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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

2.1 Isolasi Sosial 

2.1.1 Definisi Isolasi Sosial 

Isolasi sosial merupakan keadaan dimana seseorang individu 

mengalami penurunan atau bahkan sama sekali tidak mampu berinteraksi 

dengan orang lain disekitarnya. Pasien isolasi sosial mengalami gangguan 

dalam berinteraksi dan mengalami perilaku tidak ingin berkomunikasi 

dengan orang lain disekitarnya, lebih menyukai berdiam diri, mengurung 

diri, dan menghindar dari orang lain (Yosep, Sutini, 2014). 

Menarik diri merupakan suatu keadaan dimana seseorang menemukan 

kesulitan dalam membina hubungan secara terbuka dengan orang lain 

(Townsend M.C. dalam Muhith A, 2015). Sedangkan, penarikan diri atau 

withdrawal merupakan suatu tindakan melepaskan diri baik perhatian 

ataupun minatnya terhadap lingkungan sosial secara langsung yang dapat 

bersifat sementara atau menetap (Depkes RI,  dalam Muhith A, 2015). Jadi 

menarik diri adalah keadaan dimana seseorang menemukan kesulitan dalam 

membina hubungan dan menghindari interaksi dengan orang lain secara 

langsung yang dapat bersifat sementara atau menetap. 

 

2.1.2 Etiologi 

Gangguan ini terjadi akibat adanya faktor predisposisi dan faktor 

presipitasi. Kegagalan pada gangguan ini akan menumbulkan 

ketidakpercayaan pada individu, menimbulkan ras pesimis, ragu, takut 

salah, tidak percaya pada orang lain dan merasa tertekan. Keadaan yang 

seperti ini akan menimbulkan dampak seseorang tidak ingin untuk 

berkomunikasi dengan orang lain, suka menyendiri, lebih suka berdiam diri 

dan tidak mementingkan kegiatan sehari-hari (Direja, 2011). 
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a. Faktor predisposisi  

Menurut Stuart G.W & Lararia, M.T, (2011) ada beberapa faktor 

predisposisi penyebab isolasi sosial, meliputi : 

1) Faktor perkembangan  

Sistem keluarga yang terganggu dapat berperan dalam 

perkembangan respon sosial maladaptif. Beberapa orang percaya 

bahwa individu yang mengalami masalah ini adalah orang yang tidak 

berhasil memisahkan dirinya dari orang tua. Norma keluarga mungkin 

tidak mendukung hubungan dengan pihak diluar keluarga. 

Tabel 2.1 Tugas Perkembangan Berhubungan Dengan Pertumbuhan 

Interpersonal 

Tahap 

Perkembangan 

Tugas 

Masa Bayi Menetapkan rasa percaya 

Masa Bermain  Mengembangkan otonom dan awal perilaku 

Masa Pra Sekolah Belajar menunjukkan inisiatif, rasa tanggung 

jawab, dan hati nurani. 

Masa Sekolah Belajar berkompetisi, bekerjasama, dan 

berkompromi 

Masa Pra Remaja Menjalin hubungan intim dengan teman 

sesama jenis kelamin 

Masa Remaja Menjadi intim dengan teman lawan jenis 

atau bergantung 

Masa Dewasa Muda Menjadi saling bergantung antara orang tua 

dan teman, mencari pasangan, menikah dan 

mempunyai anak. 

Masa Tengah Baya Belajar menerima hasil kehidupan yang 

dilalui. 

Masa Dewasa Tua Berduka karena kehilangan dan 

mengembangkan perasaan keterikatan 

dengan budaya. 

Sumber : Stuart dan Sundeen (2012) 
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2) Faktor sosiokultural 

Isolasi sosial merupakan faktor utama dalam gangguan 

hubungan. Hal ini akibat dari transiensi; norma yang tidak mendukung 

pendekatan terhadap orang lain atau tidak menghargai anggota 

masyarakat yang kurang produktif, seperti lanjut usia (lansia), orang 

cacat, dan penderita penyakit kronis. Isolasi dapat terjadi karena 

mengadopsi norma, perilaku, dan sistem nilai yang berbeda dari yang 

dimiliki budaya mayoritas. Harapan yang tidak realistis terhadap 

hubungan merupakan faktor lain yang berkaitan dengan gangguan ini. 

3) Faktor biologis 

Faktor genetik dapat berperan dalam respons sosial maladaptif. 

Bukti terdahulu menunjukkan keterlibatan neurotransmiter dalam 

perkembangan gangguan ini, namun tetap diperlukan penelitian lebih 

lanjut. 

4) Faktor presipitasi 

Menurut direja, (2011) ada beberapa faktor presipitasi isolasi 

sosial, meliputi sebagai berikut: 

a) Faktor eksternal  

Contohnya adalah stressor sosial budaya, yaitu stress yang 

ditinggalkan oleh faktor sosial budaya seperti keluarga. 

b) Faktor intrnal 

Contohnya adalah stressor psikologis, yaitu stress yang 

terjadi akibat ansietas atau kecemasan yang berkepanjangan dan 

terjadi bersamaan dengan keterbatasan kemampuan individu untuk 

mengatasinya. Ansietas ini dapat terjadi akibat tuntutan untuk 

berpisah dengan orang terdekat atau tidak terpenuhnya kebutuhan 

individu. 

 

2.1.3 Tanda dan Gejala 

Menurut Townsend, M.C, 1998 (dalam Muhith, A. 2015), tanda dan 

gejala isolasi sosial meliputi : 
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a. Kurang spontan. 

b. Apatis (acuh tak acuh terhadap lingkungan). 

c. Ekspresi wajah kurang berseri (ekspresi sedih). 

d. Afek tumpul  

e. Tidak merawat dan memperhatikan kebersihan diri 

f. Tidak ada atau kurang terhadap komunikasi verbal. 

g. Menolak berhubungan dengan orang lain. 

h. Mengisolasi diri (menyendiri) 

i. Kurang sadar dengan lingkungan sekitarnya. 

j. Asupan makan dan minuman terganggu. 

k. Aktivitas menurun. 

l. Rendah diri. 

Jadi perilaku ini biasanya disebabkan karena seseorang menilai 

dirinya rendah, sehingga timbul perasaan malu untuk berinteraksi dengan 

orang lain. Bila tidak dilakukan intervensi lebih lanjut, maka akan 

menyebabkan perubahan sensori: halusinasi dan resiko mencederai diri, 

orang lain, dan lingkungan sekitarnya. Perilaku yang tertutup dengan orang 

lain juga bisa menyebabkan intoleransi aktivitas yang akhirnya bisa 

mempengaruhi terhadap ketidakmampuan untuk melakukan perawatan 

secara mandiri. 

 

2.1.4 Rentang Respon Sosial 

Dalam membina hubungan sosial, individu berada dalam rentang 

respon yang adaptif sampai maladaptif. Respon adaptif adalah respon 

individu dalam menyelesaikan masalah yang dapat diterima oleh norma-

norma masyarakat. Sedangkan respon maladaptif adalah respon individu 

dalam menyelesaikan masalah dengan cara-cara yang bertentangan dengan 

norma-norma agama dan masyarakat. Menurut Riyadi S dan Puerwanto T. 

(2013) respon adaptif dan maladaptif tersebut adalah: 
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  Sumber : Stuart dan Sundeen (2012) 

a. Menyendiri 

Merupakan respon yang dilakukan individu untuk merenungkan apa yang 

telah terjadi atau dilakukan dan suatu cara mengevaluasi diri dalam 

menentukan rencana-rencana. 

b. Otonom 

Merupakan kemampuan individu dalam menentukan dan menyampaikan 

ide, pikiran, perasaan dalam hubungan sosial, individu mampu 

menetapkan untuk interdependen dan pengaturan diri. 

c. Bekerjasama (Mutualisme) 

Merupakan  kemampuan individu untuk saling pengertian, saling 

memberi, dan menerima dalam hubungan interpersonal. 

d. Saling Ketergantungan (Interdependen) 

Merupakan suatu hubungan saling ketergantungan saling tergantung 

antar individu dengan orang lain dalam membina hubungan 

interpersonal. 

e. Merasa Sendiri (Loneliness) 

Merupakan kondisi dimana individu merasa sendiri dan merasa asing dari 

lingkungannya. 

 

 

M 

Respon Adaftif Respon Maladaftif 

 Menyendiri 

 Otonom 

 Bekerjasama 

(Mutualisme) 

 Saling 

ketergantung 

(Interdependen) 

 Merasa sendiri 

(Loneliness)  

 Menarik diri 

 Ketergantung 

(Dependen) 

 Manifulasi 

 Impulsif 

 Narcisissm 
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f. Menarik Diri 

Merupakan keadaan dimana seseorang individu mengalami penurunan 

atau bahkan sama sekali tidak mampu berinteraksi dengan orang lain 

disekitarnya dan tidak mampu membina hubungan secara terbuka dengan 

orang lain. 

g. Ketergantungan (Dependen) 

Merupakan terjadi bila seseorang gagal mengembangkan rasa percaya 

diri atau kemampuannya untuk berfungsi secara sukses. 

h. Manifulasi 

Merupakan gangguan hubungan sosial dimana individu memperlakukan 

orang lain sebagai obyek, hubungan terpusat pada masalah 

mengendalikan orang lain dan individu cenderung berorientasi pada diri 

sendiri. 

i. Impulsif 

Merupakan respon sosial yang ditandai dengan individu sebagai subyek 

yang tidak dapat diduga, tidak dapat dipercaya, tidak mampu 

merencanakan sesuatu, tidak mampu belajar dari pengalaman, tidak dapat 

diandalkan dan penilaian yang buruk. 

j. Narsisme 

Merupakan individu memiliki harga diri yang rapuh, terus menerus 

berusaha mendapatkan penghargaan dan pujian, pecemburuan, mudah 

marah jika tidak mendapatkan pujian dari orang lain. 

 

2.2 Konsep Pengalaman  

2.2.1 Definisi 

Berdasarkan kamus besar bahasa indonesia (2008), pengalaman 

berasal dari kata “Alami” yang artinya mengalami. Pengalam merupakan 

serangkaian peristiwa yang pernah dijalani, dirasai, dan ditanggung dalam 

hidup seseorang. Pengalaman dibagi menjadi dua bagian yaitu Immediacy 

Of Experience dan Subjective Experience. Immediacy Of Experience 

merupakan pengalaman yang baru saja dijalani atau dialami individu 

terhadap suatu peristiwa ataupun kejadian. Sementara subjective experience 
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adalah persepsi yang terbentuk karena adanya interaksi yang lama dengan 

suatu kejadian atau peristiwa (Emerson, 2009). 

Pengalaman adalah sesuatu yang pernah dialami, dijalani maupun 

dirasakan, baik sudah lama maupun yang baru saja terjadi (Mapp dalam 

Saparwati, 2012). Pengalaman merupakan sebagai memori yang menerima 

dan menyimpan peristiwa yang terjadi atau dialami individu pada waktu dan 

tempat tertentu, yang berfungsi sebagai refrensi otobiografi (Bapistaet al, 

dalam Saparwati, 2012). Sedangkan menurut Notoatmojo (dalam Saparwati, 

2012), pengalaman adalah pengamatan yang merupakan kombinasi 

penglihatan, penciuman, pendengaran serta pengalaman masa lalu. 

Jadi, dari beberapa pendapat tersebut dapat disimpulkan bahwa 

pengalaman merupakan suatu peristiwa yang pernah dialami, dijalani 

maupun dirasakan saat peristiwa baru saja terjadi maupun  sudah lama 

berlangsung serta tertangkap oleh panca indra dan tersimpan dalam memori. 

 

2.2.2 Faktor Yang Mempengaruhi Pengalaman 

Setiap orang mempunyai pengalaman yang berbeda walaupun melihat 

suatu obyek yang sama, hal ini dipengaruhi oleh tingkat pengetahuan dan 

tingkat pendidikan seseorang, pelaku atau faktor pada pihak yang 

mempunyai pengalaman, faktor obyek atau target yang dipersepsikan dan 

faktor situasi dimana pengalaman itu dilakukan. Umur, tingkat pendidikan, 

latar belakang sosial ekonomi, budaya, lingkungan fisik, pekerjaan, 

kepribadian dan pengalaman hidup setiap individu juga kuat dalam 

menentukan pengalaman seseorang tersebut (Notoatmojo dalam Saparwati, 

2012). 

 

2.2.3 Pengalaman Keluarga Mekanisme Koping Dan Proses Adaptasi 

Anggota keluarga khususnya ibu memegang peranan penting sebagai 

pemberian pelayanan utama anggota keluarganya yang mengalami penyakit. 

Konsekuensi keluarga sebagai pemberian pelayanan pada anggotanya yang 

sakit dapat berpotensi positif atau negatif. Potensi positif adalah keluarga 

merasa bertanggung jawab dan lebih dekat dengan anggotanya. Sedangkan 
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potensi negatif keluarga merasa peningkatan kebutuhan dan aktivitas yang 

tidak seimbang  menimbulkan stress tingkat tinggi (Stamhope dan Lancaste, 

2004). 

Stresor pada keluarga adalah suatu akumulasi dari perkembangan dan 

situasi yang terjadi dalam hubungan antar anggota keluarga. Beberapa 

kejadian yeng dapat menjadi stresor bagi keluarga yaitu : kehilangan baik 

karena kematian ataupun perceraian. Ketegangan dalam pernikahan 

(perselingkuhan), kekerasan dalam keluarga, sakit, dan perawatan yang 

lama, ketegangan intra family, hamil dan kelahiran, transisi pekerjaan, 

keuangan, dan fase transisi setelah baru menikah (freidman dan jones, 

2003). 

Menanggapi stress dalam keluarga dibutuhkan strategi koping yang 

positif. Strategi koping adalah perilaku atau proses keluarga yang digunakan 

untuk beradaptasi terhadap stres. Strategi keluarga dalam merawat anggota 

keluarga untuk menghadapi stres, yaitu: strategi kognitif, menggunakan 

pengetahuan dengan memahami kondisi antar keluarga. Strategi 

komunikasi, terbuka dan jujur mendengarkan satu dengan yang lain. Strategi 

emosional, mengekpresikan perasaan dan berdamai dengan perasaan 

negatif. Strategi hubung, meningkatkan kebersamaa, kerjasama, dan 

kepercayaan. Strategi spiritual, melaksanakan aktivitas keagamaan dan 

kepercayaan terhadap tuhan. Strategi lingkungan, mencari bantuan dari 

komunitas. Strategi perkembangan individu, meningkatkan kemampuan diri 

dan mengembangkan bakat (Freidman dan Jones, 2003). 

 

2.2.4 Respon Psikologis Keluarga Selama Anggota Keluarga Sakit 

Banyak perasaan yang mengganggu ditimbulkan akibat penyakit akut 

dan kronis serta pengobatan yang dibutuhkan. Beberapa reaksi emosional 

yang biasanya dialami oleh pasien dan keluarganya dalah ansietas, 

kemarahan, berduka, harapan, malu, rasa bersalah, keberanian, hilang 

harapan, depresi, tidak berdaya, iri, kesepian, dan kesetiaan. Bagaiaman 

mereka mengalami dan mengekspresikan tergantung pada kepribadian dasar 
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pasien, persepsit erhadap situasi, dan besarnya dukungan dari orang lain 

(Brunner & Suddart, 2002). 

Halgin & whitbourne (2009) berpendapat bahwa sebagian besar 

menyadari jika kondisi tubuh dapat dipengaruhi secara negatif oleh faktor 

psikologis. Sebagai contoh stess emosional yang kuat dapat meningkatkan 

kerentanan seseorang untuk jatuh sakit dan menyebabkan hambatan dalam 

proses penyembuhan dari kondisi sakit. Berbagai macam permasalahan pada 

tubuh dapat disebabkan atau semakin parah karena individu mengalami, 

stress, ansietas dan depresi. 

Hal tersebut sesuai dengan teori yang dikemukakan oleh stuart dan 

laraia (2005) yang mengatakan bahwa faktor presipitasi kecemasan salah 

satunya adanya ancaman terhadap integritas fisik ancaman pada kategori ini 

melip uti ketidakmampuan yang akan datang atau menurunnya kapasitas 

untuk melakukan aktivitas sehari-hari. Jelas mengatakan awalnya merasa 

tidak percatya dengan penyakit yang diderita keluarganya. Sekarang sudah 

pasrah dengan keadaannya, hanya berusaha dan berdoa kepada tuhan 

dengan anggota keluarganya yang menderita penyakit sekarang :  

1. Stress 

Stress merupakan emosi ganda (Multi emotion) yang bukn emosi 

tunggal. stress adalah suatu perasaan ragu terhadap kemampuannya untuk 

mengatasi sesuatu karena persediaan yang ada tidak memenuhi tuntutan 

kepadanya (Dwight 2004). 

2. Stressor  

Stressor adalah simulasi yang merupakan situasi dan kondisi yang 

mengurangi kemampuan kita untuk merasa senang,nyaman,bahagia dan 

produktif.dengan kata lain,stressor adalah sebagai pemicu stress (Zulfan 

& Sri, 2012). 

3. Cara mengatasi stress 

Menurut Zulfan & Sri (2012), menyatakan bahwa cara-cara 

mengatasi stres tersebut adalah dengan melakukan rileksasi, melakukan 

olahraga, menjaga asupan gizi, membicarakan masalah yang dihadapi 

dengan orang lain, dan mendekatkan diri dengan Tuhan. Ansietas atau 
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kecemasan adalah perasaan tidak nyaman atau khawatiran yang samar 

disertai respon autonomi (Sumber seringkali tidak spesifik atau tidak 

diketahui oleh individu), perasaan takut yang disebabkan oleh anstisipasi 

terhadap bahaya. Hal ini merupakamn isyarat kewaspadaan yang 

memperingatkan individu akan adanya bahaya dan memampukan 

individu untuk bertindak menghadapi ancaman (NANDA-I 2012-2015) 

 

2.2.5 Pengalaman Keluarga Menjadi Caregiver 

Menurut Lubkin & Larsen (2006), Caregiver didefinisikan sebagai 

seseorang yang memberikan bantuan terhadap orang lain untuk memenuhi 

kebutuhannya. 

Sedangkan menurut Stamhope dan Lancaste (2004), Caregiver 

didefinisikan sebagai memberikan perawatan pada orang lain untuk 

memenuhi kebutuhannya tanpa mendapatkan upah, bantuan yang diberikan 

bagi anggota keluarga yang mengalami ketidakmampuan melaksanakan 

aktivitas sehari-hari, karena suatu penyakit atau disability (kecacatan). 

Dari beberapa definisi diatas dapat disimpulkan bahwa caregiver 

adalah orang yang memberikan bantuan perawatan bagi anggota 

keluarganya lain untuk memenuhi kebutuhannya karena mengalami suatu 

penyakit kronis atau kecacatan.  

Caregiver dilakukan oleh seseorang sesuai posisi atau hubungannya 

dengan penerima asuhan (Reciptent Care) yaitu pasangan hidup, orang tua, 

anak, saudara kandung, atau teman (Friedman, Bowden, dan Jones, 2003). 

Caregiver memberikan perawatan dirumah bagi anggota keluarga yang 

mengalami terapi dalam waktu yang lama. Kelompok caregiver termasuk at 

risk atau populasi at risk terdiri dari dari beberapa resiko keluarga 

diantaranya. 

1) Biologi Risk (Resiko Biologi), adalah adanya faktor genetik atau 

kondisi-kondisi bilogik (Fisik) yang dapat menyebabkan resiko terhadap 

gangguan kesehatan. Bila salah satu anggota keluarga menderita suatu 
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penyakit maka akan terjadi penyakit yang sama (Repetisi) pada anggota 

keluarga lainnya. 

2) Social Risk (Resiko Sosial), adalah kondisi lingkungan sosial yang 

menyebabkan resiko terhadap gangguan kesehatan. Kondisi perubahan 

lingkungan fisik seperti cuaca, iklim, cahaya, udara, makanan, air, dan 

penyebab zat racun, dapat menyebabkan gangguan terhadap kesehatan. 

Selain itu lingkungan fisik sosiokultural dapat mempengaruhi kesehatan 

karena disebabkan adanya faktor resiko berupa sejarah budaya 

kehidupan tempat tinggalnya, nilai yang dianut keluarga, institusi sosial, 

kelas sosio ekonomi, okupasi, dan peran-peran sosial. 

3) Economic Risk (Resiko Ekonomi), adalah adanya ketidakseimbangan 

antara pendapatan keuangan keluarga dengan pengeluaran dapat 

menyebabkan resiko gangguan kesehatan. Bila keluarga tersebut dapat 

membeli keperluan terkait dengan kesehatan seperti rumah, pakaian, 

pendidikan, dan perawatan pada kondisi sehat maupun sakit. 

4) Life-Style Risk (Resiko Gaya Hidup), adanya gaya hidup atau perilaku 

yang dapat menyebabkan resiko gangguan kesehatan. Perilaku tersebut 

berupa keyakinan terhadap kesehatan, kebiasaan hidup sehat, persepsi 

terhadap resiko kesehatan, pengaturan terhadap pola tidur dan makan, 

perencanaan kegiatan keluarga, penentuan penanganan terhadap anggota 

keluarga yang sakit. 

5) Life-Even Risk (Resiko Kejadian Dalam Kehidupan), adalah adanya 

kejadian dalam kehidupan yang dapat menimbulkan resiko gangguan 

kesehatan, seperti : pindah tempat tinggal, adanya nggota keluarga yang 

baru, pemectan dari tempat kerja, adanya kematian anggota keluarga. 

Motivasi caregiver memberikan bantuan perawatan adalah sebagai 

bukti kasih sayang, mewakili keluarga, keyakinan bahwa anggota keluarga 

lebih menerima bantuan daripada orang lain. Namun sering dengan lamanya 

waktu perawatan yang diberikan maka cargiver akan mengalami burden. 

Burden merupakan tingkatan ketidakmampuan caregiver dan derajat 

perhatian yang dibutuhkan. Caregiver yang melakukan perannnya dalam 

jangka waktu yang lama akan mengalami cargiver burden. Cargiver Burden 
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merupakan dampak yang dialami seorang cargiver yang telah merawat 

penyakit kronis bagi anggota keluarganya. Cargiver borden menunjukkan 

adanya masalah fisik, psikologis, atau emosional, sosial, dan finalsial yang 

dialami anggota keluarga yang merawat anggota keluarga yang mengalami 

gangguan kesehatan (Lubkin dan Lansen, 2006). 

 

2.3 Perawatan Diri 

2.3.1 Definisi Perawatan Diri 

Perawatan diri (Personal Hygiene) merupakan untuk mempertahankan 

kesehatan baik secara fisik maupun psikologis (Uliyah & Hidayat, 2008). 

Perawatan diri dilakukan untuk mempertahankan hidup, kesehatn, dan 

kesejahteraan jiwa (Asmadi, 2008). Perawatan diri adalah salah satu 

kemampuan dasar manusia dalam memenuhi kebutuhannya untuk 

mempertahankan kehidupannya, kesehatan dan kesejahteraan sesuai dengan 

kondisi kesehatan seseorang. Orang gangguan jiwa dinyatakan terganggu 

keperawatan dirinya jika tidak dapat melakukan perawatan diri secara 

mandiri (Depkes dalam Direja 2011). setiap masalah keperawatan jiwa 

isolasi sosial, yang selalu dan bahkan dapat terjadi pada tiap klien yang 

mengalami gangguan jiwa isolasi sosial adalah ketidakmampuan seseorang 

untuk pemenuhan kebutuhan perawatan diri, disebabakan karena 

menurunnya fungsi kognitif (Rosana, 2013). 

Berdasarkan beberapa pendapat menurut para ahli tentang definisi 

perawatan diri, dapat disimpulkan bahwa perawatan diri merupakan 

kemampuan dasar manusia untuk merawat diri sendiri dalam 

mempertahankan hidup, kesehatan, dan kesejahteraan . 

 

2.3.2 Tujuan Perawatan Diri  

Tujuan umum perawatan diri menurut Uliyah & Hidayat, (2008) 

adalah sebagai berikut : 

a. Untuk mempertahankan perawatan diri baik secara mandiri maupun 

dengan bantuan 
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b. Untuk melatih hidup sehat/bersih dengan memperbaiki gambaran atau 

persepsi terhadap kesehatan dan kebersihan. 

c. Membuat rasa nyaman dan relaksasi dilakukan untuk menghilangkan 

rasa lelah. 

d. Mencegah infeksi dan mempertahankan integritas pada jaringan. 

 

2.3.3 Model Konsep Keperawatan Orem 

Model konsep keperawatan orem dikenal sebagai Self-Care Deficit 

Theory. Asuhan keperawatan diperlukan ketika klien tidak mampu 

memenuhi kebutuhan biologis, psikologis, perkembangan dan sosial (Potter 

& Perry, 2005). Orem memiliki teori umum yang terdiri atas tiga teori, 

yaitu: 

a. Teori self-care 

1. Self-care (Perawatan diri) adalah aktivitas dan inisiatif yang dilakukan 

individu-individu untuk kepentingan mereka dalam mempertahankan 

hidup, kesehatan, kesejahteraan (Marriner, 2001). 

2. Self-care agency merupakan kekuatan atau kemampuan individu 

untuk melakukan perawatan diri secara mandiri. Self-care agency 

dipengaruhi oleh basic conditioning factors seperti usia, status 

perkembangan, pengalaman hidup, orientasi sosial-budaya, kesehatan, 

dan sumber daya yang tersedia (Muhlisin & Irdawati, 2010). 

3. Teori self-care demand yaitu totalitas aktivitas perawatan diri yang 

dilakukan dalam jangka waktu tertentu untuk memenuhi kebutuhan 

perawatan diri dengan menggunakan metode yang valid (Asmadi, 

2008). 

4. Self-care requisites adalah tujuan-tujuan yang harus dicapai melalui 

macam-macam usaha perawatan diri (Marriner, 2001). Self-care 

requisiter terdiri atas. 

1) Kebutuhan perawatan diri universal (Universal-self care requisites) 

merupakan hal umum bagi seluruh manusia yang terdiri atas 8 

kebutuhan perawatan diri yang dapat mempertahankan fungsi dan 

struktur manusia yang membantu perkembangan positif bagi 
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kesehatan dan kesejahteraan antara lain ialah : pemeliharaan udara, 

air/cairan, makanan, proses eliminasi normal, keseimbangan antara 

aktivitas dan istirahat, keseimbangan antara kesendirian dan 

interaksi sosial, perkembangan individu dalam kelompok sesuai 

dengan potensi, keterbatasan, dan keinginan untuk normal. 

2) Kebutuhan perawatan diri perkembangan (Developmental self-care 

requisites). Kebutuhan perawatan diri perkembangan terbentuk 

oleh adanya kondisi yang meningkatkan pengembangan perawatan 

diri, keterlibatan dalam pengembangan diri dan pengembangan 

pencegahan dari efek yang mengancam kehidupan. Pengembangan 

aspek perawatan diri berhubungan dengan pola hidup individu yang 

dipengaruhi oleh lingkungan tempat tinggalnya. 

3) Kebutuhan perawatan diri pada kondisi adanya penyimpangan 

kesehatan (Health deviation self-care requisites) ditemukan dalam 

kondisi sakit, injuri, penyakit yang disebabkan oleh tindakan 

medis. Penyakit atau injuri tidak hanya dipengaruhi oleh struktur 

tubuh tertentu dan fisiologisnya atau mekanisme psikologis tetapi 

juga mempengaruhi fungsi sebagai manusia. Penyimpangan 

kesehatan menyebabkan perubahan kemampuan individu dalam 

proses perawatan diri. 

Perawatan diri memiliki beberapa prinsip yang harus dipenuhi oleh 

individu supaya dapat mempertahankan fungsi dan struktur manusia. 

Prinsip-prinsip perawatan diri, yaitu perawat diri dilakukan secara holistik, 

mencangkup delapan komponen kebutuhan perawatan diri dan perawatan 

diri dilakukan karena adanya masalah kesehatan atau penyakit dengan 

tujuan mencegah penyakit dan meningkatkan kesehatan seseorang. 

b. Teori self-care defisit 

Menurut teori Carpenito (2006), defisit perawatan diri adalah 

keadaan dimana individu mengalami suatu kerusakan fungsi motorik atau 

kognitif yang menyebabkan penurunan kemampuan untuk melakukan 

masing-masing aktivitas perawatan diri. Sedangkan menuru teori dari 
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Asmadi (2008), defisit perawatan diri terjadi ketika seseorang tidak dapat 

memelihara diri mereka sendiri. 

Bantuan yang diberikan dalam defisit perawatan diri dapat 

diakukan bebrapa metode menurut orem, yaitu bertindak atau melakukan  

suatu tindakan untuk orang lain, membimbing, memberi dukungan fisik 

maupun psikis, menciptakan lingkungan yang dapat meningkatkan 

perkembangan personal dalam memenuhi kebutuhan saat ini dan yang 

akan datang dan mengajarkan. Oleh karena itu, diperlukan nursing 

agency yaitu orang yang memiliki kemampuan khusus untuk memenui 

perawatan bagi individu atau kumpulan orang seperti keluarga yang 

memungkinkan memberikan perawatan (Marriner, 2001). 

c. Teori nursing system 

Teori nursing system (Sistem keperawatan), membahas tentang 

kebutuhan perawatn diri pada anggota keluarga yang sakit dapat dipenuhi 

oleh perawat, anggota keluarga, atau kesuanya (Asmadi 2008). Ada 3 

klarifikasi sistem keperawatan diri, yaitu : 

1. Wholly compensatory nursing system (Sistem penyeimbang 

keperawatan menyeluruh). Suatu kondisi dimana individu tidak dapat 

melakukan tindakan self-care (Muhlisin & Irdawati, 2010). Perawat 

memberikan bantuan kepada orang gangguan jiwa karena tingkat 

ketergantungan. 

2. Partly compensatory nursing system (Sistem penyeimbang 

keperawatan sebagian). Perawat dengan orang gangguan jiwa saling 

bekerhja sama melakukan tindakan keperawatan, dalam hal ini 

perawat tidak total tetapi sebagian. 

3. Supportive-educatif nursing system (Sistem mendukung-mendidik). 

Sistem bantuan yang diberikan pada orang gangguan jiwa yang 

membutuhkan dukungan pendidikan supaya mereka mampu 

melakukan tindakan keperawatan setelah dilakukan pembelajaran. 
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2.3.4 Kebutuhan Perawatan Diri Orem 

Kebutuhan perawatan diri Orem menurut Asmadi (2008), sebagai berikut : 

a. Pemelihatraan terhadap udara/oksigen 

Menurut Hidaya (2004), oksigen sangat penting dalam proses 

metabolisme tubuh manusia. Kebutuhan oksigen dalam tubuh harus 

terpenuhi karena apabila kebutuhan oksigen dalam tubuh kurang maka 

akan terjadi kerusakan jaringan otak dan amapabila hal tersebut 

berlangsung lama akan terjadi kematian. Masalah kebutuhan oksigen 

merupakan masalah utama dalam pemenuhan kebutuhan dasar manusia. 

b. Pemeliharaan terhadap kecukupan air 

Kekurangan cairan tubuh akan menyebabkan kematian sel. 

Sementara unit dasar fungsional tubuh adalah sel karena sel-sel yang 

membentuk struktur tubuh. Dengan demikian keberlangsungan proses 

pembentukan atau perbaikan jaringan tubuh tidak terlepas dari peran 

cairan tubuh (Asmadi 2008). Ketidakseimbangan cairan tubuh akan 

mengalami gangguan, yaitu edema dan dehidrasi. Sebagaian 

menyampaikan bahwa waktu meminum air yang baik adalah satu jam 

sebelum dan sesudah makan, karena tidak akan mengganggu enzim 

pencernaan yang sedang bekerja mengolah makanan di dalam tubuh 

(Jayanata & Kholil, 2013).  

c. Pemeliharaan terhadap kecukupan makanan. 

Kebutuhan nutrisi sangat diperlukan sepanjang kehidupan manusia 

untuk mempertahankan kelangsungan hidupnya, namun jumlah nuutrisi 

yang diperlukan setiap orang berbeda-beda sesuai dengan 

karakteristiknya, seperti jenis kelamin, usia, aktivitas dan lain-lain 

(Asmadi, 2008). Pemenuhan kebutuhan nutrisi bukan sekedar untuk 

menghingkan rasa lapar, melainkan mempunyai banyak fungsi, 

diantaranya sebagai sumber energi, memelihara jringan tubuh, magganti 

sel tubuh yang rusak, mempertahankan vitalitas kebutuhan hidupnya 

(Sudarma, (2008). 
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d. Pemeliharaan proses eliminasi 

Eliminasi merupakan kebutuhan dasar manusia yang esensial dan 

berperan penting dalam menentukan kelangsungan hidup manusia 

(Asmadi, 2008). Eliminasi dibutuhkan mempertahan hemeostasis melalui 

pembuangan sisa-sisa metabolisme. Eliminasi terbagi menjadi dua, yaitu 

eliminasi fekal (Buang air besar) dan eliminasi urine (Buang air 

kecil).perlengkapan yang berhubungan dengan proses eliminasi dan sisa 

eliminasi, memberikan perawatan higiene pada permukaan tubuh dan 

bagian-bagiannya dan merawat lingkungan yang diperlukan untuk 

mempertahankan kondisi sanitasi. 

e. Pemeliharaan terhadap istirahat tidur 

Tiap individu mempunyai pola tersendiri dalam kehidupan sehari-

hari untuk melakukan pekerjaan, rekreasi, makan, istirahat, dan lain-lain. 

Istirahat dan tidur merupakan kebutuhan dasar yang dibutuhkan oleh 

semua orang. Pada kondisi istirahat dan tidur, tubuh melakukan proses 

pemulihan untuk mengembalikan stamina tubuh hingga berada dalam 

kondisi optimal (Asmadi, 2008). Istirahat merupakan keadaan yang 

tenang, rileks, tanpa tekanan emosional dan bebas dari kecemasan. Tidur 

merupakan kebutuhan dasar seperti makan, minum, aktivitas dan lainnya, 

apabila tidur terganggu dapat menimbulkan pengaruh terhadap kualitas 

hidup seseorang (Ernawati, Yuniarsih & Rejeki, 2007). 

 

 


