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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

 

1.1 Latar Belakang  

Ide personal hygiene terhadap diri sendiri kurang diperhatikan 

bahkan dipandang sepeleh oleh kalangan masyarakat. Khususnya 

dilingkungan rumah sakit. Padahal kebersihan diri (personal hygiene) 

merupakan salah satu bentuk perawatan diri yang penting untuk menunjang 

kesehatan, seperti yang diungkapkan Dean (1986) dan Simmons (1990) 

Perawatan diri adalah perawatan yang melibatkan jajaran aktivitas yang 

dilaksanakan individu untuk mencapai kesehatan, mencegah penyakit dan 

memulihkan keadaan. 

Tetapi dalam kenyataannya hal ini jarang dilakukan oleh pasien 

banyak faktor dan anggapan yang mempengaruhi perawatan diri seseorang 

salah satunya anggapan menurut Calnon & Williams(1992) mengemukakan 

bahwa beberapa klien percaya bahwa mereka dengan sengaja dijauhkan dari 

perawatan kesehatan, Pada titik ketika mereka dipandang sebagai penerima 

yang pasif. Anggapan yang seperti ini kurang tepat bagi pasien, Karena 

sebenarnya klien-perawat merupakan pasangan yang sederajat demi 

kesejahteraan kesehatan dalam artian pada satu pihak dan saling 

menghormati. 

Oleh Karen itu demi pencapaian perawatan diri yang berkualitas 

tinggi perawat-klien harus ko-operatif dengan baik ,hal ini ditunjang oleh 

laporan akhir konferensi Alma-Ata yang berisi „‟ Sehat untuk Semua‟‟ 

(wHO,1987) dengan  prinsip-prinsip perawatan kesehatan utama tergantung 

pada mudah tercapainnya pelayanan kesehatan untuk seluruh populasi dan 

partisipasi masyarakat dalam perencanaan dan pelaksanaan yang dimaksud 

masyarakat tersebut adalah seluruh penghuni di rumah sakit dan arti „‟Sehat 

untuk semua‟‟ ditujukan kepada pasien yang ikut melakukan aktivitas 

kebersihan diri sebagai bentuk dari perawatan diri. 
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Selain itu untuk menunjang kesehatan pasien pada proses 

keperawatan diri (personal hygiene) diperlukan suatu fasilitas yang 

mendukung proses keperawatan. Seperti yang diungkapkan 

Orem(1985:Allen 1993) „‟Perawatan diri dapat menurun nilainnya baik oleh 

klien yang tidak diberdayakan untuk membuat pilihan dalam perkembangan 

mereka sendiri atau oleh adaya keterbatasan yang disebabkan oleh adanya 

sistem keperawatan yang tidak memfasilitasinya‟‟.Oleh karena itu alat atau 

fasilitas merupakan hal yang penting dalam menunjang proses keperawatan 

diri. 

Dari uraian diatas dapat diambil kesimpulan bahwa perawatan diri 

merupakan jajaran aktivitas yang pasien secara mandiri mengambil alih 

dengantujuan baik untuk mencapai atau untuk memulihkan kesehatannya 

dan mencegah terjadinya penyakit Dean (1986) dan semua teori mendukung 

ide tentang mendorong perawatan diri, namun kenyataannya banyak 

kegagalan yang tergambar dari implementasi perawatan diri personal 

hygiene), terlihat dari kesulitan dalam mereorientasi pasien dalam menerima 

keterlibatan yang lebih besar pada perawat. 

Oleh karena pada penelitian kali ini perawat mencoba menumbuhkan 

atau menciptakan strategi terhadap pentingnya kebersihan diri seperti mandi 

menggosok gigi, bahkan keramas untuk menunjang kesembuhan pasien 

khususnya untuk meningkatkan kebersihan diri pasien dengan pemberian 

perawatan secara mandiri. 

 

1.2   Rumusan Masalah 

Bagaimanaupaya untuk menigkatkan kebersihan diri pasien 

partial/minimal enggan pemberian perawatan secara mandiri di irna 1/2 RSI 

Malang  yang bertujuan untuk menunjang kesehatan pasien? 

 

1.3   Tujuan Penelitian 

Meningkatkan kebersihan diri pasien partial/minimal dengan 

pemberian perawatan secara mandiri di Irna 1/2 RSI Malang yang bertujuan 

untuk menunjang kesehatan pasien. 
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1.4 ` Definisi Konsep 

Personal higiene berasal dari bahasa yunani yaitu personal yang 

artinya perorangan dan higiene berarti sehat. Kebersihan perorangan adalah 

suatu tindakan untuk memelihara kebersihan dan kesehatan seseorang untuk 

kesejahteraan fisik dan psikis.meliputi mandi,menggosok gigi,menjaga 

kebersihan kuku, mencuci rambut (Aziz,2006) 

Pada dasarnya pengertian mandiri dapat ditinjau dari 2 segi yaitu 

pengertian secara etimologi dan pengertian secara terminologi.Secara 

etimologi kata “Mandiri” mempunyai arti keadaan dapat berdiri sendiri atau 

tidak bergantung pada orang lain(KBBI,2005). 

Sedangkan secara terminology pengertian mandiri diartikan oleh 

beberapa ahli salah satunya (Susanto,2006) menjelaskan independent 

(mandiri) secara umum menunjuk pada kemampuan individu untuk 

menjalankan atau melakukan sendiri aktivitas hidup terlepas dari pengaruh 

kontrol orang lain. Tujuan perawatan personal hygiene yaitu: 1) 

meningkatkan derajat kesehatan seseorang, 2) memelihara kebersihan diri 

seseorang, 3) memperbaiki personal hygiene yang kurang, 4) mencegah 

penyakit, 5) meningkatkan percaya diri seseorang, 6) menciptakan 

keindahan. 

 

1.5   Manfaat Studi Kasus 

1.5.1 Bagi pasien  

Menciptakan kemandirian pasien dalam melakukan kebersihan diri 

(mandi, menggosok gigi, mencuci rambut) guna meningkatkan 

Kesehatan pasien. 

1.5.2 Bagi perawat 

Membantu tugas perawat dalam pemberian asuhan keperawatan 

kepada pasien dalam memenuhi rasa nyaman meliputi 

mandi,menggosok gigi,memotong kuku bahkan mencuci rambut. 

1.5.3 Bagi Institusi  

Mencari strategi atau upaya terbaru untuk meningkatkan kebersihan 

diri pasien dengan cara memandirikan diri pasien tersebut 
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1.5.4 Bagi lembaga Rumah Sakit  

Meningkatkan  pelayanan kebersihan diri pasien secara mandiri. 

1.5.5 Bagi Pembaca 

Bisa meningkatkan pengetahuan pembaca mengenai peningkatan 

kebersihan diri 

  

1.6   Keterbatasan Penelitian  

Pada penelitian ini masih kurang efesien dilakukan oleh pasien 

karena strategi yang digunakan masih belum total bisa merubah 100% 

perilaku atau sikap pasien dalam meningkatkan kebersihan diri seperti 

mandi, menggosok gigi bahkan mencuci rambut hal ini disebabkan oleh 

beberapa faktor seperti faktor pendidikan, kebudayaan, faktor kebiasaan dan 

faktor kondisi fisik 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


