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ASUHAN KEPERAWATAN PADA Sdr. G DENGAN MASALAH UTAMA: 

PERILAKU KEKERASAN DI BANGSAL ABIMANYU RUMAH SAKIT 

JIWA DAERAH SURAKARTA 

(Fahmi Hakam, 2012, 58 halaman) 

 

ABSTRAK 

 

Latar Belakang : Dengan semakin pesatnya perkembangan kehidupan,  

modernisasi dan globalisasai disemua bidang kehidupan manusia, tuntutan yang 

semakin tinggi dan semakin kompleksnya problematika kehidupan, telah 

menyebabkan meningkatnya jumlah penderita gangguan jiwa. Masalah gangguan 

jiwa terjadi hampir diseluruh negara di dunia dan bermacam-macam jenisnya, 

salah satunya adalah perilaku kekerasan. Perilaku kekerasan adalah suatu keadaan 

dimana seseorang melakukan tindakan yang dapat membahayakan secara fisik, 

baik diri sendiri, orang lain maupun lingkungan.  

Tujuan : Tujuan penulisan karya tulis ilmiah ini adalah untuk mengetahui asuhan 

keperawatan pada Sdr.G dengan masalah utama perilaku kekerasan. Meliputi: 

pengkajian, menegakkan diagnosa keperawatan, intervensi, implementasi dan 

evaluasi. 

Hasil : Setelah dilakukan pengkajian, diagnosa yang muncul adalah resiko 

menciderai diri sendiri, orang lain dan lingkungan berhubungan dengan perilaku 

kekerasan dan perilaku kekerasan berhubungan dengan harga diri rendah. Setelah 

dilakukan penatalaksanaan asuhan keperawatan dari  TUK 1 sampai 9. 

Diharapkan klien dapat memahami dan mengulang kembali dari apa yang telah 

diajarkan. Tetapi tidak semua, sesuai dengan intervensi keperawatan, dikarenakan 

dari pihak keluarga belum sempat menjenguk klien dan berpartisipasi secara 

langsung, sehingga TUK 8 belum bisa dilaksanakan.  

Kesimpulan : Berdasarkan hasil penulisan tersebut, maka penulis menyimpulkan. 

Dalam melaksanakan asuhan keperawatan pada klien dengan perilaku kekerasan, 

terdapat beberapa data pada konsep teori, tetapi tidak muncul dalam resume 

keperawatan. Disamping itu dalam melaksanakan asuhan keperawatan, peran 

keluarga sangat penting, dalam proses penyembuhan. 

 

Kata Kunci : Gangguan Jiwa, Perilaku Kekerasan, Asuhan Keperawatan 
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NURSING CARE OF Mr. G WITH MAJOR PROBLEM: VIOLENT 

BEHAVIOR MENTAL IN ABIMANYU ROOM HOSPITAL REGIONAL 

OF SURAKARTA  

(Fahmi Hakam, 2012, 58 pages)  

ABSTRACT  

Background : With the rapid development of life, modernization and globalisasai 

in all areas of human life, the increasingly high demands and increasingly 

complex problems of life, has led to an increasing number of people with mental 

disorders. Problem of mental disorder occurs in nearly all countries in the world 

and various kinds, one of which is violent behavior. Violent behavior is a 

condition where a person can do the physical harm, either themselves, others and 

the environment.  

Purpose : The purpose of this scientific paper is to determine the nursing care on 

Sdr.G the main problem of violent behavior. Include: assessment, nursing 

diagnosis, intervention, implementation and evaluation. 

Results : After the assessment, diagnosis is a risk that appears injure yourself, 

others and the environment associated with violent behavior and violent behavior 

associated with low self esteem. After the management of the nursing care of 

TUK 1 to 9. It is expected the client can understand and repeat of what has been 

taught. But not all, according to nursing interventions, because of the family have 

not had time to visit clients and participate directly, so TUK 8 can not be 

implemented.  

Conclusion : Based on the results of the writing, the authors conclude. In carrying 

out nursing care to clients with violent behavior, there are few data on the 

theoretical concept, but it does not appear in the resume nursing. Besides, in 

performing nursing care, family role is very important in the healing process.  

Key Words : Mental Disorders, Behavior Violence, Nursing Care 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

Keadaan krisis Ekonomi, telah menyebabkan meningkatnya jumlah 

penderita gangguan jiwa. Masalah gangguan jiwa terjadi hampir diseluruh 

negara di dunia. Hasil survey World Healt Organization (WHO), menyatakan 

tingkat gangguan jiwa di Indonesia cukup tinggi dan diatas rata-rata gangguan 

kesehatan jiwa di Dunia. Rata-rata Dunia menunjukkan 15,1 dari 100.000 

orang  (Azwar, 2005). 

Amuk merupakan respon marah terhadap adanya stress, cemas, harga diri 

rendah, rasa bersalah, putus asa dan ketidakberdayaan. Respon ini dapat 

diekspresikan secara internal maupun eksternal. Secara internal dapat 

berperilaku yang tidak asertif dan merusak diri, sedangkan secara eksternal 

dapat berupa perilaku destruktif agresive. Adapun respon marah diungkapkan 

melalui 3 cara yaitu secara verbal, menekan dan menantang. (Keliat, 2006) 

Maka dalam hal ini penulis tertarik dan ingin menyajikan asuhan keperawatan 

dengan masalah utama gangguan perilaku kekerasan pada Sdr.G, di Ruang 

Abimanyu Rumah Sakit Jiwa Daerah Surakarta.  
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B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang diatas, maka rumusan masalah yang dapat 

diambil adalah ”Bagaimanakah penatalaksanaan asuhan keperawatan pada 

Sdr. G dengan  masalah utama perilaku kekerasan di bangsal Abimanyu 

Rumah Sakit Jiwa Daerah Surakarta”. 

 

C. Tujuan  

Adapun tujuanya penyajian kasus ini, adalah sebagai berikut : 

1. Mampu melakukan pengkajian dan memahami asuhan keperawatan 

gangguan jiwa, dengan masalah utama perilaku kekerasan. 

2. Mampu mengetahui analisa data dan diagnosa keperawatan dari gangguan 

jiwa dengan masalah utama perilaku kekerasan. 

3. Mampu menentukan rencana tindakan keperawatan dan memahami cara 

penanganan dari gangguan jiwa dengan masalah utama perilaku kekerasan. 

4. Mampu mengimplementasikan asuhan keperawatan dari gangguan jiwa 

dengan masalah utama perilaku kekerasan. 

5. Mampu melakukan evaluasi dan dokumentasi, sebagai tolak ukur untuk 

menerapkan asuhan keperawatan dengan masalah utama perilaku 

kekerasan.  
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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

A. Tinjauan Teori 

1. Pengertian 

Perilaku kekerasan adalah suatu keadaan dimana seseorang 

melakukan tindakan yang dapat membahayakan secara fisik, baik pada 

dirinya sendiri maupun orang lain, disertai dengan amuk dan gaduh gelisah 

yang tidak terkontrol (Kusumawati dan hartono, 2011). 

2. Manifestasi Klinis 

Menurut Keliat (2006). Tanda dan gejala yang ditemui pada pasien melalui 

observasi atau wawancara tentang perilaku adalah : 

a. Muka merah dan tegang 

b. Pandangan tajam 

c. Mengatupkan rahang dengan kuat 

d. Mengepalkan tangan 

e. Jalan mondar-mandir 

f. Bicara kasar 

g. Suara tinggi, menjerit atu berteriak 

h. Menyerang orang lain/agresif 
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3. Etiologi 

Menurut Yosep (2007).  Berikut ini, merupakan beberapa faktor 

yang berkaitan dengan timbulnya perilaku kekerasan.  

a. Faktor Predisposisi 

Ada beberapa teori yang berkaitan dengan timbulnya perilaku 

kekerasan. 

1) Faktor Biologis 

2) Faktor Psikologis 

a) Frustration Aggression theory (teori agresif frustasi)  

b) Psychoanalytical Theory 

3) Faktor Sosial Budaya 

b. Faktor Prespitasi 

4. Psikofisiologi 

Perilaku kekerasan dianggap sebagai suatu akibat yang ekstrem dari 

marah atau ketakutan. Kemarahan diawali oleh adanya stressor yang 

berasal dari internal atau eksternal. Stressor internal seperti penyakit, 

hormonal, dendam, kesal sedangkan stressor eksternal bisa berasal dari 

ledekan, cacian, makian, hilangnya benda berharga, tertipu, penggusuran, 

bencana dan sebagainya.  
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B. Tinjauan Keperawatan 

1. Intervensi dan Rasional 

Menurut Azizah (2011). Intervensi dari Diagnosa keperawatan: Resiko  

menciderai diri sendiri, orang lain dan lingkungan berhubungan dengan 

perilaku kekerasan, adalah: 

TUK I : Klien dapat membina hubungan saling percaya , TUK II : Klien 

dapat mengidentifikasi penyebab perilaku kekerasan, TUK III : Klien 

dapat mengidentifikasi tanda-tanda perilaku kekerasan , TUK IV : Klien 

dapat mengidentifikasi perilaku kekerasan yang biasa dilakukan, TUK V : 

Klien dapat mengidentifikasi akibat perilaku kekerasan, TUK VI : Klien 

dapat mengidentifikasi cara konstruksi dalam berespon terhadap 

kemarahan , TUK VII : Klien dapat mendemonstrasikan cara mengontrol 

perilaku kekerasan, TUK VIII : Klien mendapat dukungan keluarga 

dalam mengontrol perilaku kekerasan, TUK IX : Klien dapat 

menggunakan obat dengan benar sesuai program peng 
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BAB III 

TINJAUAN KASUS 

 

A. Biodata 

Pengkajian dilakukan pada hari selasa 8 Mei 2012, pukul 10.00 WIB di ruang 

Abimanyu RSJD Surakarta. 

1. Identitas klien 

Nama: Sdr. G, Umur: 35 tahun, Jenis kelamin: Laki-laki, Agama: Katolik, 

Alamat: Wonogiri, Pendidikan terakhir : SMK, No. Register: 020198, 

Tanggal Dirawat: 01 Maret 2012  

 

B. Analisa Data 

No Data Problem Etiologi 

1 DS  :  

Klien mengatakan dia akan 

marah, jika tersinggung, tidak 

suka dengan sesuatu hal, 

kecewa dan ingin memukul 

orang, tembok, serta merusak 

barang-barang agar merasa 

puas dan terlampiaskan semua 

kemarahannya. 

DO :  

Pandangan klien tajam dan 

nada suara tinggi jika merasa 

tersinggung, sambil 

mengepalkan tangan. 

Risiko mencederai diri 

sendiri, orang lain dan 

lingkungan 

Perilaku 

Kekerasan 

2   DS  :  

        Klien mengatakan kesal, 

marah dan kecewa, karena 

uangnya hilang, sehingga 

Perilaku Kekerasan Harga diri 

rendah 
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tidak bisa pulang ke jakarta. 

Klien juga merasa kecewa, 

malu dan tidak berguna, 

karena tidak bisa menjaga 

uangnya. 

  DO :  

Nada bicara klien agak tinggi, 

tatapan mata tajam, terkadang 

memotong alur pembicaraan. 

Emosi akan tampak, jika ada 

stimulus yang kuat. Klien juga 

tampak gelisah, sedih, 

bingung  

 

 

C. Diagnosa Keperawatan 

1. Resiko menciderai diri sendiri, orang lain dan lingkungan berhubungan 

dengan perilaku kekerasan. 

2. Perilaku kekerasan berhubungan dengan harga diri rendah. 

 

D. Implementasi  

Tindakan pertama dilakukan pada tanggal 9 Mei 2012, TUK 1 sampai 

dengan TUK 3. Pertemuan ke 2, pada tanggal 10 Mei 2012, TUK 4 sampai 

TUK 6. Pertemuan ke 3, pada tanggal 11 Mei 2012, TUK 7 sampai TUK 9.  

 

E. Evaluasi 

Karena klien kooperatif maka TUK 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, dan 9 telah tercapai. 

Kecuali TUK 8 yang belum tercapai, dikarenakan keluarga belum bisa ikut 

serta atau datang ke rumah sakit untuk membantu Implementasi TUK 8.  
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BAB IV 

PEMBAHASAN 

 

 

A.   Pelaksanaan Tindakan 

Dilakukan tindakan keperawatan dan klien dapat memahami serta 

mampu mengulang kembali, yang telah diajarkan dan didiskusikan bersama. 

Tetapi terdapat kesulitan sehingga TUK 8 belum bisa dilakukan, karena dari 

pihak keluarga belum sempat menjenguk klien dan berpartisipasi secara 

langsung dalam membantu klien mengontrol perilaku kekerasan.   

 

B.   Hasil Evaluasi 

Tahap akhir proses keperawatan adalah evaluasi. Disini penulis akan 

membahas evaluasi yang telah dilakukan terhadap masalah yang dihadapi 

klien. Dari diagnosa utama yaitu resiko menciderai diri sendiri, orang lain dan 

lingkungan berhubungan dengan perilaku kekerasan. Dari  TUK 1, 2, 3, 4, 5, 

6, 7, 9 tercapai. Tetapi kriteria evaluasi belum tercapai semua dan belum 

sesuai dengan intervensi keperawatan, dikarenakan dari pihak keluarga belum 

sempat menjenguk klien dan berpartisipasi secara aktif dalam membantu 

klien mengontrol perilaku kekerasan, sehingga TUK 8 belum bisa dilakukan.  
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BAB V 

SIMPULAN DAN SARAN 

 

A. Simpulan 

Berdasarkan uraian diatas mengenai diagnosa utama resiko mencederai 

diri sendiri, orang lain dan lingkungan berhubungan dengan perilaku 

kekerasan. Serta setelah di lakukan pelaksanaan asuhan keperawatan terhadap 

Sdr. G di bangsal Abimanyu RSJD Surakarta, maka dapat diambil beberapa 

kesimpulan sebagai berikut : 

1. Dalam melaksanakan asuhan keperawatan pada klien khususnya dengan 

perilaku kekerasan membina hubungan saling percaya yang dapat 

menciptakan suasana terapeutik dalam pelaksanaan asuhan keperawatan 

yang diberikan. 

2. Dalam melaksanakan asuhan keperawatan pada klien khususnya dengan 

perilaku kekerasan data yang terdapat pada resume keperawatan tetapi 

tidak ada pada konsep teori adalah terkadang klien melamun. 

3.   Dalam melaksanakan asuhan keperawatan pada klien khususnya dengan 

perilaku kekerasan, pasien sangat membutuhkan kehadiran keluarga 

sebagai pendukung yang mengerti keadaaan dan permasalahan dirinya. 

Dan peran serta orang yang bersangkutan (penyebab timbulnya 

kemarahan klien) harus bisa merubah perilakunya. Disamping itu 

perawat atau petugas kesehatan juga membutuhkan kehadiran keluarga 

dalam memberikan data yang diperlukan dan membina kerjasama dalam 
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memberi perawatan pada pasien. Dalam hal ini penulis dapat 

menyimpulkan bahwa peran serta keluarga merupakan faktor penting 

dalam proses penyembuhan klien. 

 

B. Saran 

1. Bagi Perawat 

Dalam memberikan asuhan keperawatan hendaknya perawat mengikuti 

langkah-langkah proses keperawatan dan melaksanakannya secara 

sistematis dan tertulis agar tindakan berhasil dengan optimal. 

2. Bagi Keluarga 

Hendaknya sering mengunjungi klien dirumah sakit, sehingga keluarga 

dapat mengetahui perkembangan kondisi klien dan dapat membantu 

perawat, dalam pemberian asuhan keperawatan bagi klien. 

3. Bagi Klien 

Hendaknya sering berlatih cara mengontrol marah dan melaksanakan 

interaksi sosial secara bertahap, agar klien selalu dapat berinteraksi dengan 

orang lain dan tidak cepat emosi dalam menyikapi suatu masalah. 

4. Bagi Rumah sakit 

Banyak klien dirumah sakit jiwa yang jarang dikunjungi keluarga. 

Hendaknya pihak rumah sakit, ikut menghimbau keluarga dalam proses 

perawatan klien dan meningkatkan kualitas pelayanan, sehingga dalam 

memberikan asuhan keperawatan pada klien dengan gangguan jiwa, 

terutama perilaku kekerasan, bisa berjalan secara maksimal. 
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