
 

 

13 

 BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

A. GINJAL 

1. Definisi Ginjal 

 
Ginjal terletak pada dinding posterior abdomen, terutama didaerah 

lumbal, di sebelah kanan dan kiri tulang belakang, dibungkus lapisan 

lemak yang tebal, di belakang peritoneum . ginjal kanan sedikit lebih 

rendah dari kiri karena hati menduduki ruang banyak di sebelah kanan. 

Setiap ginjal panjangnya 6 – 7 ½ sentimeter, dan tebal 1 ½ sampai 2 ½ 

sentimeter. Pada orang dewasa beratnya kira-kira 140 gram. Bentuk ginjal 

seperti biji kacang dan sisi dalamnya atau hilum menghadap ketulang 

punggung. Di atas setiap ginjal menjulang sebuah kelenjar suprarenal. 

Ginjal kanan lebih pendek dan lebih tebal dari yang kiri (Pearce, 2007). 

2. Fungsi Ginjal 

Beberapa fungsi ginjal menurut Price & Wilson (1995) sebagai berikut: 

a. Fungsi Ekskresi 

1) Mempertahankan osmolalitas plasma sekitar 285 mOsmol 

dengan mengubah – ubah ekskresi air. 

2) Mempertahankan pH plasma sekitar 7,4 dengan 

mengeluarkan kelebihan +H  dan membentuk kembali 

−
3HCO . 
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 3) Mengekskresikan produk akhir nitrogen dari 

metabolisme protein, terutama urea, asam urat dan 

kreatinin. 

b. Fungsi Non – Ekskresi 

1) Menghasilkan renin yang berperan dalam mengatur 

tekanan darah serta hormon prostaglandin (Setiadi, 2007). 

2) Menghasilkan eritroprotein – faktor penting dalam 

stimulasi produksi sel darah merah oleh sumsum tulang. 

3) Mengatur metabolisme ion kalsium dan vitamin D 

(Setiadi, 2007). 

4) Degradasi insulin. 

3. Gagal Ginjal 

 
a. Gagal Ginjal Akut 

1) Pengertian 

Gagal ginjal akut (GGA) adalah suatu sindrom klinis yang 

ditandai dengan penurunan mendadak (dalam beberapa jam sampai 

beberapa hari) laju filtrasi glomerular (LFG), disertai akumulasi 

nitrogen sisa metabolisme (ureum dan kreatini) ungkap Suharjono, 

dkk (dalam Suyono, 2001). 
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 2) Klasifikasi 

Klasifikasi gagal ginjal akut menurut Suharjono, dkk 

(dalam Suyono, 2001): 

a)  Gagal ginjal akut prarenal (merupakan gagal ginjal yang 

disebabkan kelainan fungsional, tanpa adanya kelainan 

histology/morfologi pada nefron). 

b) Gagal ginjal akut renal (disebabkan keadaan prarenal yang 

tidak teratasi).  

c) Gagal ginjal akut pascarenal (suatu keadaan dimana 

pembentukan urine cukup, namun alirannya dalam saluran 

kemih terhambat). 

3) Etiologi 

Etiologi GGA disesuaikan dengan klasifikasinya menurut 

Suharjono, dkk (dalam Suyono, 2001) , sebagai berikut: 

a) Prarenal 

(1) Hipovolemia : kehilangan darah atau 

plasma (perdarahan atau luka bakar), 

hipoalbuminemia, peritonitis, kurang 

asupan cairan. 

(2) Vasodilatasi sistemik : sepsis, serosis hati, 

anastesia, reaksi anafilaksis, vasodilatasi 

oleh obat. 
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 (3) Penurunan curah jantung/kegagalan pompa 

jantung : renjatan kardiogenik, infark 

jantung, gagal jantung kongestif, emboli 

paru. 

b) Renal 

stenosis arteri renalis, vascular oklusif, 

vaskulitis, scleroderma, sindrom hemolitik 

uremik, trombositopenia trombotik, dan 

hipertensi maligna. 

c) Pascarenal 

Obstruksi saluran kemih, obstruksi blade outlet 

(prostat karsinoma serviks), urolitiasis bilateral, 

fibrosis retroperitoneal. 

4) Patofisiologi 

Pengurangan massa ginjal mengakibatkan hipertrofi 

struktural dan fungsional nefron yang masih tersisa sebagai upaya 

kompensasi yang diperantarai oleh molekul vasoaktif seperti 

sitokin dan growth hormon.  

Hal ini menyebabkan hiperfiltrasi yang diikuti 

oleh peningkatan tekanan darah kapiler dan aliran darah 

glomerulus. Proses adaptasi ini berlangsung singkat dan pada 

akhirnya diikuti oleh proses maladaptif berupa sklerosis nefron 

secara profresif. Peningkatan aktivitas renin – angitensin – 
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 aldosteron intrarenal, ikut memberikan kontribusi terhadap 

terjadinya hiperfiltrasi, sklerosis dan progresifitas. Selain itu 

albuminuria, hipertensi, hiperglikemik, dislipiclemia juga ikut 

memberikan kontribusi (My Blog, 2008). 

5) Patogenesis 

Penurunan perfusi ginjal akan mengaktifkan baroreseptor 

yang kemudian mengaktivasi system neuro humoral dan ginjal, 

agar tubuh dapat tetap mempertahankan tekanan darah, perfusi 

ginjal dan laju filtrasi glomerular. System rennin-angiotensin-

aldosteron, vasopressin, aktivasi system saraf simpatik akan 

mengakibatkan vasokonstriksi sistemik, retensi garam dan air, 

sehingga tekanan darah dan volume intravascular dapat di 

pertahankan. 

Penggunaan obat sering memnyebabkan GGA, seperti 

AINS obat anti inflamasi, nyeri dapat menghambat enzim COX 

(cyclooxygenase) sehingga dapat menghambat sintesis 

prostaglandin. Keadaan ini sering ditemukan pada hipovolemia, 

gagal jantung, sirosis dan sepsis, serta sebagian pasien sindrom 

nefrotik. 

Penghambat ACE dapat menimbulkan GGA prarenal pada 

sebagian pasien yang LFG-nya dipertahankan melalui 

vasokonstriksi vasoeferen yang dimediasi oleh angiotensin-II. Pada 

pasien stenosis arteri renalis, GGA akibat penghambat ACE dapat 
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 pulih kembali. Hipoperfusi renal akibat stenosis arteri renalis 

menginduksi system rennin dan meningkatkan produksi 

angiotensin II pada ginjal yang terlibat agar LFG tetap 

dipertahankan. Pemberian efek ACE pada keadaan ini dapat 

menghilangkan efek kompensasi sehingga menurunkan LFG, 

ungkap Suhardjono, dkk (dalam Suyono, 2001). 

6) Manifestasi  

a) Edema adalah gambaran utama yang ditemukan pada penderita 

gagal ginjal akut dengan sindrom nefrotik. 

b) Uremic frost (cristal uremic) yaitu munculnya semacam serbuk 

seperti lapisan garam pada permukaan kulit dimana hal itu 

merupakan tumpukan ureum yang keluar bersama keringat, hal 

ini terjadi jika kadar BUN sangat tinggi (Putri, 2009). 

b. Gagal Ginjal Kronis 

1) Pengertian 

 Menurut Suhardjono, dkk (dalam Suyono, 2001), Gagal 

Ginjal Kronik (GGK) adalah suatu sindrom klinis yang disebabkan 

penurunan fungsi ginjal yang bersifat menahun, berlangsung 

progresif, dan cukup lanjut. Hal ini terjadi apabila laju filtrasi 

glomerular (LFG) kurang dari 50 mL/menit. Gagal ginjal kronik 

sesuai dengan tahapannya, dapat ringan sedang ataupun berat. 

Menurut Brunner dan Suddart (dalam Smeltzer dan Bare, 

2001) gagal ginjal kronis atau penyakit renal tahap akhir (ESRD) 

Hubungan Dukungan Keluaega..., SUNGGING LINI HAWA, Fakultas Ilmu Kesehatan UMP, 2011



 

 

19 

 merupakan gangguan fungsi renal yang progesif dan irreversibel 

dimana kemampuan tubuh gagal untuk mempertahankan 

metabolisme dan keseimbangan cairan dan elektrolit, menyebabkan 

uremia (retensi urea dan sampah nitrogen lain dalam darah). 

 Gagal ginjal kronik merupakan perkembangan gagal ginjal 

yang progresif dan lambat, biasanya berlangsung beberapa tahun 

(Price, 1995). 

2) Klasifikasi 

Klasifikasi gagal ginjal kronik menurut Suhardjono, dkk 

(dalam Suyono, 2001)  :   

a) Tahapan gagal ginjal dengan fungsi ginjal berkurang. Laju 

filtrasi glomerular (LFG) berkisar 80-50 ml/menit. 

Manifestasi belum ada. 

b) Tahapan gagal ginjal ringan. Lajufiltarasi glomerular (LFG) 

50-30 ml/menit. Manifestasi seperti, hipertensi, 

hiperparatiroidisme sekunder. 

c) Tahap gagal ginjal sedang. Laju filtrasi glomerular (LFG) 10-

29 ml/menit. Manifestasi seperti hipertensi, 

hiperparatiroidisme sekunder, dan anemia. 

d) Tahapan gagal ginjal berat. Laju filtrasi glomerular (LFG) < 

10 ml/menit. Manifestasi berupa hipertensi, 

hiperparatiroidisme sekunder, anemia, retensi air dan garam, 

mual, muntah, nafsu makan hilang, penurunan fungsi mental 
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 e) Tahapan gagal ginjal terminal (tahapan akhir). Laju filtrasi 

glomerular (LFG) <5 ml/menit. Manifestasi yang ditimbulkan 

berupa hipertensi, hiperparatiroidisme sekunder, anemia, 

retensi air dan garam, mual, muntah, nafsu makan hilang, 

penurunan fungsi mental.  

3) Etiologi 

Tambayong (2000) mengkelompokan etiologi gagal ginjal 

kronis sebagai berikut : 

a) Penyakit immunologis: glomerolunefritis, 

poliarteritis nodosa. 

b) Infeksi: pielonefritis, tuberculosis. 

c) Obstruksi urine: hipertrofi prostate, batu ginjal, 

konstriksi uretra, neoplasma. 

d) Penyakit metabolic: diabetes mellitus, GOUT. 

e) Penyakit vascular: hipertensi, infark. 

f) Penyakit herediter/penyakit bawaan nefrotoksin: 

analgetika, keracunan logam berat. 

g) Lain-lain: radiasi, leukemia, hiperkalsemia. 
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 4) Patofisiologi 

Ada 2 pendekatan teoritis yang biasanya diajukan untuk 

menjelaskan gangguan fungsi ginjal pada gagal ginjal kronis 

menurut Price & Wilson (1995): 

a) Sudut pandang tradisional, mengatakan semua unit 

nefron telah terserang penyakit namun dalam 

stadium yang berbeda dan bagian-bagian spesifik 

dari nefron yang berkaitan dengan fungsi tertentu 

dapat saja benar-benar rusak atau berubah 

strukturnya. Misalnya lesi organic pada medula 

akan merusak susunan anatomik dari lengkung 

Henle dan vasarekta atau pompa klorida pada pars 

asendens. 

b) Pendekatan kedua dikenal dengan nama hipotesis 

Bricker atau hipotesis nefron yang utuh, 

berpendapat bahwa bila nefron terserang penyakit, 

maka seluruh unitnya akan hancur, namun sisa 

nefron yang masih utuh tetap bekerja normal. 

Uremia akan timbul bila mana jumlah nefron sudah 

sedemikian berkurang sehingga keseimbangan 

cairan dan elektrolit tidak dapat dipertahankan lagi. 

Hipotesis nefron yang utuh ini paling berguna untuk 

menjelaskan pola adaptasi fungsional pada penyakit 
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 ginjal progresif, yaitu kemampuan untuk 

memepertahankan keseimbangan air dan elektrolit 

tubuh kendatipun ada penurunan GFR yang nyata. 

5) Patogenesis Gagal Ginjal Kronis 

Penurunan cadangan ginjal (faal ginjal antar 40 % – 75 %). 

Tahap inilah yang paling ringan, dimana faal ginjal masih baik. 

Pada tahap ini penderita ini belum merasasakan gejala gejala dan 

pemeriksaan laboratorium faal ginjal masih dalam masih dalam 

batas normal. Selama tahap ini kreatinin serum dan kadar BUN 

(Blood Urea Nitrogen) dalam batas normal dan penderita 

asimtomatik. Gangguan fungsi ginjal mungkin hanya dapat 

diketahui dengan memberikan beban kerja yang berat, sepersti tes 

pemekatan kemih yang lama atau dengan mengadakan test GFR 

yang teliti. 

Insufiensi ginjal (faal ginjal antar 20 % – 50 %). Pada tahap 

ini penderita dapat melakukan tugas tugas seperti biasa padahal 

daya dan konsentrasi ginjaL menurun. Pada stadium ini 

pengobatan harus cepat daloam hal mengatasi kekurangan cairan, 

kekurangan garam, gangguan jantung dan pencegahan pemberian 

obat obatan yang bersifat menggnggu faal ginjal. Bila langkah 

langkah ini dilakukan secepatnya dengan tepat dapat mencegah 

penderita masuk ketahap yang lebih berat. Pada tahap ini lebih dari 

75 % jaringan yang berfungsi telah rusak. Kadar BUN baru mulai 
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 meningkat diatas batas normal. Peningkatan konsentrasi BUN ini 

berbeda beda, tergantung dari kadar protein dalam diit.pada 

stadium ini kadar kreatinin serum mulai meningkat melebihi kadar 

normal. 

Poliuria akibat gagal ginjal biasanya lebih besar pada 

penyakit yang terutama menyerang tubulus, meskipun poliuria 

bersifat sedang dan jarang lebih dari 3 liter / hari. Biasanya 

ditemukan anemia pada gagal ginjal dengan faal ginjal diantara 5 

% – 25 % . faal ginjal jelas sangat menurun dan timbul gejala 

gejala kekurangan darah, tekanan darah akan naik, , aktifitas 

penderita mulai terganggu. 

Uremi gagal ginjal (faal ginjal kurang dari 10 %) 

Semua gejala sudah jelas dan penderita masuk dalam keadaan 

diman tak dapat melakukan tugas sehari hair sebaimana mestinya. 

Gejal gejal yang timbul antara lain mual, munta, nafsu makan 

berkurang., sesak nafas, pusing, sakit kepala, air kemih berkurang, 

kurang tidur, kejang kejang dan akhirnya terjadi penurunan 

kesadaran sampai koma. Stadum akhir timbul pada sekitar 90 % 

dari massa nefron telah hancur. Nilai GFR nya 10 % dari keadaan 

normal dan kadar kreatinin mungkin sebesar 5-10 ml / menit atau 

kurang. 

Pada keadaan ini kreatinin serum dan kadar BUN akan 

meningkat dengan sangat mencolok sebagai penurunan. Pada 

Hubungan Dukungan Keluaega..., SUNGGING LINI HAWA, Fakultas Ilmu Kesehatan UMP, 2011



 

 

24 

 stadium akhir gagal ginjal, penderita mulai merasakan gejala yang 

cukup parah karena ginjal tidak sanggup lagi mempertahankan 

homeostatis caiaran dan elektrolit dalam tubuh. Penderita biasanya 

menjadi oliguri (pengeluaran kemih) kurang dari 500/ hari karena 

kegagalan glomerulus meskipun proses penyakit mula mula 

menyerang tubulus ginjal, kompleks menyerang tubulus gijal, 

kompleks perubahan biokimia dan gejala gejala yang dinamakan 

sindrom uremik mempengaruhi setiap sistem dalam tubuh.Pada 

stadium akhir gagal ginjal, penderita pasti akan meninggal kecuali 

kalau ia mendapat pengobatan dalam bentuk transplantasi ginjal 

atau dialisis. Meskipun perjalanan klinis penyakit ginjal kronik 

dibagi menjadi empat stadium, tetapi dalam prakteknya tidak ada 

batas-batas yang jelas antara stadium-stadium tersebut 

(Harnawatiaj,2008) 

6) Manifestasi klinis  

Suhardjono, dkk (dalam Suyono, 2001) membagi manifestasi 

klinik sesuai dengan gangguan sistem yang timbul. 

a) Gangguan pada Sistem Gastrointestinal 

(1) Anoreksia, nausea, vomitus yang berhubungan dengan 

gangguan metabolisme protein di dalam usus, 

terbentuknya zat-zat toksik akibat metabolisme bakteri. 
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 (2) Foetur uremik disebabkan oleh ureum yang berlebihan 

pada air liur diubah oleh bakteri di mulut menjadi amonia, 

sehingga nafas berbau amonia. 

b) Kulit 

Kulit berwarna pucat akibat anemia dan kekuning-

kuningan akibat penimbunan urokrom. Mudah lecet, rapuh, 

kering, timbul bintik-bintik hitam dan gatal akibat uremik atau 

pengendapan kalsium pada kulit. 

c) Sistem Hematologi 

(1) Anemia  yang disebabkan hemolisis akibat adri 

berkurangnya masa hidup eritrosit dalam suasana uremia 

toksik. 

(2) Imunitas menurun akibat dari fagositosis dan kemotaksis 

berkurang, fungsi limfosit menurun. 

d) Sistem Saraf dan Otot 

Pendrita sering mengeluh tungkai bawah selalu bergerak-

gerak (restlesslessleg), kadang terasa terbakar pada kaki, 

gangguan pada syaraf dapat pula berupa kelemahan, gangguan 

tidur, gangguan konsentrasi, tremor, kejang sampai penurunan 

kesadaran atau koma. 

e) Sistem Kardiovaskular 

(1) Hipertensi akibat penimbunan cairan dan garam 

(2) Nyeri dada dan sesak napas akibat perikarditis 
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 (3) Gangguan irama jantung akibat aterosklerosis dini 

(4) Edema akibat penimbunan cairan. 

f) Sistem Endokrin 

(1) Gangguan seksual: libido, fertilitas dan ereksi menurun 

pada laki-laki akibat produksi testoteron dan 

spermatogenesis yang menurun. Pada wanita timbul 

gangguan menstruasi, gangguan ovulasi sampai amenorea. 

(2) Gangguan metabolisme glukosa, lemak dan vitamin D. 

g) Gangguan sistem lain 

(1) Tulang: osteoditrofi renal yaitu osteomalasia, osteo 

fibrosa, osteosklerosis, dan klasifikasi metastatik 

(2) Asidosis metabolik akibat penimbunan asam organik 

sebagai hasil metabolisme 

(3) Elektolit: hiperfosfatemia, hiperkalemia, hipokalsemia. 
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 B. Hemodialisis 

Menumpuknya air dalam tubuh akibat kegagalan dalam 

mengeluarkan cairan dari dalam tubuh akan menyebabkan bengkak (edema), 

sesak nafas, tekanan darah tinggi dan gangguan fungsi jantung. Kondisi ini 

tidak bisa lagi diatasi dengan obat-obatan melainkan harus menjalani cuci 

darah atau terapi hemodialisa secara teratur atau menjalani tranplantasi ginjal. 

1. Pengertian Hemodialisa 

Menurut Pardede (dalam Indonesiannursing, 2008) menjelaskan 

hemodialisa berasal dari kata hemo = darah dan dialisa = pemisah atau 

filtrasi. Pada prinsipnya hemodialisa menempatkan darah berdampingan 

dengan cairan dialisat atau pencuci yang dipisahkan oleh suatu membran 

atau selaput semi permeabel. Membran ini dapat dilalui oleh air dan zat 

tertentu atau zat sampah. Proses ini disebut dialysis, yaitu proses 

berpindahnya air atau zat, bahan melalui membran semi permeabel. 

Setyawan (dalam Indonesiannursing, 2008) mengatakan bahwa 

terapi hemodialisis adalah suatu teknologi tinggi sebagai terapi pengganti 

untuk mengeluarkan sisa-sisa metabolisme atau racun tertentu dari 

peredaran darah manusia seperti air, natrium, kalium, hidrogen, urea, 

kreatinin, asam urat dan zat-zat lain melalui membran semi permeable. 

Sebagai pemisah darah dan cairan dialisat pada ginjal buatan dimana 

terjadi proses difusi, osmosis, dan ultra filtrasi. 
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 2. Tujuan Hemodialisis 

Tujuan dari terapi hemodialisis menurut Hudack & Gallo (1996) 

antara lain: 

a. Membuang produk metabolisme protein seperti urea, kreatinin dan 

asam urat. 

b. Membuang kelebihan air dengan mempengaruhi tekanan banding 

antara darah dan bagian cairan, biasanya terdiri antara tekanan positif 

dalam arus darah dan tekanan negatif (penghisap) dalam kompartemen 

dialisat (proses ultrafiltrasi) 

c. Mempertahankan atau mengembalikan sistem buffer tubuh. 

d. Mempertahankan dan mengembalikan kadar elektrolit tubuh. 

3.   Proses hemodialisis 

Brunner dan  Suddarth (dalam Smeltzer dan Bare, 2001) 

menyebutkan 3 proses utama dalam kegiatan hemodialisa, seperti berikut: 

e. Proses Difusi 

Toksin dan zat limbah dalam darah melalui proses difusi 

dengan cara bergerak dari darah, yang memiliki kosentrasi tinggi, ke 

cairan dialisat dengan konsentrasi cairan yang lebih rendah. 

f. Proses Osmosis 

Air yang berlebihan dapat dikeluarkan dari dalam tubuh 

melalui proses osmosis. Pengeluaran air dapat dikendalikan dengan 

menciptakan gradien tekanan : air bergerak dari daerah dengan tekanan  
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 yang lebih tinggi (tubuh pasien) ke tekanan yang lebih rendah (cairan 

dialisat). 

g. Proses Ultrafiltrasi 

Proses berpindahnya air dan bahan terlarut karena perbedaan 

tekanan hidrostatis dalam darah dan dialisat. 

4. Dampak hemodialisis 

Meskipun hemodialisis dapat memperpanjang usia tanpa batas 

yang jelas, tindakan ini tidak akan mengubah perjalanan alami penyakit 

ginjal yang mendasari dan juag tidak akan mengembalikan seluruh fungsi 

ginjal. Pasien tetap akan mengalami sejumlah permasalahan dan 

komplikasi (Smletzer & Bare, 2001) Beberapa efek samping atau 

komplikasi dari terapi hemodialisis antara lain: 

a. Hipotensi dapat terjadi selama terapi dialisis ketika cairan 

dikeluarkan. 

b. Emboli udara merupakan komplikasi yang jarang tetapi dapat saja 

terjadi jika udara memasuki sistem vaskuler pasien. 

c. Nyeri dada dapat terjadi karena pCO2 menurun bersamaan dengan 

terjadinya sirkulasi darah di luar tubuh. 

d. Pruritus dapat terjadi selama terapi dialisis ketika produk akhir 

metabolisme meninggalkan kulit.  

e. Ganggguan keseimbangan dialisis terjadi karena perpindahan 

cairan serebral dan muncul sebagai serangan kejang. Komplikasi 
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 ini kemungkinan terjadinya lebih besar jika terdapat gejala uremia 

berat. 

f. Kram otot yang nyeri terjadi ketika cairan dan elektrolit dengan 

cepat meninggalkan ruang ekstrasel. 

g. Mual dan muntah merupakan peristiwa yang sering terjadi. 

 

C. DUKUNGAN KELUARGA 

Menurut Friedman (1998), dukungan keluarga adalah sikap, tindakan 

dan penerimaan keluarga terhadap penderita yang sakit. Anggota keluarga 

memandang bahwa orang yang bersifat mendukung selalu siap memberikan 

pertolongan dan bantuan jika diperlukan.   

Dukungan keluarga menurut kamus bahasa Indonesia dalam adalah 

sesuatu yang mendukung , sokongan, bantuan. Dukungan dapat berarti 

sokongan atau bantuan yang diterima oleh seseorang dari orang lain. 

Seseorang dapat memeperoleh dukungan biasanya dari lingkungan social : 

orang-orang yang dekat termasuk didalamnya anggota keluarga, orang tua dan 

teman. 

Dukungan keluarga sangatlah penting diberikan kepada anggota 

keluarga lainnya, terlebih bila salah satu dari anggota keluarga sedang 

mengalami suatu masalah. Menurut Coyne, Smith & Wati (dalam Kusuma 

2009) terdapat tiga cara pemberian dukungan : 
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 1. Active Engagemen 

Dapat diberikan oleh salah satu anggota keluarga dengan cara 

melibatkan individu dalam sebuah diskusi dan menanyakan mengenai 

permasalahan perasaan individu. 

2. Protective Buffering 

Mengarah pada tingkah laku salah satu anggota keluarga yang 

menyembunyikan kekhawatiran, menyangkal kekhawatiran dan mengalah 

kepada individu untuk menghindari pertengkaran. 

3. Overprotective 

Mengalah pada tingkah laku salah satu anggota keluarga yang 

mengabikan kemampuan individu sehingga individu memperoleh bantuan 

yang tidak diperlukan dan aktivitasnya dibatasi. 

1. Fungsi Dukungan Keluarga 

Caplan (dalam Friedman, 1998) menjelaskan bahwa keluarga 

memiliki beberapa fungsi dukungan yaitu :  

a.   Dukungan informasional 

Keluarga berfungsi sebagai sebuah kolektor dan diseminator 

(penyebar) informasi tentang dunia. Menjelaskan tentang pemberian 

saran, sugesti, informasi yang dapat digunakan mengungkapkan suatu 

masalah. Manfaat dari dukungan ini adalah dapat menekan munculnya 

suatu stressor karena informasi yang diberikan dapat menyumbangkan 

aksi sugesti yang khusus pada individu. Aspek-aspek dalam dukungan 

ini adalah nasehat, usulan, saran, petunjuk dan pemberian informasi. 
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b.   Dukungan penilaian 

Keluarga bertindak sebagai sebuah bimbingan umpan balik, 

membimbing dan menengahi pemecahan masalah, sebagai sumber dan 

validator indentitas anggota keluarga diantaranya memberikan support, 

penghargaan, perhatian. 

c.   Dukungan instrumental 

Keluarga merupakan sebuah sumber pertolongan praktis dan 

konkrit, diantaranya: kesehatan penderita dalam hal kebutuhan makan 

dan minum, istirahat, terhindarnya penderita dari kelelahan.  

d.   Dukungan emosional 

Keluarga sebagai sebuah tempat yang aman dan damai untuk 

istirahat dan pemulihan serta membantu penguasaan terhadap emosi. 

Aspek-aspek dari dukungan emosional meliputi dukungan yang 

diwujudkan dalam bentuk afeksi, adanya kepercayaan, perhatian, 

mendengarkan dan didengarkan. 

2. Sumber dukungan keluarga 

Dukungan sosial keluarga mengacu kepada dukungan sosial yang 

dipandang oleh keluarga sebagai sesuatu yang dapat diakses atau diadakan 

untuk keluarga (dukungan sosial bisa atau tidak digunakan, tetapi anggota 

keluarga memandang bahwa orang yang bersifat mendukung selalu siap 

memberikan pertolongan dan bantuan jika diperlukan). Dukungan sosial 

keluarga dapat berupa dukungan sosial kelurga internal, seperti dukungan 
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 dari suami/istri atau dukungan dari saudara kandung atau dukungan sosial 

keluarga eksternal (Friedman, 1998). 

3. Manfaat dukungan keluarga 

Dukungan sosial keluarga adalah sebuah proses yang terjadi 

sepanjang masa kehidupan, sifat dan jenis dukungan sosial berbeda-beda 

dalam berbagai tahap-tahap siklus kehidupan. Namun demikian, dalam 

semua tahap siklus kehidupan, dukungan sosial keluarga membuat 

keluarga mampu berfungsi dengan berbagai kepandaian dan akal. Sebagai 

akibatnya, hal ini meningkatkan kesehatan dan adaptasi keluarga 

(Friedman, 1998). 

Wills (dalam Friedman, 1998) menyimpulkan bahwa baik efek-

efek penyangga (dukungan sosial menahan efek-efek negatif dari stres 

terhadap kesehatan) dan efek-efek utama (dukungan sosial secara langsung 

mempengaruhi akibat-akibat dari kesehatan) pun ditemukan. 

Sesungguhnya efek-efek penyangga dan utama dari dukungan sosial 

terhadap kesehatan dan kesejahteraan boleh jadi berfungsi bersamaan. 

Ryan dan Austin (dalam Friedman, 1998) mengungkapkan secara lebih 

spesifik, keberadaan dukungan sosial yang adekuat terbukti berhubungan 

dengan menurunnya mortalitas, lebih mudah sembuh dari sakit dan 

dikalangan kaum tua, fungsi kognitif, fisik dan kesehatan emosi. 
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 4. Faktor yang mempengaruhi dukungan keluarga 

Menurut Feiring dan Lewis (dalam Friedman, 1998), ada bukti 

kuat dari hasil penelitian yang menyatakan bahwa keluarga besar dan 

keluarga kecil secara kualitatif menggambarkan pengalaman-pengalaman 

perkembangan. Anak-anak yang berasal dari keluarga kecil menerima 

lebih banyak perhatian daripada anak-anak dari keluarga yang besar. 

Selain itu, dukungan yang diberikan orangtua (khususnya ibu) juga 

dipengaruhi oleh usia. 

Faktor-faktor yang mempengaruhi dukungan keluarga lainnya 

adalah kelas sosial ekonomi orangtua. Kelas sosial ekonomi disini meliputi 

tingkat pendapatan atau pekerjaan orang tua dan tingkat pendidikan. 

Dalam keluarga kelas menengah, suatu hubungan yang lebih demokratis 

dan adil mungkin ada, sementara dalam keluarga kelas bawah, hubungan 

yang ada lebih otoritas atau otokrasi. Selain itu orang tua dengan kelas 

sosial menengah mempunyai tingkat dukungan, afeksi dan keterlibatan 

yang lebih tinggi daripada orang tua dengan kelas sosial bawah. 
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 D. KONSEP DIRI 

Konsep diri sangat erat kaitannya dengan diri individu. Kehidupan 

yang sehat, baik fisik maupun psikologi salah satunya di dukung oleh konsep 

diri yang baik dan stabil. Konsep diri adalah hal-hal yang berkaitan dengan 

ide, pikiran, kepercayaan serta keyakinan yang diketahui dan dipahami oleh 

individu tentang dirinya. Hal ini akan mempengaruhi kemampuan individu 

dalam membina hubungan interpersonal. Meski konsep diri tidak langsung 

ada, begitu individu di lahirkan, tetapi secara bertahap seiring dengan tingkat 

pertumbuhan dan perkembanga individu, konsep diri akan terbentuk karena 

pengaruh lingkungannya . selain itu konsep diri juga akan di pelajari oleh 

individu melalui kontak dan pengalaman dengan orang lain termasuk berbagai 

stressor yang dilalui individu tersebut. Hal ini akan membentuk persepsi 

individu terhadap dirinya sendiri dan penilaian persepsinya terhadap 

pengalaman akan situasi tertentu..Gambaran penilaian tentang konsep diri 

dapat di ketahui melalui rentang respon dari adaptif sampai dengan 

maladaptif. Konsep diri itu sendiri terdiri dari beberapa bagian, yaitu : 

gambaran diri (body Image), ideal diri, harga diri, peran dan identitas. 

1. Pengertian Konsep Diri 

Konsep diri menurut Sruart dan Sudeen (dalam Sipahutar 2008) 

menerangkan bahwa semua ide, pikiran, kepercayaan dan pendirian yang 

diketahui individu tentang dirinya dan mempengaruhi individu dalam 

berhubungan dengan orang lain. Menurut Beck, Willian, dan Rawlin  

(dalam Sipahutar, 2008) menyatakan bahwa konsep diri adalah cara 
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 individu memandang dirinya secara utuh, baik fisikal, emosiona 

intelektual, social dan spiritual. 

Centi (dalam Sipahutar 2008),menyimpulkan bahwa konsep diri 

merupakan gagasan tentang diri sendiri yang berisikan bagaimana individu 

memandang dirinya sendiri sebagai pribadi, bagaimana individu merasa 

tentang dirinya dan bagaimana individu menginginkan dirinya menjadi 

manusia sebagaimana yang diharapakan. Calhoun dan Acocela (dalam 

Sipahutar, 2008) mengartikan konsep diri sebagai gambaran mental 

individu yang terdiri dari pengetahuan tentang diri sendiri, penghargaan 

tentang diri sendiri dan penilaian terhadap diri sendiri. 

Konsep diri didefinisikan sebagai semua pikiran, keyakinan dan 

kepercayaan yang merupakan pengetahuan individu tentang dirinya dan 

memengaruhi hubungannya dengan orang lain (Stuart, 2007). Hal ini 

temasuk persepsi individu akan sifat dan kemampuannya, interaksi dengan 

orang lain dan lingkungan, nilai-nilai yang berkaitan dengan pengalaman 

dan objek, tujuan serta keinginannya. Konsep diri tidak terbentuk waktu 

lahir; tetapi dipelajari sebagai hasil pengalaman unik seseorang dalam 

dirnya sendiri, dengan orang terdekat, dan dengan realitas dunia (Stuart, 

2007).  
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 2. Komponen – Komponen Konsep Diri Stuart (2007) dalam Sipahutar 
(2008)  

a. Citra tubuh atau body image 

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 

dimodifikasi secara berkesinambungan dengan persepsi dan 

pengalaman baru. Menurut Keliat (dalam Sipahutar, 2008) sejak lahir 

individu mengeksplorasi bagian tubuhnya, menerima stimulus dari 

orang lain, kemudian mulai memanipulasi lingkungan dan mulai sadar 

dirinya terpisah dari lingkungan. Gambaran diri ( Body Image ) 

berhubungan dengan kepribadian. Keliat (dalam Sipahutar, 2008) 

mengatakan bahwa cara individu memandang dirinya mempunyai 

dampak yang penting pada aspek psikologinya. Pandangan yang 

realistis terhadap dirinya manarima dan mengukur bagian tubuhnya 

akan lebih rasa aman, sehingga terhindar dari rasa cemas dan 

meningkatkan harga diri. Individu yang stabil, realistis dan konsisten 

terhadap gambaran dirinya akan memperlihatkan kemampuan yang 

mantap terhadap realisasi yang akan memacu sukses dalam kehidupan. 

Banyak Faktor dapat yang mempengaruhi gambaran diri 

seseorang, seperti, munculnya Stresor yang dapat menggangu integrasi 

gambaran diri. Stresor-stresor tersebut dapat berupa Sipahutar (2008) : 
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 1) Operasi. 

Seperti : mastektomi, amputsi ,luka operasi yang semuanya 

mengubah gambaran diri. Demikian pula tindakan koreksi seperti 

operasi plastik, protesa dan lain –lain. 

2) Kegagalan fungsi tubuh. 

Seperti hemiplegi, buta, tuli dapat mengakibatkan depersonlisasi 

yaitu tidak mengakui atau asing dengan bagian tubuh, berkaitan 

dengan fungsi saraf. 

3) Waham yang berkaitan dengan bentuk dan fngsi tubuh 

Seperti sering terjadi pada klie gangguan jiwa , klien 

mempersiapkan penampilan dan pergerakan tubuh sangat berbeda 

dengan kenyataan. 

4) Tergantung pada mesin. 

 Seperti : klien intensif care yang memandang imobilisasi sebagai 

tantangan, akibatnya sukar mendapatkan informasi umpan balik 

engan penggunaan lntensif care dipandang sebagai gangguan. 

5) Perubahan tubuh berkaitan 

 Hal ini berkaitan dengan tumbuh kembang dimana seseorang akan 

merasakan perubahan pada dirinya seiring dengan bertambahnya 

usia. Tidak jarang seseorang menanggapinya dengan respon negatif 

dan positif. Ketidakpuasan juga dirasakan seseorang jika didapati 

perubahan tubuh yang tidak ideal. 
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 6) Umpan balik interpersonal yang negatif 

 Umpan balik ini adanya tanggapan yang tidak baik berupa celaan, 

makian sehingga dapat membuat seseorang menarik diri. 

7) Standard sosial budaya 

 Hal ini berkaitan dengan kultur sosial budaya yang berbeda-setiap 

pada setiap orang dan keterbatasannya serta keterbelakangan dari 

budaya tersebut menyebabkan pengaruh pada gambaran diri 

individu, seperti adanya perasaan minder.  

Beberapa gangguan pada gambaran diri tersebut dapat menunjukan 

tanda dan gejala, seperti : 

a) Syok Psikologis. 

Syok Psikologis merupakan reaksi emosional terhadap 

dampak perubahan dan dapat terjadi pada saat pertama 

tindakan.syok psikologis digunakan sebagai reaksi terhadap 

ansietas. Informasi yang terlalu banyak dan kenyataan 

perubahan tubuh membuat klien menggunakan mekanisme 

pertahanan diri seperti mengingkari, menolak dan proyeksi 

untuk mempertahankan keseimbangan diri 

b) Menarik diri. 

Klien menjadi sadar akan kenyataan, ingin lari dari 

kenyataan , tetapi karena tidak mungkin maka klien lari atau 

menghindar secara emosional. Klien menjadi pasif, tergantung , 
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 tidak ada motivasi dan keinginan untuk berperan dalam 

perawatannya. 

c) Penerimaan atau pengakuan secara bertahap. 

Setelah klien sadar akan kenyataan maka respon 

kehilangan atau berduka muncul. Setelah fase ini klien mulai 

melakukan reintegrasi dengan gambaran diri yang baru. Tanda 

dan gejala dari gangguan gambaran diri di atas adalah proses 

yang adaptif, jika tampak gejala dan tanda-tanda berikut secara 

menetap maka respon klien dianggap maladaptif sehingga 

terjadi gangguan gambaran diri yaitu : 

(1) Menolak untuk melihat dan menyentuh bagian yang 

berubah. 

(2) Tidak dapat menerima perubahan struktur dan fungsi tubuh. 

(3) Mengurangi kontak sosial sehingga terjadi menarik diri. 

(4) Perasaan atau pandangan negatif terhadap tubuh. 

(5) Preokupasi dengan bagian tubuh atau fungsi tubuh yang 

hilang. 

(6) Mengungkapkan keputusasaan. 

(7) Mengungkapkan ketakutan ditolak. 

(8) Depersonalisasi 

(9) Menolak penjelasan tentang perubahan tubuh. 
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 b. Ideal diri 

Persepsi individu tentang bagaimana dia seharusnya 

berperilaku berdasarkan standar, aspirasi, tujuan atau nilai personal 

tertentu (Stuart, 2007). Standart dapat berhubungan dengan tipe orang 

yang akan diinginkan atau sejumlah aspirasi, cita-cita, nilai- nilai yang 

ingin di capai . Ideal diri akan mewujudkan cita-cita, nilai-nilai yang 

ingin dicapai. Ideal diri akan mewujudkan cita– cita dan harapan 

pribadi berdasarkan norma sosial (keluarga budaya) dan kepada siapa 

ingin dilakukan . 

Ideal diri mulai berkembang pada masa kanak–kanak yang di 

pengaruhi orang yang penting pada dirinya yang memberikan 

keuntungan dan harapan pada masa remaja ideal diri akan di bentuk 

melalui proses identifikasi pada orang tua, guru dan teman. 

Agar individu mampu berfungsi dan mendemonstrasikan 

kecocokan antara persepsi diri dan ideal diri. Ideal diri ini hendaknya 

ditetapkan tidak terlalu tinggi, tetapi masih lebih tinggi dari 

kemampuan agar tetap menjadi pendorong dan masih dapat dicapai 

Keliat (dalam Sipahutar, 2008). 
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 c. Harga diri 

Penilaian individu tentang nilai personal yang diperoleh dengan 

menganalisis seberapa sesuai perilaku dirinya dengan ideal diri. Harga 

diri yang tinggi adalah suatu perasaan yang berasal dari penerimaan 

diri sendiri tanpa syarat, walaupun melakukan kesalahan, kekalahan 

dan kegagalan, tetap merasa sebagai seorang yang penting dan 

berharga (Stuart, 2007). Keliat (dalam Sipahutar, 2008) mengatakan 

bahwa frekuensi pencapaian tujuan akan menghasilkan harga diri yang 

rendah atau harga diri yang tinggi. Jika individu sering gagal , maka 

cenderung harga diri rendah. Harga diri diperoleh dari diri sendiri dan 

orang lain. Aspek utama adalah di cintai dan menerima penghargaan 

dari orang lain. 

Biasanya harga diri sangat rentan terganggu pada saat remaja 

dan usia lanjut. Dari hasil riset ditemukan bahwa masalah kesehatan 

fisik mengakibatkan harga diri rendah. 

Harga diri tinggi terkait dengam ansietas yang rendah, efektif 

dalam kelompok dan diterima oleh orang lain. Sedangkan harga diri 

rendah terkait dengan hubungan interpersonal yang buruk dan resiko 

terjadi depresi dan skizofrenia. Gangguan harga diri dapat 

digambarkan sebagai perasaan negatif terhadap diri sendiri termasuk 

hilangnya percaya diri dan harga diri. Harga diri rendah dapat terjadi 

secara situasional ( trauma ) atau kronis ( negatif self evaluasi yang 
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 telah berlangsung lama ). Dan dapat di ekspresikan secara langsung 

atau tidak langsung (nyata atau tidak nyata). 

Menurut beberapa ahli dikemukakan faktor-Fator yang 

mempengaruhi gangguan harga diri, seperti : 

1) Perkembangan individu 

Faktor predisposisi dapat dimulai sejak masih bayi, seperti 

penolakan orang tua menyebabkan anak merasa tidak dicintai dan 

mengkibatkan anak gagal mencintai dirinya dan akan gagal untuk 

mencintai orang lain. Pada saat anak berkembang lebih besar, anak 

mengalami kurangnya pengakuan dan pujian dari orang tua dan 

orang yang dekat atau penting baginya. Ia merasa tidak adekuat 

karena selalu tidak dipercaya untuk mandiri, memutuskan sendiri 

akan bertanggung jawab terhadap prilakunya. Sikap orang tua yang 

terlalu mengatur dan mengontrol, membuat anak merasa tidak 

berguna. 

2) Ideal Diri tidak realistis. 

Individu yang selalu dituntut untuk berhasil akan merasa 

tidak punya hak untuk gagal dan berbuat kesalahan. Ia membuat 

standart yang tidak dapat dicapai, seperti cita –cita yang terlalu 

tinggi dan tidak realistis. Yang pada kenyataan tidak dapat dicapai 

membuat individu menghukum diri sendiri dan akhirnya percaya 

diri akan hilang. 

 

Hubungan Dukungan Keluaega..., SUNGGING LINI HAWA, Fakultas Ilmu Kesehatan UMP, 2011



 

 

44 

  

3) Gangguan fisik dan mental 

Gangguan ini dapat membuat individu dan keluarga merasa 

rendah diri. 

4) Sistim keluarga yang tidak berfungsi. 

Orang tua yang mempunyai harga diri yang rendah tidak 

mampu membangun harga diri anak dengan baik. Orang tua 

memberi umpan balik yang negatif dan berulang-ulang akan 

merusak harga diri anak. Harga diri anak akan terganggu jika 

kemampuan menyelesaikan masalah tidak adekuat. Akhirnya anak 

memandang negatif terhadap pengalaman dan kemampuan di 

lingkungannya. 

5) Pengalaman traumatik yang berulang,misalnya akibat aniaya fisik, 

emosi dan seksual. 

Penganiayaan yang dialami dapat berupa penganiayaan 

fisik, emosi, peperangan, bencana alam, kecelakan atau 

perampokan. Individu merasa tidak mampu mengontrol 

lingkungan. Respon atau strategi untuk menghadapi trauma 

umumnya mengingkari trauma, mengubah arti trauma, respon yang 

biasa efektif terganggu. Akibatnya koping yang biasa berkembang 

adalah depresi dan denial pada trauma. 
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 d. Perfoma peran 

Serangkaian pola perilaku  yang diharapkan oleh lingkungan 

sosial berhubungan dengan fungsi individu di berbagai kelompok 

sosial. Peran yang ditetapkan adalah peran yang dijalani dan seseorang 

tidak mempunyai pilihan. Peran yang diambil adalah peran yang 

terpilih atau dipilih oleh individu (Stuart, 2007). Keliat (dalam 

Sipahutar, 2008), peran adalah sikap dan perilaku nilai serta tujuan 

yang diharapkan dari seseorang berdasarkan posisinya di masyarakat. 

Posisi dibutuhkan oleh individu sebagai aktualisasi diri. Harga diri 

yang tinggi merupakan hasil dari peran yang memenuhi kebutuhan dan 

cocok dengan ideal diri. Posisi di masyarakat dapat merupakan stresor 

terhadap peran karena struktur sosial yang menimbulkan kesukaran, 

tuntutan serta posisi yang tidak mungkin dilaksanakan. 

Stress peran terdiri dari konflik peran yang tidak jelas dan 

peran yang tidak sesuai atau peran yang terlalu banyak. Faktor-faktor 

yang mempengaruhi dalam menyesuaikan diri dengan peran yang 

harus di lakukan menurut Stuart & Sundeen (dalam Sipahutar, 2008) 

adalah : 

1) Kejelasan prilaku dengan penghargaan yang sesuai dengan peran. 

2) Konsisten respon orang yang berarti terhadap peran yang dilakukan  

3) Kesesuain dan keseimbangan antara peran yang di emban. 

4) Keselarasan budaya dan harapan individu terhadap perilaku peran. 
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 5) Pemisahan situasi yang akan menciptakan ketidak sesuain 

perilaku peran. 

  Menurut Stuart & Sunden (dalam Sipahutar, 2008) 

penyesuaian individu terhadap perannya di pengaruhi oleh 

beberapan faktor, yaitu : 

a) Kejelasan prilaku yang sesuai dengan perannya serta 

pengetahuan yang spesifik tentang peran yang diharapkan 

b) Konsistensi respon orang yang berarti atau dekat dengan 

peranannya. 

c) Kejelasan budaya dan harapannya terhadap prilaku perannya. 

d) Pemisahan situasi yang dapat menciptakan ketidak selarasan. 

Sepanjang kehidupan individu sering menghadapi 

perubahan-perubahan peran, baik yang sifatnya menetap atau 

sementara yang sifatnya dapat karena situasional. Hal ini, 

biasanya disebut dengan transisi peran.  

Transisi peran tersebut dapat di kategorikan menjadi 

beberapa bagian, seperti : 

(1) Transisi Perkembangan. 

Setiap perkembangan dapat menimbulkan 

ancaman pada identitas. Setiap perkembangan harus di 

lalui individu dengan menjelaskan tugas perkembangan 

yang berbeda – beda. Hal ini dapat merupakan stresor 

bagi konsep diri. 
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(2) Transisi Situasi. 

Transisi situasi terjadi sepanjang daur kehidupan, 

bertambah atau berkurang orang yang berarti melalui 

kelahiran atau kematian, misalnya status sendiri menjadi 

berdua atau menjadi orang tua. Perubahan status 

menyebabkan perubahan peran yang dapat menimbulkan 

ketegangan peran yaitu konflik peran, peran tidak jelas 

atau peran berlebihan. 

(3) Transisi sehat sakit. 

Stresor pada tubuh dapat menyebabkan gangguan 

gambaran diri dan berakibat diri dan berakibat perubahan 

konsep diri. Perubahan tubuh dapat mempengaruhi semua 

kompoen konsep diri yaitu gambaran diri, identitas diri 

peran dan harga diri. Masalah konsep diri dapat di 

cetuskan oleh faktor psikologis, sosiologi atau fisiologi, 

namun yang penting adalah persepsi klien terhadap 

ancaman. 

Selain itu dapat saja terjadi berbagai gangguan 

peran, penyebab atau faktor-faktor ganguan peran 

tersebut dapat di akibatkan oleh : 

(a) Konflik peran interpersonal Individu dan lingkungan 

tidak mempunyai harapan peran yang selaras. 
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 (b) Contoh peran yang tidak adekuat. 

(c) Kehilangan hubungan yang penting 

(d) Perubahan peran seksual 

(e) Keragu-raguan peran  

(f) Perubahan kemampuan fisik untuk menampilkan 

peran sehubungan dengan proses menua 

(g) Kurangnya kejelasan peran atau pengertian tentang 

peran 

(h) Ketergantungan obat 

(i) Kurangnya keterampilan sosial 

(j) Perbedaan budaya 

(k) Harga diri rendah 

(l) Konflik antar peran yang sekaligus di perankan 

Gangguan-gangguan peran yang terjadi tersebut 

dapat ditandai dengan tanda dan gejala, seperti : 

(1) Mengungkapkan ketidakpuasan perannya atau 

kemampuan menampilkan peran 

(2) Mengingkari atau menghindari peran 

(3) Kegagalan transisi peran 

(4) Ketegangan peran 

(5) Kemunduran pola tanggungjawab yang biasa dalam peran 

(6) Proses berkabung yang tidak berfungsi 

(7) Kejenuhan pekerjaan 
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 e. Identitas pribadi 

Prinsip pengorganisasian kepribadian yang bertanggung jawab 

terhadap kesatuan, kesinambungan, konsistensi dan keunikan individu. 

Prinsip tersebut sama artinya dengan otonomi dan mencakup persepsi 

seksualitas seseorng. Pembentukan identitas dimulai pada masa bayi 

dan terus berlangsung sepanjang kehidupan, tetapi merupakan tugas 

utama pada masa remaja (Stuart, 2007). 

 Kemandirian timbul dari perasaan berharga (aspek diri 

sendiri), kemampuan dan penyesuaian diri. Seseorang yang mandiri 

dapat mengatur dan menerima dirinya. Identitas diri terus berkembang 

sejak masa kanak-kanak bersamaan dengan perkembangan konsep diri. 

Seseorang yang mempunyai perasaan identitas diri yang kuat akan 

yang memandang dirinya berbeda dengan orang lain. Menurut Keliat 

(dalam Sipahutar, 2008), menyatakan bahwa hal yang penting dalam 

identitas adalah jenis kelamin. 

Identitas jenis kelamin berkembang sejak lahir secara bertahap 

dimulai dengan konsep laki-laki dan wanita banyak dipengaruhi oleh 

pandangan dan perlakuan masyarakat terhadap masing-masing jenis 

kelamin tersebut. Perasaan dan prilaku yang kuat akan indentitas diri 

individu dapat ditandai dengan: 

1) Memandang dirinya secara unik. 

2) Merasakan dirinya berbeda dengan orang lain 
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 3) Merasakan otonomi : menghargai diri, percaya diri, mampu diri, 

menerima diri dan dapat mengontrol diri. 

4) Mempunyai persepsi tentang gambaran diri, peran dan konsep diri. 

Karakteristik identitas diri dapat dimunculkan dari prilaku dan 

perasaan seseorang, seperti : 

a) Individu mengenal dirinya sebagai makhluk yang terpisah dan 

berbeda dengan orang lain 

b) Individu mengakui atau menyadari jenis seksualnya 

c) Individu mengakui dan menghargai berbagai aspek tentang 

dirinya, peran, nilai dan prilaku secara harmonis 

d) Individu mengaku dan menghargai diri sendiri sesuai dengan 

penghargaan lingkungan sosialnya 

e) Individu sadar akan hubungan masa lalu, saat ini dan masa 

yang akan datang 

f) Individu mempunyai tujuan yang dapat dicapai dan di 

realisasikan (Meler dikutip Stuart and Sudeen, 1991) 

(Sipahutar,2008) 
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 3. Faktor – Faktor Yang Mempengaruhi Konsep Diri 

Menurut Stuart dan Sudeen (dalam Sipahutar, 2008) ada beberapa 

faktor-faktor yang mempengaruhi perkembangan konsep diri. Faktor-

foktor tersebut terdiri dari teori perkembangan, Significant Other (orang 

yang terpenting atau yang terdekat) dan Self Perception (persepsi diri 

sendiri). 

a. Teori perkembangan. 

Konsep diri belum ada waktu lahir, kemudian berkembang secara 

bertahap sejak lahir seperti mulai mengenal dan membedakan dirinya 

dan orang lain. Dalam melakukan kegiatannya memiliki batasan diri 

yang terpisah dari lingkungan dan berkembang melalui kegiatan 

eksplorasi lingkungan melalui bahasa, pengalaman atau pengenalan 

tubuh, nama panggilan, pangalaman budaya dan hubungan 

interpersonal, kemampuan pada area tertentu yang dinilai oleh diri 

sendiri atau masyarakat serta aktualisasi diri dengan merealisasi 

potensi yang nyata. 

b. Significant Other ( orang yang terpenting atau yang terdekat ). 

Dimana konsep diri dipelajari melalui kontak dan pengalaman 

dengan orang lain, belajar diri sendiri melalui cermin orang lain yaitu 

dengan cara pandangan diri merupakan interprestasi diri pandangan 

orang lain terhadap diri, anak sangat dipengaruhi orang yang dekat, 

remaja dipengaruhi oleh orang lain yang dekat dengan dirinya, 
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 pengaruh orang dekat atau orang penting sepanjang siklus hidup, 

pengaruh budaya dan sosialisasi. 

c. Self Perception ( persepsi diri sendiri ). 

Yaitu persepsi individu terhadap diri sendiri dan penilaiannya, 

serta persepsi individu terhadap pengalamannya akan situasi tertentu. 

Konsep diri dapat dibentuk melalui pandangan diri dan pengalaman 

yang positif. Sehingga konsep merupakan aspek yang kritikal dan 

dasar dari prilaku individu. Individu dengan konsep diri yang positif 

dapat berfungsi lebih efektif yang dapat berfungsi lebih efektif yang 

dapat dilihat dari kemampuan interpersonal, kemampuan intelektual 

dan penguasaan lingkungan. Sedangkan konsep diri yang negatif dapat 

dilihat dari hubungan individu dan sosial yang terganggu. 
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 Ada faktor lain yang memengaruhi konsep diri di luar tiga 

faktor menurut Stuart dan Sudden, yaitu faktor Agama. Fikri Mahmud 

(n.d) menuliskan dalam artikelnya bahwa di idalam Al-Quran 

disebutkan, dan jiwa serta penyempurnaannya (ciptaannya), maka 

Allah mengilhamkan kepada jiwa itu (jalan) kefasikan dan 

ketakwaannya; sesungguhnya beruntunglah orang yang mensucikan 

jiwa itu, dan sesungguhnya merugilah orang yang mengotorinya 

(Q.S.91:7-10). Jadi manusia diberi pengetahuan tentang hal-hal yang 

positif dan negatif. Selanjutnya manusia mempunyai kebebasan untuk 

memilih jalan mana yang akan dia tempuh. Manusia punya potensi 

untuk menjadi jahat, sebagaimana ia juga punya potensi untuk menjadi 

baik. 

Agama (Islam) datang untuk mempertegas konsep diri yang 

positif bagi umat manusia. Manusia adalah makhluk yang termulia dari 

segala ciptaan Tuhan (Q.S.17:70). Karena itu, ia diberi amanah untuk 

memimpin dunia ini (Q.S.2:30). Walaupun demikian, manusia dapat 

pula jatuh kederjat yang paling rendah, kecuali orang-orang yang 

beriman dan beramal sholeh (Q.S.95:6). Keimanan akan membimbing 

kita untuk membentuk konsep diri yang positif, dan konsep diri yang 

positif akan melahirkan perilaku yang positif pula, yang dalam bahasa 

agama disebut amal sholeh. Tidak sedikit ayat-ayat yang terdapat 

dalam Al-Quran yang menyebut kata iman dan diiringi oleh kata amal 

(allazina amanu wa amilus-sholihat), ini bukan saja menunjukkan 
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 eratnya hubungan diantara keduanya, tetapi juga menunjukkan betapa 

pentingnya iman dan amal tersebut, sehingga nilai seseorang 

ditentukan oleh iman dan amalnya juga. Sesungguhnya Allah Taala 

tidak akan melihat kepada bentuk (rupa) kamu, tidak pula keturunan 

(bangsa) kamu, tidak juga harta kamu; tetapi , ia melihat kepada hati 

kamu dan amal perbuatan kamu. (H.R.At-Thabrani). Semua manusia 

adalah sama disisi Allah, yang lebih mulia hanyalah orang yang paling 

bertakwa (Q.S.49:13). 

Memang diakui adanya kemungkinan seseorang akan dapat 

dipengaruhi oleh lingkungan teman sepergaulannya sebagai reference 

group (Q.S.2:14; 17:73; 37:51-53; 41:25; 43:67) dan bujuk rayu 

syaithon (Q.S.4:38; 6:43; 8:48; 25:28-29; 27:24), tetapi semua itu tidak 

akan berbekas jika seseorang memiliki keimanan yang tangguh 

(Q.S.5:105; 17:65). Itulah sebabnya Rasulullah saw. menghabiskan 

masa 13 tahun di Mekkah untuk menanamkan keimanan kepada para 

pengikutnya. 

Islam juga memerintahkan agar umatnya menciptakan 

masyarakat yang harmoni, - baldatun thoyibatun wa rabbun ghafur. 

Islam melarang umatnya supaya tidak saling mencela, saling 

mencemooh, dan jangan memberi gelaran yang jelek (Q.S.49:11). 

Celaan dan gelaran yang jelek akan dapat mempengaruhi konsep diri 

seseorang ungkap Fikri Mahmud (n.d). 
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 4. Kepribadian Yang Sehat 

Individu dengan kepribadian yang sehat akan mengalami hal-hal 

berikut ini (Stuart, 2007):  

a. citra tubuh yang positif dan sesuai 

b. ideal diri yang realistis 

c. konsep diri yang positif 

d. harga diri yang tinggi 

e. performa peran yang memuaskan 

f. rasa identitas yang jelas 

Respon konsep diri sepanjang rentang sehat-sakit berkisar dari 

status aktualisasi diri yang paling adaptif sampai status keracunan identitas 

serta depersonalisasi yang maladaptif. Keracunan identitas merupakan 

suatu kegagalan individu untuk mengintegrasikan berbagai identifikasi 

masa kanak-kanak ke dalam kepribadian psikososial dewasa yang 

harmonis. Depersonalisasi ialah suatu perasaan tidak realistis dan merasa 

asing dengan tingkat ansietas panik dan kegagalan dalam uji realitas.  

5. Penilaian Stresor 

Apapun masalah dalam konsep diri dicetuskan oleh stressor 

psikologis, sosiologis, elemen yang penting adalah persepsi pasien tentang 

ancaman. 

Sumber Koping : 

a. Aktivitas olahraga dan aktivitas diluar rumah 

b. Hobi dan kerajinan tangan 
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 c. Seni yang ekspresif 

d. Kesehatan dan perawatan diri 

e. Pendidikan atau pelatihan 

f. Pekerjaan, vokasi, atau posisi 

g. Bakat tertentu 

h. Kecerdasan 

i. Imajinasi dan kreativitas 

j. Hubungan interpersonal. 

6. Strategi Koping 

Beradaptasi terhadap penyakit memerlukan berbagai strategi, 

tergantung keterampilan koping yang biasa digunakan dalam menghadapi 

situasi sulit. Moos (1984) menguraikan tujuh kategori keterampilan 

koping: menyangkal, mencari informasi, meminta dukungan emosional, 

pembelajaran merawat diri, menetapkan tujuan terbatas yang konkret, 

mengulang hasil alternatif dan pencarian makna dalam suatu penyakit 

(KMB, 2002, h. 152-153). 
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 E. KERANGKA TEORI 

 

 

 

 

 

 

  

   

    

                                             

            

Gambar.1 

Sumber referensi: 

- Putri, R. L. (2009). Manifestasi Kelainan Kulit Pada Penderita Gagal 
Ginjal.http://www.kulitkita.com/2009/02/manifestasi-kelainan-kulit-pada.html 

- Suyono, Slamet. (2001). Buku Ajar Ilmu Penyakit Dalam. Jilid 2. (3th ed). 
- Stuart, G. W. (2007). Buku Saku Keperawatan Jiwa (5th ed).  
- Friedman .(1998). Dukungan Keluarga 
 

Ginjal 

Gagal Ginjal Akut 

Gagal Ginjal Kronis 

Manifestasiklinis: 
gangguan system 
gastrointestinal, kulit, 
hematology, system 
syaraf dan otot, sitem 
kardiaskular, system 
endokrin, dan gangguan 
system lain. 
 

Hemodialisis 
Dampak hemodialisis: 
Tekanan darah rendah, 
anemia, kram otot, 
detak jantung tak 
teratur, mual muntah, 
infeksi, pembekuan 
darah, dan udara dalam 
darah. 

 

Dukungan Keluarga: 
- Dukungan 

informasional 
- Dukungan penilaian 
- Dukungan 

instrumental 
- Dukungan 

emosional 

Konsep Diri 
- Citra tubuh 
- Ideal diri 
- Harga diri 
- Performa peran 
- Identitas pribadi 

Pemberian 
dukungan tidak 
baik atau bahkan 
tidak 
memberikan 
dukungan  

Pemberian 
dukungan yang baik 
 

Adaptif 
 

Maladaptif 
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 F. KERANGKA KONSEP 

 

 

             

 

       

 

 

 

 

 

Gambar.2  

Sumber :  

- Friedman, 1998 
- Stuart, G.W, 2007 
 

G. HIPOTESIS 

Hipotesisnya adalah ada hubungan dukungan keluarga dengan konsep 

diri pasien gagal ginjal kronis yang melakukan terapi hemodialisis. 

 

 

 

 

Variabel bebas 
Dukungan Keluarga 
 
- Dukungan informasional 
- Dukungan penilaian 
- Dukungan instrumental 
- Dukungan emosional 
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