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ASUHAN KEPERAWATAN PADA Tn. BDENGAN  

PERILAKU KEKERASAN 

DI RUANG MAESPATI RSJD SURAKARTA 

 (Jalu Tatas Hermawan, 2013, 56 halaman ) 

 

ABSTRAK 

 

Gangguan jiwa mengenai lebih dari 450 juta orang setiap tahunnya sedangkan di 

Indonesia sendiri ada 50 juta atau 25 % dari jumlah  penduduk Indonesia 

mengalami gangguan jiwa. Di Rumah  Sakit  Jiwa  Daerah (RSJD) Surakarta  

pada  tahun  2013 jumlah  pasien  rawat  inap  tiga  bulan  terakhirmencapai 1338  

pasien,  dengan  jumlah  kasus    235 pasien dengan perilaku kekerasan, dilihat 

dari tingginya  angka penderita  ganguan  jiwa, gangguan  perilaku  kekerasan 

menempati urutan ketiga  terbanyak di Rumah Sakit Jiwa Daerah Surakarta, tetapi 

jika dilihat dari resiko merugikan orang lain, seperti mengancam bahkan melukai 

orang lain, maka gangguan jiwa dengan perilaku kekerasan menempati angka 

tertinggi dibandingkan gangguan jiwa yang lain. 

 

Untuk mengetahui asuhan keperawatan pada pasien dengan gangguan jiwa 

perilaku kekerasan  meliputi pengkajian, intervensi, implementasi, dan evaluasi 

keperawatan. 

 

Setelah dilakukan asuhan keperawatan selama 3x24 jam didapatkan hasil klien 

bisa membina hubungan saling percaya, klien dapat mengungkapkan penyebab 

perasaan jengkel/kesal, klien dapat menyimpulkan tanda-tanda ketika 

jengkel/kesal, klien dapat menjelaskan akibat dari cara yang digunakan, klien 

dapat melakukan cara berespon terhadap kemarahan secara konstruktif, klien 

dapat mendemonstrasikan cara mengontrol perilaku kekerasan dengan cara fisik 

dan cara verbal. 

 

Kerjasama antar tim kesehatan dan pasien sangat diperlukan untuk keberhasilan 

asuhan keperawatan pada pasien, komunikasi terapeutik dapat mendorong pasien 

lebih kooperatif, cara fisik ( tarik nafas dalam ) merupakan cara kontrol marah dan 

cara ini cara yang disukai klien. 

 

Gangguan Jiwa, Perilaku Kekerasan, Asuhan Keperawatan. 
 

 

 

 

 



 
 

 

NURSING CARE ONTn. BWITH 

VIOLENTBEHAVIOR 

IN THEMAESPATIRSJDSURAKARTA 

  (Jalu TatasHermawan, 2013, 56pages) 

ABSTRACT 

Mental disordersaffect morethan450millionpeopleeach year, while inIndonesia 

there are50millionor25% ofIndonesia's populationexperience mental disorder. At 

theRegionalMental Hospital(RSJD) of Surakartain 2013the number ofpatients 

hospitalizedthe past three monthsto reach1338patients, with thenumber ofcases 

of235 patientswithviolent behavior, judging fromthe high number ofpeople 

withpsychiatric disorders, behavioraldisordersviolenceranksthird mostin the 

Regional Mental HospitalofSurakarta, butwhen viewedfromthe risk ofharm to 

others, such asthreateningevenhurtother people, then themental 

disorderwithviolent behavioroccupiesthe highest rateof mental 

disordersthanothers. 

Todeterminenursing care topatientswithmentaldisordersviolent behaviorthat 

includesassessment, intervention, implementation, andevaluation ofnursing. 

After3x24hournursing care, the obtainedresultsarethe clientcan forgea trusting 

relationship,the clientcanrevealthe cause offeelingirritated/annoyed, the client 

caninferthe signswhenannoyed/upset,the clientcanexplain theresult of themethod 

is used,the clientcanperformhow torespond toangerconstructively, the 

clientcandemonstratehow tocontrol theviolentbehaviorby meansof 

physicalandverbalways. 

Collaboration betweenthe healthteamandthe patientis indispensableforthe success 

ofnursing care topatients, therapeutic communicationcanencouragemore 

cooperativepatient, howphysical(breathing in) ishow tocontrolanger 

andhowthismeansthe preferredclient. 

Mental Disorder, ViolentBehavior, Nursing Care. 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

PENDAHULUAN 

Tingginya beban ekonomi, makin lebarnya kesenjangan sosial, serta 

ketidakpastian  situasi sosial politik membuat gangguan jiwa menjadi suatu hal 

yang mengancam bagi setiap orang. Beratnya beban psikologis menimbulkan 

perilaku yang penuh dengan kekerasan, dimulai dari tawuran, kekerasan dalam 

rumah tangga, pembunuhan, hingga bunuh diri. 

Kurangnya pengetahuan masyarakat tentang penyakit gangguan jiwa 

serta stigma gangguan jiwa yang dinilai memalukan dan tidak bisa disembuhkan, 

hanya membuat kondisi penderita semakin memburuk, padahal penyakit tersebut 

bisa diobati dan bisa disembuhkan dengan catatan klien harus disiplin harus 

disiplin dalam minum obat yang diberikan oleh dokter yang menangani. Selain itu 

juga perlu diingat, karena penyakit ini membutuhkan waktu yang lama untuk 

sembuh secara sempurna, untuk itu kepatuhan klien dan kesabaran keluarga 

sangat dibutuhkan. 

Menurut Hartono dan Kusumawati ( 2011 ), gangguan jiwa dengan 

perilaku kekerasan merupakan 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. 

Perilaku kekerasan tersebut membawa berbagai dampak dalam kehidupan sehari-

hari klien, keluarga, dan juga orang disekitar. Perbuatan klien seperti memukul 

anggota keluarga maupun orang lain, merusak peralatan rumah tangga, marah-

marah  menjadi alasan kenapa klien dengan perilaku kekerasan dibawa ke Rumah 

Sakit Jiwa.  



 
 

 

Hasil survey World Healt Organization (WHO), menyatakan gangguan 

jiwa mengenai lebih dari 450 juta orang setiap tahunnya. Di negara maju seperti 

Amerika Serikat, deteksi dini gangguan jiwa dilakukan pada setiap layanan primer 

kepada setiap pasien yang datang mencari pertolongan medis. Akan tetapi kondisi 

tersebut berbeda dengan negara-negara lain, hanya sekitar 10% dari masyarakat 

yang mengalami gangguan jiwa mendapatkan pengobatan yang benar sehingga 

banyak orang di dunia yang mengalami gangguan jiwa tidak mendapatkan 

pengobatan yang layak. Bahkan pada tahun 2020, WHO memprediksikan bahwa 

gangguan jiwa akan menjadi penyakit yang merugikan masyarakat di nomor dua 

setelah penyakit jantung dan pembuluh darah. 

Di Indonesia, Riset Kesehatan Dasar 2007 menyebutkan, prevalensi 

nasional penderita gangguan mental emosional pada penduduk mencapai 25 

persen (sekitar 50 juta orang) dengan gangguan jiwa berat 0,46 persen (sekitar 1 

juta jiwa). Gangguan jiwa ini bisa terjadi pada siapa pun, dari bayi hingga orang 

lanjut usia. Meningkatnya berbagai penyakit kronik, seperti gangguan jantung, 

hipertensi, dan diabetes, pada lansia juga meningkatkan gangguan jiwa. 

Kebanyakan kasus, para penderita gangguan jiwa dirawat dan diberi 

pengobatan di rumah sakit. Setelah membaik dan dipulangkan dari rumah sakit 

kemudian tidak ada penanganan khusus lagi, penderita akan kambuh lagi dan akan 

membahayakan bagi orang lain. Menurut Suryani (2013), penyakit gangguan jiwa 

merupakan sebuah journey of challenge, perjalanan yang penuh tantangan. 

Mereka sulit untuk langsung sembuh. Butuh proses yang panjang dalam 

penyembuhannya. Karena itu, butuh pendampingan yang terus menerus sampai 



 
 

 

pasien benar-benar kuat. Ketika sudah di rumah, dukungan dari keluarga dan 

lingkungan sekitar pun sangat dibutuhkan agar pasien bisa menjalani proses 

recovery (penyembuhannya). 

Data rekam medik Rumah  Sakit  Jiwa  Daerah (RSJD) Surakarta  pada  

tahun  2013 jumlah  pasien  rawat  inap  bulan april adalah  10334  pasien,  

dengan  jumlah  kasus  4784  pasien  dengan  halusinasi,  2559 pasien dengan 

perilaku kekerasan, 1120 pasien dengan menarik diri, 430 pasien dengan harga 

diri rendah, 1219 pasien dengan defisit perawatan diri, 177 pasien dengan waham, 

dan 45 pasien resiko bunuh diri. Dari data tersebut, dilihat dari tingginya  angka 

penderita  ganguan  jiwa, gangguan  perilaku  kekerasan menempati urutan kedua 

terbanyak di Rumah Sakit Jiwa Daerah Surakarta, tetapi jika dilihat dari resiko 

merugikan orang lain, seperti mengancam bahkan melukai orang lain, maka 

gangguan jiwa dengan perilaku kekerasan menempati angka tertinggi 

dibandingkan gangguan jiwa yang lain.  

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, penulis ingin membahas 

asuhan keperawatan jiwa khususnya perilaku kekerasan dengan pelayanan 

kesehatan secara menyeluruh dengan mengunakan komunikasi terapeutik dalam 

mencapai tujuan yang diharapkan. Oleh karena itu, penulis mengangkat judul 

Karya Tulis Ilmiah Asuhan Keperawatan pada Tn. B dengan Gangguan Perilaku 

Kekerasan di Ruang Maespati  Rumah Sakit Jiwa Daerah Surakarta. 

 

 

 



 
 

 

TINJAUAN PUSTAKA 

Perilaku kekerasan dianggap sebagai suatu akibat dari marah atau 

ketakutan (panik) yang melewati batas. Perilaku agresif dan perilaku kekerasan 

sering dipandang sebagai rentang dimana agresif verbal disuatu sisi dan perilaku 

kekerasan (voilence) disisi yang lain. Perilaku kekerasan juga menjadi suatu 

keadaan yang menimbulkan emosi, perasaan frustasi, benci atau marah, hal ini 

akan mempengaruhi perilaku seseorang. Berdasarkan keadaan emosi secara 

mendalam tersebut terkadang perilaku menjadi agresif atau melukai karena 

penggunaan koping yang kurang bagus. (Kusumawati dan Hartono, 2011) 

 

RESUME KEPERAWATAN 

1. Identitas klien 

Klien             

Nama : Tn. B   

Umur : 39 tahun 

Jenis Kelamin : laki laki 

Alamat : Boyolali 

Status : Belum kawin 

No. RM : 063XX 

Tanggal Masuk : 24 April 2013 

Sumber informasi : klien dan status medis pasien 

 



 
 

 

2. Alasan Masuk 

Sebelum masuk RSJ, klien mengatakan marah-marah dengan memecah kaca 

jendela rumahnya, kemudian klien dibawa ke Rumah Sakit Jiwa  Daerah 

Surakarta oleh keluarga untuk diberi perawatan. 

3. Faktor Predisposisi 

a. Riwayat gangguan jiwa 

Di masa lalu klien pernah mengalami gangguan jiwa dan pernah masuk 

Rumah Sakit Jiwa (RSJ) Surakarta 14 kali. terakhir dirawat bulan 

februari 2013. 

b. Pengobatan sebelumnya 

Pengobatan sebelumnya kurang berhasil. 

c. Aniaya fisik 

Klien mengatakan sering dipukul ayahnya sehingga membuat klien 

membenci ayahnya. Selain itu, klien juga pernah memukuli tetangganya 

karena diejek. 

d. Riwayat anggota keluarga yang mengalami gangguan jiwa 

Klien mengatakan bahwa di dalam anggota keluarga tidak ada yang 

menderita gangguan jiwa. 

e. Pengalaman masa lalu yang tidak menyenangkan 

Klien mengatakan pernah dipukul ayahnya karena membangkang. 



 
 

 

4. Faktor Presipitasi 

Klien mengatakan saat sedang tidur, dia kaget dan bangun akibat ayahnya 

menutup pintu dengan keras, klien pun marah-marah, kemarahan itu 

dilampiaskan dengan memecah kaca jendela rumahnya. 

5. Data Fokus 

DS: Klien mengatakan marah-marah, kemarahan itu dilampiaskan dengan 

memecah kaca jendela rumahnya, Klien mengatakan pernah memukuli 

tetangganya karena diejek, jika mempunyai masalah, klien tertutup, cepat 

emosi dan mudah tersinggung, Klien mengatakan sakitnya karena ayahnya. 

DO: Klien terlihat tegang, tatapan tajam Pembicaraan klien keras, sering 

mondar mandir. 

Diagnosa keperawatan yang muncul pada klien Tn. B yaitu Risiko 

mencederai diri, orang lain, dan lingkungan berhubungan dengan perilaku 

kekerasan. 

 

HASIL PENELITIAN 

Dari TUK I sampai VII tercapai karena klien dapat memahami dan 

dapat mengulang kembali dari apa yang telah didiskusikan bersama. 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 peran serta keluarga sebagai pendukung 

untuk mengatasi perilaku menarik diri, sehingga disini TUK VIII dan IX 

belum bisa dilaksanakan. 

 



 
 

 

KESIMPULAN DAN SARAN 

Simpulan 

Berdasarkan uraian diatas mengenai asuhan keperawatanRisiko mencederai diri, 

orang lain, dan lingkungan berhubungan dengan perilaku kekerasan pada     Tn. B 

di ruangMaespati Rumah Sakit Jiwa Daerah Surakarta, maka dapat diambil 

beberapa kesimpulan sebagai berikut : 

1. Melaksanakan asuhan keperawatan pada klien khususnya dengan perilaku 

kekerasan, membina hubungan saling percaya dapat menciptakan suasana 

terapeutik dalam pelaksanaan asuhan keperawatan yang diberikan. 

2. Disamping peran perawat dalam memberikan asuhan keperawatan, disini 

kehadiran keluarga sangat dibutuhkan dalam memberikan data yang 

diperlukan dan membina kerjasama dalam memberikan perawatan pada klien. 

Sehingga penulis dapat menyimpulkan bahwa peran serta keluarga 

merupakan faktor penting dalam proses penyembuhan klien. 

3. Belum semua TUK terselesaikan terbukti di dalam  diagnosa ini terdapat 

TUK I sampai IX, sedangkan penulis hanya dapat menyelesaikan mulai dari 

TUK I sampai TUK VII cara 2 (verbal) , hal ini dikarenakan keterbatasan 

waktu dalam melaksanakan asuhan keperawatan dan juga  dari pihak keluarga 

belum menjenguk klien dan berpartisipasi secara aktif dalam membantu klien 

mengontrol perilaku kekerasan, sehingga TUK VIII dan TUK IX belum bisa 

dilakukan.  

 



 
 

 

Saran 

1. Bagi perawat  

Dalam memberikan asuhan keperawatan hendaknya perawat mampu 

memberikan perawatan kepada klien dengan lebih sistematisdan tertulis agar 

tindakan berhasil dengan optimal. 

2. Bagi rumah sakit    

Penulis membuat karya tulis ilmiah ini supaya dapat digunakan sebagai acuan 

dalam memberikan asuhan keperawatan dengan gangguan jiwa perilaku 

kekerasan serta dapat meningkatkan mutu pelayanan di RSJD Surakarta. 

3. Bagi keluarga 

Keluarga klien hendaknya sering mengunjungi klien di rumah sakit, sehingga 

dari pihak keluarga dapat mengetahui perkembangan kondisi klien dan dapat 

membantu perawat bekerja sama dalam pemberian asuhan keperawatan bagi 

klien. 

4. Bagi institusi pendidikan  

Untuk dapat menjadikan karya tulis ini sebagai bahan bacaan yang bisa 

menambah pengetahuan tentang gangguan jiwa perilaku kekerasan. 
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