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Abstrak 

Perilaku kekerasan adalah suatu kondisi dimana seseorang melakukan tindakan-

tindakan yang membahayakan fisik, tindakan tersebut diarahkan pada diri sendiri, 

kepada orang lain maupun lingkungan. Pasien dengan resiko perilaku kekerasan 

akan mudah tersinggung dan juga emosi yang tidak stabil. Terapi aktivitas 

kelompok stimulasi persepsi atau kognitif adalah terapi yang perlu digunakan 

untuk membantu individu yang mengalami masalah orientasi, serta  tercipta 

pikiran positif sehingga mengurangi perilaku maladaptif. Tujuan dari studi kasus 

ini adalah mengetahui gambaran pelaksanaan asuhan keperawatan pada pasien 

gangguan jiwa dengan resiko perilaku kekerasan di RSJD Surakarta. Subjek yang 

digunakan pada studi kasus ini adalah 1 pasien yang mengalami resiko perilaku 

kekerasan. Hasil dari studi kasus menunjukkan adanya penurunan ekspresi 

kemarahan setelah dilakukan TAK stimulasi persepsi dengan ditandai tanda dan 

gejala yang menurun, tindakan dilakukan selama 5 hari dalam waktu 60 menit. 

Kata kunci : Resiko perilaku kekerasan, TAK stimulasi persepsi, Ekspresi 

kemarahan 

 

 

PENDAHULUAN 
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Resiko perilaku kekerasan 

adalah suatu kondisi dimana 

seseorang melakukan tindakan-

tindakan yang membahayakan fisik, 

tindakan tersebut diarahkan pada diri 

sendiri, maupun kepada orang lain. 

Perilaku kekerasan ini merupakan 

akibat dari suatu marah yang ataupun 

juga kepanikan. Perilaku mengamuk 

akibat marah karena berespon pada 

stressor dengan membuat gerakan 

yang tidak terkontrol (Amalia, 2011). 

Prevalensi penderita 

gangguan jiwa berat di Indonesia 

pada tahun 2013 - 2018 mengalami 

kenaikan dari 1,7 per mil atau 1,7 per 

1.000 orang menjadi 7 per mil atau  

per 1.000 orang.Gangguan jiwa 

terbanyak di DI Yogyakarta, Aceh, 

Sulawesi Selatan, Bali, dan Jawa 

Tengah (Riskesdas, 

2018).Berdasarkan data yang didapat 

dari RSJD dr. Zaenal Arifin 

Surakarta pada bulan Sepetember 

2016 sampai Sepetember 2017pasien 

yang terdiagnosa resiko perilaku 

kekerasan ada 9.984 klien. Resiko 

perilaku kekerasan menduduki 

urutan kedua kasus terbanyak rawat 

inap di RSJD dr. Arif Zainudin 

Surakarta (Rekam Medik, 2017). 

Tanda dan gejala yang ada pada 

pasien dengan resiko perilaku 

kekerasan diantaranya adalah pada 

intelektual bawel, mendominasi, 

sarkasme, meremehkan, berdebat. 

Dari segi fisik yaitu pandangan 

tajam, muka merah, keringat, sakit 

fisik napas pendek, tekanan darah 

meningkat. Dari segi spiritual 

kebijakan/kebenaran diri, tidak 

bermoral, keraguan, kemahakuasaan, 

kreativitas terlambat, kebejatan. Dari 

segi emosi yaitu tidak aman, tidak 

adekuat, rasa terganggu, jengkel, 

marah(Yusuf, Fitryasari & Nihayati, 

2015). 

Selain pemberian obat dan 

strategi pelaksanaan intervensi yang 

digunakan adalah pemberian terapi 

aktivitas kelompok stimulasi persepsi 

untuk menurunkan ekspresi 

kemarahan pada pasien dengan 

resiko perilaku kekerasan dengan 

ditandai berkurangnya tanda dan 

gejala pasien. Menurut Amalia 

(2019) terapi aktivitas kelompok 

stimulasi persepsi merupakan terapi 

kelompok dengan menggunakan 

aktivitas sebagai stimulasi dan 

pengalaman kehidupan yang pernah 

dialami  dibahas dan diiskusikan 



dalam sebuah kelompok. Anggota 

kelompok yang saling begantung dan 

membutuhkan dan menjadi wadah 

untuk pasien mendapat  pengalaman 

perilaku baru yang adaptif untuk 

mengubah perilaku lamanya yang 

maladaptif. 

 Berdasarkan penelitian dari 

Amalia (2019) setelah dilakukan 

terapi aktivitas kelompok stimulasi 

persepsi pasien mampu mengingat 

serta mengulang latihan yang sudah 

dilakukan dan dapat menceritakan 

perilaku kekerasan yang dilakukan. 

Rata-rata pasien sudah tidak marah-

marah lagi, tidak mengatakan hal 

yang kotor, tidak mengancam orang 

lain, tidak berteriak dengan suara 

yang keras, tidak agresif, dan klien 

mulai tenang tidak menatap dengan 

tatapan mata yang tajam lagi. 

Menurut penelitian adanya 

perbedaan ekspresi kemarahan klien 

perilaku kekerasan karena disetiap 

pelaksanaanya pasien diberi 

stimulasi terhadap masalah yang 

dialaminya dan akan dievaluasi pada 

akhir sesi. 

Perlunya dilakukan asuhan 

keperawatan dengan pemberian 

terapi aktifitas stimulasi persepsi ini 

untuk pasien jiwa dengan resiko 

perilaku kekerasan yaitu untuk 

mengurangi perilaku maladaptif yang 

dilakukan klien karena dapat 

membahayakan diri sendiri, orang 

lain maupun lingkungan. Terapi 

aktivitas kelompok stimulasi persepsi 

memberikan dampak yang signifikan 

terhadap ekspresi marah pada pasien 

kearah yang lebih baik. Proses ini 

bertujuan memberikan respon klien 

terhadap berbagai stimulus menjadi 

adaptif (Amalia, 2019). 

Berdasarkan latar belakang di 

atas, penulis akan memberikan terapi 

aktivitas kelompok pada pasien jiwa 

dengan resiko perilaku kekerasan 

dalam Karya Tulis Ilmiah berjudul 

“Asuhan Keperawatan Jiwa Dengan 

Resiko Perilaku Kekerasan” di dalam 

jurnal mengambil tindakan terapi 

aktivitas kelompok stimulasi persepsi 

dengan tujuan untuk mengetahui 

pengaruh terapi aktivitas kelompok 

stimulasi persepsi terhadap 

penurunan marah klien dengan resiko 

perilaku kekerasan. 

 

METODE PENELITIAN 

Rancangan Studi kasus ini 

merupakan studi yang 



mengeksplorasi suatu masalah 

asuhan keperawatan jiwa pada pasien 

resiko perilaku kekerasan.Subjek 

yang digunakan pada studi kasus ini 

adalah 1 pasien yang mengalami 

resiko perilaku kekerasan.Fokus 

dalam studi kasus ini yaitu 

menangani pasien jiwa dengan resiko 

perilaku kekerasan dengan TAK 

stimulasi persepsi.Pada studi kasus 

ini dilakukan di RSJD dr. Arif 

Zainudin Surakarta dan waktu 

pengambilan data yaitu pada tanggal 

17-29 februari 2020. Pengumpula 

data dilakukan dengan cara 

wawancara, observasi dan studi 

dokumentasi. Dalam etika 

keperawatan terdapat beberapa unsur 

yang harus diperhatikan diantaranya 

adalah informed concent (lembar 

persetujuan), anonimity (tanpa 

nama), confidentiality(kerahasiaan). 

 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

 Pada studi kasus ini 

menguraikan proses keperawatan 

mulai dari pengkajian, perumusan 

diagnosa, intervensi, implementasi 

dan evaluasi. 

Pemberian tindakan terapi 

aktivitas kelompok stimulasi 

persepsi, klien diikut sertakan dalam 

terapi aktivitas dalam sebuah 

kelompok yang terdiri dari 5 orang 

dengan masalah keperawatan yang 

sama yaitu resiko perilaku kekerasan. 

Terapi aktivitas kelompok stimulasi 

persepsi dilakukan selama 5 hari 

dalam waktu 60 menit di ruangan 

nakula RSJD Surakarta. 

Hasil pengkajian didapatkan  

klien berkata dengan cepat dan 

menggunakan nada yang tinggi dan 

sering berkata kotor serta menghina 

orang lain dengan mengolok-

oloknya, pandangan mata tajam, 

mata merah, serta wajahnya terlihat 

tegang. Aktivitas motorik klien 

pernah mengamuk dengan merusak 

sepeda motor miliknya hingga rusak 

dan juga membanting Hpnya, bahkan 

klien hampir memukul ibunya 

dengan palu. Alam perasaan klien 

mengatakan pusng dan ingin marah 

ketika temannya berisik. Afek klien 

yang ada pasa pasien yaitu labil, 

mudah berubah cepat. Saat diajak 

bicara emosinya menggebu saat 

bercerita dan terlihat senang. Namun 

saat sendiri pasien terlihat sedih dan 

merenung. Interaksi selama 

wawancara klien kooperatif, terdapat 



kontak mata saat diajak berbicara, 

selalu berusaha mempertahankan 

pendapatnya. Persepsi klien 

mengatakan mendengar suara 

tangisan sehabis sholat subuh berisi 

suara tangisan anak kecil dan 

seorang wanita dewasa. Proses pikir 

pada klien adalah sirkumstansial 

dimana pembicaraannya berbelit-

belit, tetapi ketika difokuskan sampai 

pada tujuannya. Tidak ada masalah 

dalam isi pikir klien. Tingkat 

kesadaran klien sadar penuh saat 

berinteraksi, klien dapat menjawab 

semua pertanyaan namun klien 

mengalami disorientasi waktu 

dimana klien berbelit-belit ketika 

ditanya kapan pertama dia dirawat 

namun klien masih bisa mengenal 

nama temannya. Memori pasien 

ketika ditanya tentang keluarganya 

masih bisa mengingat nama-

namanya dan mampu mengenal 

keluarganya. Tingkat konsentrasi  

dan berhitung klien saat melakukan 

wawancara klien memperhatikan 

dengan baik. Kemampuan penilaian 

klien mampu menilai bahwa saat 

mengamuk merupakan hal yang 

salah. Daya tilik diri klien 

mengatakan tidak mampu untuk 

mengambil keputusan terhadap 

masalah yang ia alami. 

Dari data diatas dapat 

ditegakkan dignosa resiko perilaku 

kekerasan. Intervensi yang akan 

dilakukan adalah dengan 

memberikan terapi aktivitas 

kelompok stimulasi persepsi sesi 1 

sampai dengan sesi 5 

Tindakan dilakukan terapi 

aktivitas kelompok stimulasi persepsi 

sesi 1 yaitu mengenal perilaku 

kekerasan hari pertama Rabu tanggal 

19 Februari 2020 di ruangn nakula 

RSJD Surakarta pada pukul 10.00 

WIB dengan respon subjektif klien 

yaitu pasien mengatakan masih kesal 

dan ingin marah saat temannya 

bicara terus dan setelah dilakukan 

terapi aktivitas kelompok stimulasi 

persepsi klien mampu menyebutkan 

pengertian, penyebab, tanda gejala,  

perilaku kekerasan yang sering 

dilakukan serta akibat dari perilaku 

kekerasan yang dilakukan. Data 

objektif yaitu tatapan mata masih 

tajam, mata masih merah, masih 

sering meremehkan orang lain, nada 

bicara masih cepat. Klien mengikuti 

terapi aktivitas kelompok stimulasi 

dengan patuh. Rencana tindak lanjut 



adalah untuk hari berikutnya adalah 

terapi aktivitas kelompok stimulasi 

persepsi dan SP 1 – 4. 

Pada hari Kamis 20 Februari 

2020 pukul 10.00 WIB dilakukan 

terapi aktivitas kelompok stimulasi 

persepsi sesi 2 yaitu mengontrol 

perilaku kekerasan dengan cara 

latihan fisik pukul bantal dan tarik 

napas dalam. Respon subjektif klien 

yaitu klien masih ingin marah saat 

temannya berbicara terus dan setelah 

dilakukan pukul bantal serta tarik 

napas dalam klien mengatakan lebih 

tenang. Data objektif yaitu klien 

mampu melakukan pukul bantal dan 

tarik napas dalam dengan baik, 

dengan ekspresi wajah masih dengan 

mata tatapan tajam, mata masih 

merah, nada bicara cepat. Rencana 

tindak lanjut adalah untuk hari 

berikutnya adalah terapi aktivitas 

kelompok stimulasi persepsi dan SP 

1 – 4. 

Pada hari Jumat tanggal 21 

Februari 2020 pukul 10.00 dilakukan 

terapi aktivitas kelompok stimulasi 

persepsi sesi 3 yaitu mengontrol 

perilaku kekerasan dengan cara 

verbal yang baik di ruang nakula 

RSJD Surakarta. Data subjektif yang 

diperoleh adalah klien  sudah tidak 

ingin marah lagi saat temannya 

berbicara terus. Data objektif klien 

mampu mendemonstrasikan cara 

meminta, menolak, dan 

mengungkapkan rasa kesal yang 

baik. Rencana tindak lanjut adalah 

untuk hari berikutnya adalah terapi 

aktivitas kelompok stimulasi persepsi 

dan SP 1 – 4. 

Pada hari Sabtu tanggal 22 

Februari 2020 pukul 10.00 WIB di 

ruang nakula dilakukan terapi 

aktivitas kelompok sesi 4 yaitu cara 

mengontrol perilaku kekerasan 

dengan cara spiritual. Data subjektif 

yang diperoleh adalah klien 

mngatakan sudah tidak ingin marah 

lagi. Data objektif yaitu klien mampu 

mendemonstrasikan istigfar dan 

berdoa yang baik dan benar. Rencana 

tindak lanjut adalah untuk hari 

berikutnya adalah terapi aktivitas 

kelompok stimulasi persepsi dan SP 

1 – 4. 

Pada hari Senin 24 Februari 

2020 pukul 10.00 WIB di ruang 

nakula dilakukan terapi aktivitas 

kelompok stimulasi persepsi sesi 5 

yaitu cara mengontrol perilaku 

kekerasan dengan cara patuh minum 



obat. Diperoleh data subjektif yaitu 

klien mengatakan sudah tidak ingin 

marah lagi. Data objektif yaitu pasien 

mampu menyebutkan 5 benar obat 

serta keuntungan patuh minum obat 

dan kerugian tidak patuh minum 

obat. Mata klien sudah tidak merah, 

pandangan tidak tajam, sudah tidak 

meremehkan orang lain dan nada 

bicara sudah tidak cepat. 

 Dari hasil implementasi yang 

telah dilakukan penulis dapat 

menyimpulkan bahwa terjadi 

penurunan ekspresi kemarahan pada 

pasien yang dintadai dengan 

menurunnya tanda dan gejala yang 

didokumentasikan dalam lembar 

observasi. Terdapat 10 poin tanda 

dan gejala yang ada pada pasien 

sebelum dilakukan intervensi dan 

setelah dilakukan intervensi tanda 

dan gejala tersebut sudah tidak ada. 

Pada penelitian sebelumnya tindakan 

terapi aktivitas kelompok stimulasi 

persepsi efektif untuk menurunkan 

ekspresi kemarahan pada pasien 

resiko perilaku kekerasan di RSJ 

Prof, HB, Sa’anin Padang pada tahun 

2018. Maka hasil dari penulisan ini 

dapat dijadikan sebagai tindakan 

nonfarmakologi atau alternatif dalam 

menurunkan ekspresi kemarahan 

pada pasien dengan resiko perilaku 

kekerasan. 

KESIMPULAN 

 Pemberian terapi aktivitas 

kelompok stimulasi persepsi ini 

sangat efektif untuk digunakan pada 

pasien dengan resiko perilaku 

kekerasan. Pemberian terapi ini dapat 

dilakukan selama 5 hari dengan 

waktu 60 menit. Terapi ini dapat 

menurunkan ekpresi kemarahan 

pasien dnegan menurunnya tanda dan 

gejala pada pasien. 

 

SARAN 

1. Bagi Perawat 

Perawat diharapkan dapat 

memberikan pelayanan yang 

baik dan tepat serta dapat 

meningkatkan komunikasi 

terapeutik kepada pasien jiwa 

sehingga terjadi hubungan yang 

saling percaya. Diharapkan klien 

dapat menceritakan semua yang 

dialaminya dan tidak 

memendam masalahnya 

sendirian yang akan 

mempercepat penyembuhan 

pada klien. 

2. Bagi Rumah Sakit 



Diharapkan dapat memberikan 

pelayanan pada pasien jiwa 

dengan baik dan optimal 

sehingga akan meningkatkan 

mutu pelayanan rumah sakit. 

3. Bagi  Institusi Pendidikan 

Diharapkan institusi pendidikan 

dapat memberikan informasi 

yang benar dan secara optimal 

khususnya dalam keperawatan 

jiwa sehingga mahasiswa dapat 

mengaplikasikannya dengan 

maksimal dalam praktik 

keperawatan. 

4. Bagi Klien 

Diharapkan klien dapat 

menerapkan tindakan yang telah 

diberikan untuk mengurangi 

tanda dan gejala resiko perilaku 

kekerasan sehingga 

meminimalisir kekambuhan. 
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