa dirinya 

dikenal dengan baik dan dinilai dengan baik oleh orang lain. 
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E. Terapi Aktifitas Kelompok 

1. Pengertian Terapi Aktivitas Kelompok 

Terapi aktivitas kelompok merupakn terapi modalitas keperawatan untuk 

ditunjukan pada kelompok klien dengan masalah yang sama terapi 

aktivitas kelompok yang dikembangkan adalah sosialisasi stimulasi 

persepsi, stimulasi sensoris dan orientasi realitas (Keliat, 2004). 

2. Jenis Terapi Aktivitas Kelompok 

Terapi aktivitas kelompok dibagi menjadi empat, yaitu terapi aktivitas 

kelompok stimulasi/ perepsi, terapi aktivitas kelompok stimulasi sensori,  

terapi aktivitas simulasi realita dan terapi aktivitas kelompok sosialisasi 

(Keliat, 2004). 

a. Terapi aktivitas kelompok stimulasi kognitif/ persepsi. 

Klien dilatih mempersepsikan stimulus yang disediakan atau stimulus 

yang pernah dialami. Kemempuan persepasi klien dievaluasi dan 

ditingkatkan pada tiap sesi dengan proses ini, diharapkan respon klien 

terhadap berbagai stimulus dalam kehidupan menjadi adaptif. 

b. Terapi aktivitas kelompok stimulasi sensoris 

Aktivitas digunakan sebagai stimulus pada sensoris klien, kemudian 

diobservasi reaksi sensoris klien terhadap stimulus yang disediakan, 

berupa ekspresi perasaan secara non verbal (ekspresi wajah, gerakan 

tubuh). Biasanya klien yang tidak mau menggungkapkan komunikasi 

Pengaruh Terapi Efektifitas..., Desy Wulandari, Fakultas Ilmu Kesehatan UMP, 2014



verbal akan terstimulasi emosi dan perasaanya, serta menampilkan 

respons. 

c. Terapi aktivitas kelompok orientasi realitas 

Klien diorientasikan dalam kenyataan yang ada disekitar klien, yaitu diri 

sendiri, orang lain yang ada di sekeliling klien atau orang yang dekat 

dengan klien dan lingkungan yang pernah mempunyai hubungan dengan 

klien. 

d. Terapi aktivitas kelompok sosialisasi. 

Klien dibantu untuk melakukan sosialisasi dengan individu yang ada 

disekitar klien. Sosialisasi dapat pula dilakukan secara bertahap dari 

interpersonal (satu dan satu), kelompok dan massa. 

3. Terapi Aktivitas Kelompok: Stimulasi Persepsi 

Terapi Aktivitas Kelompok : Stimulasi Persepsi adalah terapi 

yang menggunakan aktivitas sebagai stimulus yang terkait dengan 

pengalaman atau kehidupan untuk didiskusikan dalam kelompok. Hasil 

diskusi kelompok dapat berupa kesepakatan persepsi atau alternatif yang 

menyelesaikan masalah (Keliat& Akemat, 2004). 

Sesi 1 : Identifikasi hal positif pada diri 

1. Tujuan  

a. Tujuan Umum 

Klien mempunyai kemampuan untuk menyelesaikan masalah yang 

diakibatkan oleh paparan stimulus kepadanya. 

b. Tujuan Khusus 
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1) Klien dapat mengidentifikasi pengalaman yang tidak 

menyenangkan. 

2) Klien dapat mengidentifikasi hal positif dirinya.  

2. Setting 

a. Terapis dan klien duduk bersama dalam lingkaran. 

b. Sesuaikan dengan kemampuan yang dilatih. 

c. Ruang nyaman dan tenang 

3. Peran dan Fungsi Terapis 

a. Leader  

1) Memimpin jalanya terapi aktivitas kelompok. 

2) Merencanakan, mengontrol dan mengatur jadwal terapi. 

3) Menyampaikan materi sesuai dengan tujuan TAK. 

4) Memimpin diskusi kelompok. 

b. Co Leader 

1) Membuka acara. 

2) Mendampingi Leader.  

3) Mengambil alih posisi Leader jika Leader bloking. 

4) Mengarahkan kembali posisi kepada Leader. 

5) Menutup acara diskusi. 

c. Fasilitator  

1) Ikut serta dalam kegiatan kelompok. 

2) Mamberikan stimulus dan motivator pada anggota kelompok 

untuk aktif mengikuti jalannya terapi. 
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d. Observer  

1) Mencatat serta mengamati respon klien (dicatat pada format 

yang tersedia). 

2) Mengawasi jalanya aktivitas kelompok dari mulai persiapan, 

proses, hingga penutupan. 

4. Alat  

a. Spidol sebanyak jumlah klien yang mengikuti TAK. 

b. Kertas putih HVS dua kali jumlah klien yang mengikuti TAK. 

5. Metode 

a. Diskusi  

b. Permainan  

6. Langkah Kegiatan 

a. Persiapan 

1) Memilih klien sesuai indikasi, yaitu dengan harga diri rendah. 

2) Membuat kontrak dengan klien. 

3) Mempersiapkan alat dan tempat pertemuan. 

b. Orientasi 

1) Salam terapeutik 

a) Salam dari terapis kepada klien. 

b) Perkenalkan nama dan panggilan terapis (pakai papan 

nama). 

c) Menanyakan nama dan semua panggilan klien (beri papan 

nama). 
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2) Evaluasi/ Validasi 

Menanyakan perasaan klien saat ini. 

3) Kontrak  

a) Terapis menjelaskan tujuan kegiatan, yaitu bercakap-cakap 

tentang hal positif diri sendiri. 

b) Terapis menjelaskan aturan main berikut : 

1) Jika ada klien yang akan meninggalkan kelompok, 

harus meminta izin kepada terapis. 

2) Lama kegiatan 45 menit. 

3) Setiap klien mengikuti kegiatan dari awal sampai 

selesai. 

c) Tahap Kerja 

1) Terapis memperkenalkan diri : nama lengkap dan nama 

panggilan serta memakai papan nama. 

2) Terapis membagikan kertas dan spidol kepada klien. 

3) Terapis meminta tiap klien menulis pengalaman yang 

tidak menyenangkan. 

4) Terapis memberikan pujian atas peran serta klien. 

5) Terapis membagikan kertas yang kedua. 

6) Terapis meminta tiap klien menulis hal positif tentang 

diri sendiri: kemampuan yang dimiliki, kegiatan yang 

biasa dilakukan. 

Pengaruh Terapi Efektifitas..., Desy Wulandari, Fakultas Ilmu Kesehatan UMP, 2014



7) Terapis meminta klien membaca hal positif yang sudah 

ditulis secara bergiliran sampai semua klien 

mendapatkan giliran. 

8) Terapis memberi pujian pada setiap peran serta klien. 

c. Tahap Terminasi 

1) Evaluasi 

a) Terapis menanyakan perasaan klien setelah melakukan 

TAK. 

b) Terapis memberikan pujian atas keberhasilan kelompok. 

2) Tindak lanjut 

Terapis meminta klien menulis hal positif  lain yang belum 

tertulis. 

3) Kontrak yang akan datang 

a) Menyepakati TAK yang akan datang, yaitu melatih hal 

positif diri yang dapat diterapkan. 

b) Menyepakati waktu dan tempat. 

7. Evaluasi dan Dokumentasi 

a. Evaluasi 

Evaluasi dilakukan saat proses TAK berlangsung, khususnya pada 

tahap kerja. Aspek yang dievaluasi adalah kemampuan klien 

sesuai dengan tujuan TAK. Untuk TAK Stimulasi Persepsi : 

Harga Diri Rendah kemampuan klien diharapkan adalah 
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menuliskan pengalaman yang tidak menyenangkan dan aspek 

positif (kemampuan) yang dimiliki. 

b. Dokumentasi 

Dokumentasikan kemampuan yang dimiliki klien saat TAK pada 

catatan keperawatan tiap klien. Contoh : klien mengikuti sesi 1, 

TAK Stimulasi Persepsi harga diri rendah. Klien mampu 

menuliskan tiga hal pengalaman yang tidak menyenangkan, 

mengalami kesuliatan menyebutkan hal positif diri. Anjurkan 

klien enulis kemampuan dan hal positif dirinya dan tingkatkan 

reinforcement (pujian). 

Sesi 2: Melatih hal positif pada diri 

1. Tujuan 

a. Klien dapat menilai hal positif diri yang dapat digunakan. 

b. Klien dapat memilih hal positif diri yang akan  dilatih. 

c. Klien dapat melatih hal positif diri yang telah dilatih. 

d. Klien dapat menjadwalkan penggunaan kemampuan yang 

telah dilatih. 

2. Setting 

a. Terapis dan klien duduk bersama dalam lingkaran. 

b. Sesuaikan kemampuan yang akan dilatih. 

c. Ruang nyaman dan tenang. 
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3. Alat 

a. Spidol dan papan tulis/ whiteboard/ flipchart 

b. Sesuaikan dengan kemampuan yang akan dilatih. 

c. Kertas daftar kemampuan positif pada sesi 1. 

d. Jadwal kegiatan sehari-hari dan pulpen. 

4. Metode 

a. Diskusi dan tanya jawab. 

b. Bermain peran 

5. Langkah kegiatan 

a. Persiapan 

1) Meningkatkan kontrak dengan klien yang telah 

mengikuti sesi 1. 

2) Mempersiapkan alat dan tempat pertemuan. 

b. Orientasi 

1) Salam terapeutik 

a) Menanyakan perasaan klien saat ini. 

b) Klien dan terapis pakai papan nama. 

2) Evaluasi/ validasi 

a) Menanyakan perasaan klien saat ini. 

b) Menanyakan apakah ada tambahan hal positif pada 

klien. 

3) Kontrak 
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a) Terapis menjelaskan tujuan kegiatan, yaitu melatih 

hal positif pada klien. 

b) Terapis menjelaskan aturan main berikut: 

1) Jika ada klien yang ingin meninggalkan 

kelompok, harus meminta izin kepada terapis. 

2) Lama kegiatan 45 menit. 

3) Setiap klien menggikuti kegiatan dari awal 

sampai selesai. 

c. Tahap kerja 

1) Terapis meminta semua klien membaca ulang daftar 

kemampuan positif pada sesi 1 dan memilih satu untuk 

dilatih. 

2) Terapis meminta klien menyebutkan pilihanya dan tulis di 

whiteboard. 

3) Terapis meminta semua klien untuk memilih satu dari 

daftar di whiteboard. Kegiatan yang paling banyak dipilih 

untuk dilatih. 

4) Teapis melatih cara pelaksanaan kegiatan/ kemampuan 

yang dipilih dengan cara berikut: 

a) Terapis memperagakan 

b) Klien memperagakan ulang (semua klien mendapat 

giliran). 

c) Berikan pujian sesuai dengan keberhasilan klien. 
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5) Kegiatan a sampai dengan d, dapat diulang untuk 

kemampuan/ kegiatan yang berbeda. 

d. Tahap terminasi 

1) Evaluasi 

a) Terapis menanyakan perasaan klien setelah 

mengikuti TAK. 

b) Terapis memberikan pujian kepada kelompok. 

2) Tindak lanjut 

Terapis meminta klien memasukan kegiatan yang telah 

dilatih pada jadwal kegiatan sehari-hari. 

3) Kontrak yang akan datang 

a) Menyepakati TAK yang akan datang untuk hal 

positif lain. 

b) Menyepakati waktu dan tempat sampai aspek positif 

selesai dilatih. 

6. Evaluasi dan Dokumentasi 

a. Evaluasi 

Evaluasi dilakukan saat proses TAK berlangsung, 

khususnya pada tahap kerja. Aspek yang dievaluasi adalah 

kemampuan klien sesuai dengan tujuan TAK. Untuk TAK 

stimulasi persepsi harga diri rendah sesi 2, kemampuan 

klien yang diharapkan adalah memiliki satu hal positif yang 

akan dilatih dan memperagakanya 
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b. Dokumentasi 

Dokumentasi kemampuan yang dimiliki klien saat TAK 

pada catatan proses keperawatan tiap klien. Contoh : klien 

mengikuti sesi 2 TAK stimulasi persepsi: harga diri rendah. 

Klien telah melatih merapikan tempat tidur. Anjurkan dan 

jadwalkan agar klien melakukanya serta berikan pujian. 
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F. Kerangka Teori 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.2. Kerangka Teori 

Sumber Stuart (2013), Keliat (2007). 

  

Intervensi : 
Terapi Aktifitas Kelompok 

Stimulasi Persepsi 

Konsep Diri : 

1. Citra tubuh 
2. Ideal diri 
3. Performa peran 
4. Identitas pribadi 
5. Harga diri 

Gangguan Konsep Diri: 

Harga Diri Rendah 

Faktor Predisposisi: 

1. Penolakan yang tidak realistis 
2. Kegagalan peran 
3. Kurang mempunyai tanggung 

jawab 
4. Ideal diri tidak realistis 

Faktor presipitasi: 

1. Situasional 
2. Kronik 
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G. Kerangka Konsep 

Pre          Post 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.3. Kerangka Konsep 

 

H. Hipotesis 

Hipotesis Alternatif : 

Terdapat perbedaan harga diri antara sebelum dan sesudah intervensi (ada 

pengaruh pemberian terapi aktivitas kelompok : stimulasi persepsi 

terhadap peningkatan harga diri). 

Hipotesis Nol  : 

Tidak terdapat perbedaan harga diri antara sebelum dan sesudah intervensi 

(tidak ada pengaruh pemberian terapi aktivitas kelompok : stimulasi 

persepsi terhadap peningkatan harga diri). 

 

Tingkat  

Harga Diri Sebelum TAK 

Tingkat 

Harga Diri Sesudah TAK 

Terapi Aktivitas 

Kelompok Stimulasi Persepsi 
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