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LITERATUR REVIEW : PENERAPAN DUKUNGAN PERAWATAN DIRI 

TERHADAP PERAWATAN DIRI PADA KLIEN SKIZOFRENIA 

 

Irtayani  

Jurusan Keperawatan, Poltekkes Kemenkes Kendari, Indoensia 

Email: Irtayani246@gmail.com 

 

Latar belakang: Gangguan jiwa merupakan perilaku yang umumnya muncul karena 

kelainan mental yang bukan bagian dari perkembangan norma manusia. Biasanya 

penyakit mental menyerang perasaan dan fikiran seseorang, yang dapat mempengaruhi 

seluruh bagian tubuh. Seseorang yang sedang mengalami gangguan jiwa biasanya akan 

mengalami kesulitan tidur, perasaan tidak tenang dan berbagai gangguan lain. Salah 

satu gejala yang dialami pasien dengan skizofrenia adalah deficit perawatan diri.  

Tujuan: Untuk mengetahui penerapan Penerapan Dukungan Perawatan Diri Terhadap 

Perawatan Diri Pada Klien Skizofrenia. Metodologi: Metode penelitian yang 

digunakan adalah literature review dengan penulusuran dilakukan dengan 

mengggunakan Google Search dan Google Scholar dengan kata kunci tiap variable 

yang telah di pilih utnuk menemukan artikel sesuai kriteria inklusi kemudian dilakukan 

review. Hasil: Berdasarkan penelitian tentang penerapan dukungan perawatan diri  ada 

perubaha yang bermakna dalam perawatan diri, pasien mampu melakukan personal 

hygiene secara mandiri. Kesimpulan : Hasil literatur review ini menunjukkan bahwa 

dukungan perawatan diri terbukti dapat membantu mengatasi masalah perawatan diri 

pada pasien skizofrenia.  
 

Kata Kunci : dukungan perawatan diri, perawatan diri, skizofrenia. 
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BAB I  

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

Gangguan jiwa merupakan perilaku yang umumnya muncul karena kelainan 

mental yang bukan bagian dari perkembangan norma manusia. Biasanya penyakit 

mental menyerang perasaan dan fikiran seseorang, yang dapat mempengaruhi 

seluruh bagian tubuh. Seseorang yang sedang mengalami gangguan jiwa biasanya 

akan mengalami kesulitan tidur, perasaan tidak tenang dan berbagai gangguan lain 

(Maramis,2016). 

Skizofrenia merupakan gangguan mental berat yang sering ditemukan di 

seluruh dunia. Data menunjukkan prevalensi skizofrenia bervariasi terentang dari 1-

1,5%  (Apriyadi, 2018). 

Skizofrenia adalah sekelompok reaksi psikotik yang memengaruhi berbagai 

area fungsi individu, termasuk gangguan dalam berpikir dan berkomunikasi, 

menerima dan menginterpretasikan realitas, merasakan dan menunjukkan emosi dan 

gangguan berperilaku dengan sikap yang maladaptive  (Utoyo, 2018). 

Tanda dan gejala skizofrenia adalah delusi, halusinasi. gangguan pikiran 

penarikan sosial, kurangnya motivasi kebersihan pribadi dan perawatan diri atau 

perawatan defisit perawatan diri, berpikir dan bergerak secara lambat, dan ekspresi 

wajah yang datar. 

Salah satu intervensi yang dapat dilakukan untuk mengatasi masalah defisit 

perawatan diri pada pasien skizofrenia adalah dengan memberikan dukungan 

perawatan diri. 

Dukungan perawatan diri adalah tindakan berupa dukungan atau motivasi 

yang diberikan kepada seseorang untuk meningkatkan motivasi dalam melakukan 

perawatan diri berupa mandi, berpakaian, dan berias. 
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Orang yang mengalami gangguan jiwa dapat berdampak pada penanganan 

gangguan jiwa yang kurang tepat. Dampak yang sering timbul pada masalah 

personal hygiene yaitu dampak fiisk dan psikososial. Dampak fisik seperti gangguan 

integritas kulit, gangguan membran mukosa mulut, infeksi pada mata dan telinga 

dan gangguan fisik pada kuku. Dampak psikososial yaitu gangguan kebutuhan rasa 

nyaman, kebutuhan dicintai dan mencintai, kebutuhan harga diri, aktualisasi diri dan 

gangguan interaksi sosial. Personal hygiene adalah suatu tindakan untuk 

memelihara kebersihan dan kesehatan seseorang untuk kesejahteraan phisik dan 

psikis, kurang perawatan diri adalah kondisi dimana seseorang tidak mampu 

melakukan perawatan kebersihan untuk dirinya (Tarwoto & Wartonah 2017). 

Perawatan diri merupakan perawatan diri sendiri yang dilakukan untuk 

mempertahankan kesehatan, baik secara fisik maupun psikologis (Hidayat, 2016). 

B. Rumusan Masalah 

Dengan melihat latar belakang di atas, maka yang menjadi rumusan masalah dalam 

penelitian ini adalah “Bagaimana Penerapan Dukungan Perawatan Diri Terhadap 

Perawatan Diri Pada Klien Skizofrenia”. 

C. Tujuan 

1. Tujuan Umum 

Untuk mengetahui penerapan penerapan dukungan perawatan diri 

terhadap perawatan diri pada klien skizofrenia.  

2. Tujuan Khusus 

a. Untuk mengetahui pengaruh penerapan dukungan perawatan diri terhadap 

perawatan diri pada klien skizofrenia. 

b. Untuk mengidentifikasi pengaruh penerapan dukungan perawatan diri 

terhadap perawatan diri pada klien skizofrenia. 
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D. Manfaat Penelitian 

1. Bagi peneliti menambah pengalaman dalam mengaplikasikan Penerapan 

Dukungan Perawatan Diri Terhadap Perawatan Diri Pada Klien Skizofrenia. 

2. Bagi institusi sebagai ilmu pengetahuan tentang Penerapan Dukungan 

Perawatan Diri Terhadap Perawatan Diri Pada Klien Skizofrenia. 

3. Bagi peneliti selanjutnya sebagai bahan informasi yang berkaitan dengan 

Penerapan Dukungan Perawatan Diri Terhadap Perawatan Diri Pada Klien 

Skizofrenia. 
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BAB II 

METODE PENELITIAN 

 

A. Strategi Pencarian Literatur 

1. Framework yang digunakan 

Proses dan cara dalam mendapatkan artikel atau jurnal yang dijadikan 

sebagai bahan acuan yang akan dimasukkan kedalam literature review ini 

dimulai dari pemilihan topic atau judul dan masalah, kemudian penulis 

mengakses google search dan  google scholar pada aplikasi dengan memasukkan 

judul dan kata kunci, kemudian memilih jurnal yang berkaitan dengan judul atau 

masalah yang dipilih, kemudian dianalisis  dan memilih jurnal dengan rentang 5 

tahun terakhir yang sesuai dengan kriteria inklusi, sehingga ada 4 jurnal yang 

dipilih untuk dijadikan acuan dalam penyusunan literature review ini. 

2. Kata kunci yang digunakan 

Design penelitian yang masuk dalam literatur review  ini menggunakan 

Literatur review. Metode penelitian ini metode terbaik dalam menjawab 

pertanyaan klinis di lapangan.Tipe studi yang direview adalah semua jenis 

penelitian yang menggunakan dukungan perawatan diri pada pasien skizofrenia. 

Partisipan yang ditentukan untuk review tidak dibatasi. Kata kunci dari literature 

review ini adalah dukungan perawatan diri, perawatan diri, skizofrenia. 

 

 

3. Data Base atau aplikasi yang digunakan  
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Dalam pencarian data dan artikel yang direview menggunakan Google 

Search dan Google Scholar untuk memenuhi materi dan artikel yang akan 

direview. 

B.   Kriteria Inklusi dan Eksklusi 

1. Kriteria Inkluisi 

 Kriteria inkluisi merupakan kriteria dimana artikel yang mewakili 

kriteria yang memenuhi syarat sebagai arikel dalam literature review 

(Notoatmodjo, 2016). Kriteria inkluisi dalam literature review ini meliputi : 

a. Artikel yang memiliki judul penerapan  penerapan dukungan perawatan 

diri terhadap perawatan diri pada klien skizofrenia.  

b. Artikel dengan rentang tahun 5 tahun terakhir. 

2. Kriteria Eksklusi 

 Kriteria eksklusi merupakan kriteria eksklusi dimana artikel yang 

tidak dapat mewakili artikel karena tidak memenuhi syarat sebagai arikell 

literature review, Kriteria eksklusi dalam literature review ini adalah : 

a. Artikel dengan judul selain penerapan dukungan perawatan diri terhadap 

perawatan diri pada klien skizofrenia. 

b. Artikel dengan rentang tahun melebihi 5 tahun. 
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C. Seleksi Studi dan Penilaian Kualitas 

1. Hasil Pencarian dan Seleksi Studi 

Bagan 1.1 Penulusuran menggunkan Google scholar 

Memasukkan semua kata yang ada dalam 

 judul literature review 

 

Di spesifikan menggunakan kata kunci sesuai  

MESH (Medical Subject Heading) 

 

 

 

Di spesifikan dalam 5 tahun terakhir (2015-2020) 

 

 

Di spesifikasikan dalam 3 tahun terakhir (2018-2020) 

 

 

 

 

Hasil dengan kriteria Inklusi 

 

 

 

Hasil artikel literature untuk di analisis 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.010 

4 

231 

832 

799 

493 
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2. Daftar Artikel Hasil Pencarian 

Tabel 1. Sintesis / Ekstraksi Data Hasil Penelitian 

 

Judul  

 

Tempat 

Penelitian  

 

Jumlah 

Sampel 

 

 

Usia  

 

Intervensi  

 

 

 

Metode 

Penelitian  

 

Outcomes  

Asuhan Keperawatan Pada Klien 

Gangguan Jiwa Dengan Defisit 

Perawatan Diri Di Ruang Jalak 

RSJ Dr. Radjiman Wediodiningrat 

Lawang Malang  /   Hesti 

Wulandari 2016 

 

Ruang Jalak RSJ 

Dr. Radjiman 

Wediodiningrat 

Lawang Malang 

Subjek studi 

kasus ini 

menggunakan 2 

orang pasien 

31 & 

28 

Tahun 

Penerapan 

dukungan 

perawatann diri 

dengann 

menjelaskan 

pentingnya 

kebersihan diri, 

menjelaskan cara 

kebersihan diri 

dan melatih 

kemandirian klien 

dalam menjaga 

kebersihan diri 

seperti mandi, 

Penelitian studi 

kasus ini 

menggunakan 

studi kasus 

deskriptif 

Hasil yang didapat  dari 

penelitian studi kasus ini yang 

menggunakan metode  studi 

kasus deskriptif adalah  

setelah dilakukan 

implementasi didapatkan 

pada klien 1 Tn. A, dimana 

respon klien positif, klien 

mampu menyebutkan 

penyebab tidak merawat diri 

karena malas dan airnya 

dingin. Klien mampu 

menyebutkan manfaat 

menjaga kebersihan diri yaitu 

harum dan segar, serta 

menyebutkan kerugian 

apabila tidak merawat diri 

yaitu gatal-gatal. Dalam 
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hygiene oral, 

perawatan 

mencuci rambut 

secara teratur. 

melaksanakan perawatan diri 

klien sudah ada inisiatif untuk 

mandi, mampu malakukan 

kebersihan diri secara mandiri 

mandi, oral hygiene, dan 

mencuci rambut. Pada klien 2 

Tn. D, dimana respon klien 

positif, klien tidak mampu 

menyebutkan penyebab tidak 

merawat diri, manfaat dan 

kerugian tidak merawat diri 

karena bicara klien kurang 

terarah dan tidak jelas. Dalam 

melakukan perawatan diri 

seperti mandi, hygiene oral 

dan mencuci rambut, masalah 

bisa teratasi dengan bantuan 

perawat. Dalam 

melakukannya seperti, sikat 

gigi harus diberikan dulu dan 

memberi arahan untuk 

menggosok gigi bagian kanan 

dan kiri, keatas dan bawah. 
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Upaya Peningkatan Kemampuan 

Personal Hygiene Dengan 

Komunikasi Terapeutik Pada 

Klien Defisit Perawatan Diri Di 

RSJD Arif Zainudin Surakarta /   

Ramdhani 2016 

RSJD Arif 

Zainudin 

Surakarta 

Sampel studi 

kasus ini 

menggunakan 1 

orang pasien 

18 

Tahun 

Penerapan 

dukungan 

perawatan diri 

dengan 

menerapkan 

strategi 

pelaksanaan (SP) 

Penelitian studi 

kasus ini 

menggunakan 

studi deskriptif  

Analisis pemberian strategi 

pelaksanaan defisit perawatan 

diri dengan komunikasi 

terapeutik yaitu efektif dalam 

meningkatkan kemampuan 

personal hygiene, terbukti 

pada hari kedua setelah 

sebelumnya dijelaskan 

tentang pentingnya 

kebersihan diri, klien 

mengatakan sudah mandi dan 

klien tampak bersih.  masalah 

kurang perawatan diri 

kebersihan/mandi, 

mengenakan pakaian/berhias, 

makan dan minum, bab dan 

bak teratasi 

Gambaran Defisit Perawatan Diri 

Pada Pasien Dengan Skizofrenia 

Di Wisma Sadewarsj Grhasia 

Daerah Istimewa Yogyakarta  /    

 Leni Indi Astuti 2018 

Wisma 

Sadewarsj 

Grhasia Daerah 

Istimewa 

Yogyakarta   

Studi kasus ini 

dilakukan 

terhadap 1 

pasien 

40 

tahun 

Penerapan 

dukungan 

perawatan diri 

dengan 

mengidentifikasi 

dan menjelaskan 

pentingnya 

perawatan diri 

Penelitian ini 

menggunakan 

desain  

penelitian 

deskriptif 

Hasil  penelitian ini yang 

menggunakan desain  

penelitian deskriptif 

pengkajian yang didapat dari 

pasien Sdr.H dan Tn.S dalam 

hal ini Sdr.H mengatatakan 

mandi satu kali sehari, tidak 

gosok gigi dan tidak pakai 

sabun.Setelah mandi pasien 

juga tidak berdandan, 

sebelum dan sesudah makan 
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dengan 

memberikan 

motivasi pada 

pasien. 

pasien pun tidak cuci tangan. 

Hal ini sama dengan Tn.S 

yang mandi satu kali sehari, 

tidak gosok gigi dan tidak 

menggunakan sabun saat 

mandi.  

Pengaruh Penerapan Asuhan 

Keperawatan Defisit Perawatan 

Diri Terhadap Kemandirian 

Personal Hygiene Pada Pasien Di 

RSJ. Prof. V. L. Ratumbuysang 

Manado/   Novita Pinedendi, Julia 

Villy, & Rottie 

Ferdinand Wowiling 2017 

RSJ. Prof. V. L. 

Ratumbuysang 

Manado 

Subjek studi 

kasus ini adalah 

satu orang 

pasien 

45 

Tahun 

Melakukan  

dukungan 

perawatan diri 

dengan menyusun 

aktivitas terjadwal 

dalam melakukan 

personal hygiene 

Penelitian ini 

menggunakan 

desain  quasi 

eksperimental 

design berupa 

rancangan 

pretest-posttest 

design with 

control group 

Tingkat kemandirian personal 

hygiene pada pasien sebelum 

diberikan intervensi 

menunjukan 

paling banyak berada pada 

kategori 

ketergantungan sedang. 

3. Tingkat kemandirian 

personal 

hygiene pada pasien sesudah 

diberikan intervensi 

menunjukan 

paling banyak berada pada 

kategori 

ketergantungan sedang 

4. Adanya pengaruh 

penerapan asuhan 

keperawatan devisit 

perawatan diri 

terhadap kemandirian 

personal 
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hygiene pada pasien di 

Ruangan 

Katrili dan Alabadiri RSJ. 

Prof. Dr. 

V. L. Ratumbuysang Manado 

(p=0,003< á=0,05) 
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BAB III 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

A. Hasil  

 Berdasarkan tempat penelitian yang dilakukan masing-masing artikel 

dilakukan ditempat yang berbeda-beda, artikel pertama pengambilan data dilakukan 

Di Ruang Jalak RSJ Dr. Radjiman Wediodiningrat Lawang Malang, artikel ke-2 

pengambilan data Di RSJD Arif Zainudin Surakarta, artikel ke-3 pengambilan data 

Di Wisma Sadewarsj Grhasia Daerah Istimewa Yogyakarta, artikel ke-4 

pengambilan data Di RSJ. Prof. V. L. Ratumbuysang Manado. 

Berdasarkan metode penelitian yang dilakukan memiliki persamaan dan 

perbedaan masing-masing artikel yaitu pada artikel pertama, ke-2, dan ke-3 

menggunakan metode penelitian deskriptif, sedangkan pada artikel ke-4 

menggunakan metode penelitian yang berbeda yaitu menggunakan metode 

penelitian dengan desain  quasi eksperimental design berupa rancangan pretest-

posttest design with control group. 

Berdasarkan jumlah sampel yang digunakan memiliki perbedaan dalam 

menggunakan jumlah sampel dalam penelitian yaitu pada artikel pertama 

menggunakan sampel dua orang pasien, sedangkan pada artikel ke-2, ke-3, dan ke-

4 menggunakan sampel dengan satu orang pasien. 

Berdasarkan hasil penelitian ke-4 artikel yang direview memiliki persamaan 

pada masing-masing artikel yaitu setelah diberikan dukungan perawatan diri pada 

pasien skizofrenia terjadi perubahan yang bermakna yaitun pasien mampu 

melakukan perawatan diri secara mandiri. Hasil dari ke-4 artikel dijabarkan secara 

jelas.   

Hasil yang didapatkan dari 4 artikel tentang penerapan dukungan perawatan 

diri  dalam mengatasi masalah perawatan diri pada pasien skizofrenia didapatkan 

hasil yang signifikan atau ada perubahan setelah dilakukan dukungan perawatan 

diri. Artikel pertama dengan menerapkan dukungan perawatan diri dengann 
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menjelaskan pentingnya kebersihan diri, menjelaskan cara kebersihan diri dan 

melatih kemandirian klien dalam menjaga kebersihan diri seperti mandi, hygiene 

oral, perawatan mencuci rambut secara teratur, hasil yang didapat adalah setelah 

dilakukan implementasi didapatkan pada klien 1 Tn. A, dimana respon klien positif, 

klien mampu menyebutkan penyebab tidak merawat diri karena malas dan airnya 

dingin. Klien mampu menyebutkan manfaat menjaga kebersihan diri yaitu harum 

dan segar, serta menyebutkan kerugian apabila tidak merawat diri yaitu gatal-gatal. 

Dalam melaksanakan perawatan diri klien sudah ada inisiatif untuk mandi, mampu 

malakukan kebersihan diri secara mandiri mandi, oral hygiene, dan mencuci rambut. 

Pada klien 2 Tn. D, dimana respon klien positif, klien tidak mampu menyebutkan 

penyebab tidak merawat diri, manfaat dan kerugian tidak merawat diri karena bicara 

klien kurang terarah dan tidak jelas. Dalam melakukan perawatan diri seperti mandi, 

hygiene oral dan mencuci rambut, masalah bisa teratasi dengan bantuan perawat. 

Dalam melakukannya seperti, sikat gigi harus diberikan dulu dan memberi arahan 

untuk menggosok gigi bagian kanan dan kiri, keatas dan bawah. 

Artikel ke-2 dengan menerapkan dukungan perawatan diri dengan 

menerapkan strategi pelaksanaan (SP), hasil yang didapat adalah analisis pemberian 

strategi pelaksanaan defisit perawatan diri dengan komunikasi terapeutik yaitu 

efektif dalam meningkatkan kemampuan personal hygiene, terbukti pada hari kedua 

setelah sebelumnya dijelaskan tentang pentingnya kebersihan diri, klien 

mengatakan sudah mandi dan klien tampak bersih.  masalah kurang perawatan diri 

kebersihan/mandi, mengenakan pakaian/berhias, makan dan minum, bab dan bak 

teratasi. 

 Artikel ke-3 dengan menerapkan dukungan perawatan diri dengan 

mengidentifikasi dan menjelaskan pentingnya perawatan diri dengan memberikan 

motivasi pada pasien, hasil yang didapat adalah didapat dari pasien Sdr.H dan Tn.S 

dalam hal ini Sdr.H mengatatakan mandi satu kali sehari, tidak gosok gigi dan tidak 

pakai sabun.Setelah mandi pasien juga tidak berdandan, sebelum dan sesudah 

makan pasien pun tidak cuci tangan. Hal ini sama dengan Tn.S yang mandi satu kali 

sehari, tidak gosok gigi dan tidak menggunakan sabun saat mandi. 
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Artikel ke-4 dengan menerapkan dukungan perawatan diri dengan menyusun 

aktivitas terjadwal dalam melakukan personal hygiene,  hasil yang didapat adalah tingkat 

kemandirian personal hygiene pada pasien sebelum diberikan intervensi menunjukan paling 

banyak berada pada kategori ketergantungan sedang 3. Tingkat kemandirian personal 

hygiene pada pasien sesuda diberikan intervensi menunjukan paling banyak berada pada 

kategori ketergantungan sedang 4. Adanya pengaruh penerapan asuhan keperawatan devisit 

perawatan diri terhadap kemandirian personal hygiene pada pasien di Ruangan Katrili dan 

Alabadiri RSJ. Prof. Dr. V. L. Ratumbuysang Manado (p=0,003< á=0,05). 

B. Pembahasan  

Salah satu intervensi keperawatan yang bisa diterapkan untuk skizofrenia 

adalah dengan melakukan berbagai macam dukungan perawatan diri. Dukungan 

perawatan diri dapat membantu pasien skizofrenia agar membantu pemenuhan 

kebutuhan personal hygiene pasien (Pranowo, 2016).  

Pada artikel pertama, ke-2, dan ke-3 memiliki persamaan dalam hal 

penggunaan metode penelitian yaitu menggunakan metode penelitian studi kasus 

deskriptif. Sedangkan pada artikel ke-4 menggunakan metode penelitia yang 

berbeda yaitu menggunakan metode quasi eksperimental design berupa rancangan 

pretest-posttest design with control group. 

Berdasarkan jumlah sampel yang digunakan pada 4 artikel yang direview 

menggunakan jumlah sampel yang berbeda-beda yaitu pada artikel pertama, ke-3, 

dan ke-4 jumlah sampel yang digunakan satu orang, sedangkan pada artikel ke-2 

jumlah sampel yang digunakan dua orang pasien. 

Dari ke-4 artikel yang direview memiliki perbedaan pada tempat penelitian 

yaitu artikel pertama pengambilan data dilakukan Di Ruang Jalak RSJ Dr. Radjiman 

Wediodiningrat Lawang Malang, artikel ke-2 pengambilan data Di RSJD Arif 

Zainudin Surakarta, artikel ke-3 pengambilan data Di Wisma Sadewarsj Grhasia 

Daerah Istimewa Yogyakarta, artikel ke-4 pengambilan data Di RSJ. Prof. V. L. 

Ratumbuysang Manado. 

Berdasarkan hasil yang didapatkan masing-masing artikel memiliki 

persamaan hasil yang didapatkan setelah dilakukan penerapan dukungan perawatan 
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diri yaitu setelah dilakukan dukungan perawatan diri masalah deficit perawatan diri 

dapat teratasi dengan hasil masing-masing artikel adalah artikel pertama setelah 

dilakukan implementasi didapatkan pada klien 1 Tn. A, dimana respon klien positif, 

klien mampu menyebutkan penyebab tidak merawat diri karena malas dan airnya 

dingin. Klien mampu menyebutkan manfaat menjaga kebersihan diri yaitu harum 

dan segar, serta menyebutkan kerugian apabila tidak merawat diri yaitu gatal-gatal. 

Dalam melaksanakan perawatan diri klien sudah ada inisiatif untuk mandi, mampu 

malakukan kebersihan diri secara mandiri mandi, oral hygiene, dan mencuci rambut. 

Pada klien 2 Tn. D, dimana respon klien positif, klien tidak mampu menyebutkan 

penyebab tidak merawat diri, manfaat dan kerugian tidak merawat diri karena bicara 

klien kurang terarah dan tidak jelas. Dalam melakukan perawatan diri seperti mandi, 

hygiene oral dan mencuci rambut, masalah bisa teratasi dengan bantuan perawat. 

Dalam melakukannya seperti, sikat gigi harus diberikan dulu dan memberi arahan 

untuk menggosok gigi bagian kanan dan kiri, keatas dan bawah. Artikel ke-2 analisis 

pemberian strategi pelaksanaan defisit perawatan diri dengan komunikasi terapeutik 

yaitu efektif dalam meningkatkan kemampuan personal hygiene, terbukti pada hari 

kedua setelah sebelumnya dijelaskan tentang pentingnya kebersihan diri, klien 

mengatakan sudah mandi dan klien tampak bersih.  masalah kurang perawatan diri 

kebersihan/mandi, mengenakan pakaian/berhias, makan dan minum, bab dan bak 

teratasi. Artikel ke-3 didapat dari pasien Sdr.H dan Tn.S dalam hal ini Sdr.H 

mengatatakan mandi satu kali sehari, tidak gosok gigi dan tidak pakai sabun.Setelah 

mandi pasien juga tidak berdandan, sebelum dan sesudah makan pasien pun tidak 

cuci tangan. Hal ini sama dengan Tn.S yang mandi satu kali sehari, tidak gosok gigi 

dan tidak menggunakan sabun saat mandi. Artikel ke-4 tingkat kemandirian 

personal hygiene pada pasien sebelum diberikan intervensi menunjukan paling 

banyak berada pada kategori ketergantungan sedang 3. Tingkat kemandirian 

personal hygiene pada pasien sesuda diberikan intervensi menunjukan paling 

banyak berada pada kategori ketergantungan sedang 4. Adanya pengaruh penerapan 

asuhan keperawatan devisit perawatan diri terhadap kemandirian personal hygiene 
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pada pasien di Ruangan Katrili dan Alabadiri RSJ. Prof. Dr. V. L. Ratumbuysang 

Manado (p=0,003< á=0,05). 

Pada kesimpulan yang disimpulkan pada masing-masing artikel memiliki 

persamaan yaitu Tingkat kemandirian personal hygiene pada pasien sesudah 

diberikan intervensi menunjukan paling banyak berada pada kategori 

ketergantungan sedang dan terjad perubahan yang bermakna dengan menunjukkan 

kemandirian pasien dalam melakukan perawatan diri. 

Penelitian penerapan yang dilakukan oleh Arista (2018) menyebutkan bahwa 

dukungan perawatan diri dapat membantu mengatasi masalah perawatan diri 

sehingga personal hygiene pasien dapat dilakukan dengan mandiri dan tetap terjaga  

(Indriani, 2017). 

Menurut Thomas (2016) defisit perawatan diri merupakan salah satu gejala 

yang sering ditemukan pada pasien dengan gangguan jiwa, dimana halusinasi sering 

diidentikkan dengan skizofrenia. Dari seluruh skizofrenia, 70% diantaranya 

mengalami defisit perawatan diri, gangguan jiwa lain yang sering juga disertai 

dengan gejala halusinasi adalah gangguan Manik Depresif dan Delirium sehingga 

diperlukan tindakan yang mendukung untuk membantu pasien dalam melakukan 

perawatan diri secara mandiri (Hardiyah, 2017). 

Menurut penelitian yang dilakukan oleh Rasyid (2018) membuktikan bahwa 

dukungan perawatan diri yang diberikan pada pasien skizofrenia secara teratur dan 

rutin dapat meningkatkan motivasi dan kemauan pasien dalam melakukan 

perawatan diri secara mandiri. 

Penggunaan dukungan perawatan diri dengan frekuensi sesering mungkin 

dengan waktu yang sudah ditentukan. Dengan dukungan perawatan diri yang 

dilakukan secara rutin akan memberikan hasil yang signifikan. Sehingga pasien 

yang mendapatkan intervensi dukungan perawatan diri akan meningkatkan personal 

hygiene pasien 
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BAB IV 

SIMPULAN DAN IMPLIKASI PENELITIAN 

A. Simpulan  

1. Penerapan dukungan perawatan diri terbukti berpengaruh dapat membantu 

mengatasi masalah perawatan diri pada klien skizofrenia. 

2. Dari hasil identifikasi artikel yang direview membuktikan bahwa penerapan 

dukungan perawatan diri dapat membantu mengatasi masalah perawatan diri 

pada klien skizofrenia. 

3. Dengan diberikan penerapan dukungan perawatan diri dapat membantu 

mengatasi masalah perawatan diri pada klien skizofrenia, sehingga pasien dapat 

melakukan secara mandiri seperti mandi, berpakaian, dan berhias. 

B. Implikasi 

1. Bagi Peneliti 

Peneliti berharap agar hasil penelitian dapat menambah pengetahuan dan 

wawasan tentang  penerapan dukungan perawatan diri terhadap perawatan diri 

pada pasien skizofrenia. 

2. Bagi Institusi 

Peneliti berharap hasil penelitian ini dijadikan sebagai salah satu bahan 

pembelajaran khususnya penerapan dukungan perawatan diri terhadap 

perawatan diri pada pasien skizofrenia. 
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3. Bagi Peneliti Selanjutnya  

Peneliti berharap hasil penelitian ini dijadikan sebagai bahan informasi 

untuk penerapan dukungan perawatan diri terhadap perawatan diri pada pasien 

skizofrenia. 
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