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BAB 1 

PENDAHULUAN 

 

1.1. Latar Belakang  

Kesehatan jiwa menurut WHO (World Health Organization) adalah 

berbagai karakteristik positif yang menggambarkan keselarasan dan 

keseimbangan kejiwaan yang mencerminkan kedewasaan kepribadiannya. 

Kesehatan jiwa menurut UU No. 18 tahun 2014 adalah kondisi dimana seseorang 

individu tersebut menyadari kemampuan sendiri, dapat mengatasi tekanan, dapat 

bekerja secara produktif dan mampu memberikan kontribusi untuk komunitasnya.  

Gangguan jiwa merupakan sindrom atau pola perilaku yang secara klinis 

bermakna yang berkaitan langsung dengan distress (penderitaan) dan 

menimbulkan hendaya (disabilitas) pada satu atau lebih fungsi kehidupan 

manusia. (Keliat. 2012) 

Menurut World Health Organization (WHO),  jumlah penderita gangguan 

jiwa diseluruh dunia mencapai hampir 450 juta orang, dimana sepertiganya 

berdomisili di negara-negara berkembang. Hal ini diperkuat dengan data dan fakta 

bahwa hampir separuh populasi dunia tinggal di negara dimana satu orang 

psikiater melayani 200.000 orang. Perkembangan kebudayaan masyarakat banyak 

membawa perubahan dalam segi kehidupan manusia. Setiap perubahan situasi 

kehidupan baik positif maupun negatif dapat mempengaruhi keseimbangan fisik, 

mental, dan psikososial seperti bencana dan konflik yang dialami sehingga 
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berdampak sangat besar terhadap kesehatan jiwa seseorang yang berarti akan 

meningkatkan jumlah pasien gangguan jiwa (Keliat, 2011). 

Menurut Riskesdas 2018 yang dilakukan oleh Kementrian Kesehatn 

Republik Indonesia menyimpulkan bahwa prevelensi gangguan jiwa bervariasi 

dimana prevelensi Rumah tangga dengan ART gangguan jiwa skizofrenia/psikosis 

menurut provinsi yang memiliki angka gangguan jiwa tertinggi adalah provinsi 

Bali (11%) dan terendah provinsi Kepulauan Riau (3%). Untuk proporsi rumah 

tangga yang memiliki ART gangguan jiwa skizofrenia/psikosis yang pernah 

dipasung dalam rumah tangga sebanyak (14%) dan yang tidak sebanyak (86%), 

sedangkan yang pernah melakukan pasung tiga bulan terakhir sebanyak (31,5%) 

dan yang tidak sebanyak (68,5%).  

Proporsi rumah tangga yang memiliki ART gangguan jiwa 

skizofrenia/psikosis yang dipasung menurut tempat tinggal 2013-2018 pernah 

dipasung pada tahun 2013 di Indonesia sebanyak (14,3%) dimana perkotaan 

(10,7%) dan perdesaan (18,2%). Pada tahun 2018 di Indonesia (14%) dimana 

perkotaan (10,7%) dan perdesaan (17,7%). Sedangkan dalam kurun waktu tiga 

bulan terkahir pada tahun 2018 di Indonesia (31,5%) dimana perdesaan (31,1%) 

dan perkotaan (31.1%). Serta berdasarkan cakupan pengobatan gangguan jiwa 

skizofrenia/psikosis yang berobat (84,9%), tidak berobat (15,1), minum obat rutin 

(48,9%) dan tidak rutin (51,1%). Menurut Riskedas 2018 alasan tidak minum obat 

1 bulan terakhir yang merasa sudah sehat (36,1%), tidak rutin berobat (33,7%) 

tidak mampu membeli obat rutin (23,6%), tidak tahan ESO (7%), sering lupa 
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(6.1%), merasa dosis tidak sesuai (6,1%), obat tidak tersedia (2,4%), dan lainnya 

(32%). (Riskesdas,2018) 

Berdasarkan data pasien yang diperoleh dari  Rumah Sakit Jiwa Atma 

Husada Mahakam Samarinda pada tahun 2016 mencatat rata-rata pasien rawat 

inap di RSJD Atma Husada Mahakam Samarinda sebanyak 249 orang dengan 

presentase 38% yang mengalami halusinasi, 5% yang mengalami harga diri 

rendah, 15% yang menarik diri, 1 % yang mengalami waham, 35% yang 

mengalami perilaku kekerasan dan 6 % yang mengalami defisit perawatan diri. 

Dan pada bulan Januari  sampai Mei tahun 2017 mencatat rata-rata pasien rawat 

inap di RSJD Atma Husada Mahakam Samarinda sebanyak 168 orang dengan 

jumlah rata-rata pasien IGD bulan Januari sampai Juni tahun 2017 sebanyak 2,27 

orang. Dengan presentase 36% yang mengalami halusinasi,32% yang mengalami 

perilaku kekerasan, 4 % yang mengalami harga diri renda, 13% yang mengalami 

isolasi social, 1% yang mengalami waham, dan 5 % yang mengalami deficit 

perawatan diri. Berdasarkan uraian tersebut di dapatkan bahwa perilaku kekerasan 

adalah gangguan jiwa yang prevalensi tertinggi ke dua setelah halusinasi. 

Dari data di Puskesmas sempaja pada bulan Januari tahun 2017 sampai 

bulan November 2018 terdapat 34 orang dengan gangguan kejiwaan yang tersebar 

di wilayah kerja puskesmas sempaja dengan beberapa variasi, Halusinasi terdapat 

7 orang, RPK 2 orang, Skizofrenia 25 orang. Dari data tersebut ada yang 

mengalami gangguan jiwa salah satunya yaitu gangguan jiwa berupa perilaku 

kekerasan. 
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Perilaku kekerasan adalah suatu bentuk perilaku yang bertujuan untuk 

melukai seseorang secara fisik maupun psikologis. Berdasarkan definisi ini maka 

perilaku kekerasan dapat dilakukan secara verbal, diarahkan pada diri sendiri, 

orang lain, dan lingkungan. Perilaku kekerasan dapat terjadi dalam dua bentuk 

yaitu saat sedang berlangsung perilaku kekerasan atau riwayat perilaku 

kekerasan.( Dermawan dan Rusdi, 2013)  

Adapun dampak yang ditimbulkan oleh pasien yang mengalami perilaku 

kekerasan yaitu kehilangan kontrol akan dirinya, dimana pasien akan dikuasi oleh 

rasa amarahnya sehingga pasien dapat melukai diri sendiri, orang lain dan 

lingkungan, bila tidak ditangani dengan baik maka perilaku kekerasan dapat 

mengakibatkan kehilangan kontrol, risiko kekerasan terhadap diri sendiri, orang 

lain serta lingkungan, sehingga adapun upaya-upaya penanganan perilaku 

kekerasan yaitu mengatasi strees termasuk upaya penyelesaian masalah langsung 

dan mekanisme pertahanan yang digunakan untuk melindungi diri, bersama 

pasien mengidentifikasi situasi yang dapat menimbulkan perilaku kekerasan dan 

terapi medik.  

Keluarga sebagai unit terkecil dalam masyarakat mempunyai arti yang 

strategis dalam masyrakat mempunyai arti yang strategis dalam menciptakan 

sumberdaya manusia yang berkualitas melalui lima tugas keluarga dalam bidang 

kesehatan. Diakui segala upaya untuk menciptkan kualitas sumber daya  manusia 

yang potensial, tidak hanya tanggung jawab keluarga semata tetapi perlu peran 

aktif komponen masyarakat sebagai lingkungan, dan pemerintah secara 

keseluruhan termasuk komunitas professional yaitu perawat. Perawat dengan 
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kemampuan profesionalnya dituntut turut berkontribusi dalam upaya peningkatan 

sumberdaya manusia yang cerdas, terampil, mandiri beriman dan bertaqwa 

terhadap Tuhan Yang Maha Esa, dan dapat berpartisipasi didalam pembangunan 

bangsa melalui berbagai perannya. Asuhan keperawatn yang diberikan bukan saja 

ditujukan kepada aspek fisik, tetapi juga aspek psikologis, social budaya dan 

spiritual, secara komprehensif. Rasmun(2009). 

Salah satu faktor  penyebab kambuh gangguan jiwa adalah keluarga yang 

tidak tahu cara menangani perilaku klien dirumah, keluarga merupakan sistem 

pendukung utama yang memberi perawatan langsung pada setiap keadaan sehat 

maupun sakit pada klien. Keluarga berperan dalam menentukan cara atau asuhan 

yang diperlukan klien dirumah. Keberhasilan perawat di Rumah Sakit dapat sia-

sia jika tidak diteruskan di Rumah yang kemudian mengakibatkan klien harus 

dirawat kembali (kambuh). Peran serta keluarga sejak awal asuhan di Rumah 

Sakit akan meningkatkan kemampuan keluarga merawat klien di Rumah, 

sehingga kemungkinan kekambuhan dapat dicegah (Videbeck. 2008) 

Dari Fenomena yang terjadi tersebut maka penulis ingin mengetahui lebih 

dalam tentang proses keperawatan pasien dengan melalui pengelolaan kasus 

Asuhan Keperawatan Pada Klien Risiko Perilaku Kekerasan Terintergrasi dengan 

Keluarga di wilayah kerja Puskesmas Sempaja Samarinda dengan pendekatan 

karya tulis ilmiah.   
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1.2. Rumusan Masalah 

Berdasarkan uraian masalah pada latar belakang diatas, maka rumusan 

masalah sebagai berikut: 

“Bagaiamana Penerapan Asuhan Keperawatan Klien Risiko Perilaku Kekerasan 

(RPK) Terintegrasi dengan Keluarga Di Wilayah Kerja Puskesmas Sempaja 

Samarinda Kalimantan Timur” 

1.3. Tujuan 

1.3.1. Tujuan Umum 

Secara umum, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaiamana 

Asuhan Keperawatan Klien Risiko Perilaku Kekerasan (RPK) Terintegrasi dengan 

Keluarga Di Wilayah Kerja Puskesmas Sempaja Samarinda Kalimantan Timur” 

1.3.2. Tujuan Khusus 

1.3.2.1.Mengkaji klien dengan Risiko Perilaku Kekerasan di keluarga. 

1.3.2.2.Merumuskan diagnosis keperawatan pada klien Risiko Perilaku Kekerasan  

di keluarga. 

1.3.2.3.Menyusun perencanaan keperawatan pada klien Risiko Perilaku Kekerasan 

di keluarga. 

1.3.2.4.Melakukan implementasi keperawatan pada klien dengan risiko perilaku 

kekerasan di keluarga. 

1.3.2.5.Mengevaluasi klien risiko perilaku kekerasan dengan teknik asertif. 
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1.4. Manfaat  

1.4.2. Bagi Peneliti 

Hasil dari studi kasus ini diharapkan dapat dijadikan sebagai bahan 

pengetahuan dan menambah wawasan dalam melakukan asuhan keperawatan 

pasien risiko perilaku kekerasan(RPK) terintregasi dengan keluarga. 

1.4.3. Bagi Tempat Penelitian 

Hasil dari studi kasus ini diharapkan dapat memberikan manfaat khusunya 

untuk salah satu bahan acuan untuk melakukan penelitian yang akan datang.  

1.4.4. Bagi Perkembangan Ilmu Keperawatan 

Hasil studi kasus ini diharapkan dapat memberikan informasi tambahan 

bagi perkembangan keperawatan jiwa dan sebagai acuan untuk meningkatkan 

pengetahuan dan pemahaman tentang asuhan keperawatan klien Risiko Perilaku 

Kekerasan (RPK) terintegrasi dengan keluarga. 
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BAB 2 

TINJAUAN PUSTAKA 

2.1. Konsep Dasar Risiko Perilaku Kekerasan 

2.1.1. Definisi 

Perilaku Kekerasan adalah suatu bentuk perilaku yang bertujuan untuk melukai 

seseorang secara fisik maupun psikologis. Berdasarkan definisi ini maka perilaku 

kekerasan dapat dilakukan secara verbal, diiarahkan pada diri sendiri, orang lain, dan 

lingkungan. Perilaku kekerasan dapat terjadi dalam dua bentuk yaitu saat sedang 

berlangsung kekerasaan atau riwayat perilaku kekerasan. 

Perilaku kekerasan adalah nyata melakukan kekerasan ditujukan pada diri 

sendiri/orang lain secara verbal maupun non verbal dan pada lingkungan. Perilaku 

kekerasan atau agresif merupakan suatu bentuk perilaku yang bertujuan untuk 

melukai seseorang secara fisik maupun psikologis. Marah tidak memiliki tujuan 

khusus, tapi lebih merujuk pada suatu perangkat perasaan-perasaan tertentu yang 

biasanya disebut dengan perasaan marah (Depkes RI, 2006, Berkowitz, 1993  dalam 

Dermawan dan Rusdi, 2013) 

 

2.1.2. Etiologi  

Beberapa faktor-faktor yang mempengaruhi risiko perilaku kekerasan adalah 

sebagai berikut : 1. Faktor Predisposisi meliputi :  1) Psikologis menjadi salah satu 

faktor penyebab karena kegagalan yang dialami dapat menimbulkan seseorang 
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menjadi frustasi yang kemudian dapat timbul agresif atau perilaku kekerasan. 2) 

Perilaku juga mempengaruhi salah satunya adalah perilaku kekerasan, kekerasan 

yang didapat pada saat setiap melakukan sesuatu maka perilaku  tersebut  diterima 

sehingga secara tidak langsung hal tersebut akan diadopsi dan dijadikan perilaku yang 

wajar. 3) Sosial budaya dapat mempengaruhi karena budaya yang pasif-agresif dan 

kontrol sosial yang tidak pasti terhadap pelaku kekerasan akan menciptakan seolah-

olah kekerasan adalah hal yang wajar. 4) Bioneurologis beberapa pendapat bahwa 

kerusakan pada sistem limbik, lobus frontal, lobus temporal, dan ketidakseimbangan 

neurotransmitter ikut menyumbang terjadi perilaku kekerasan. 

Selain faktor perdisposisi adapula faktor presipitasi yang meliputi :1) Ekspresi 

diri dimana ingin menunjukan eksistensi diri atau symbol solidaritas seperti dalam 

sebuah konser, penonton sepak bola, geng sekolah, perkelahian masal dan 

sebagainya. 2) Ekspesi dari tidak terpenuhinya kebutuhan dasar dan kondisi social 

ekonomi.  3) Kesulitan dalam mengkomunikasikan sesuatu dalam keluarga serta tidak 

membiasakan dialog untuk memecahkan masalah cenderung melakukan kekerasan 

dalam menyelesaikan konflik. 4) Ketidaksiapan seorang ibu dalam merawat anaknya 

dan ketidakmampuan dirinya sebagai seorang yang dewasa. 5) Adanya riwayat 

perilaku anti sosial meliputi penyalahgunaan obat dan alkohlisme dan tidak mampu 

mengontrol emosinya pada saat menghadapi rasa frustasi. 6) Kematiaan anggota 

keluaraga yang terpenting, kehilangan pekerjaan, perubahan tahap perkembangan, 

atau perubahan tahap perkembangan keluarga.  
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2.1.3. Pohon Masalah 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Sumber : Damaiyanti 2014) 

2.1.4. Rentang Respon Marah 

 Respon marah berfluktuasi sepanjang respon adaptif dan maladaptive 

     Respon adaptif                                                                        Respon maladaptif 

 

Asertif     Pasif   Perilaku kekerasan 

Risiko Perilaku Kekerasan (pada diri 

sendiri, orang lain, lingkungan, dan 

verbal) 

Effect 

Perilaku Kekerasan 

Core 

Harga Diri Rendah Kronis 

Causa 



11 
 

 
 

Dalam setiap orang terdapat kapasitas untuk berprilaku pasif, asertif, dan 

agresif/ perilaku kekerasan (Stuart dan Laraia, 2005 dalam Dermawan dan Rusdi 

2013). 

1) Perilaku asertif merupakan perilaku individu yang mampu menyatakan atau 

mengungkapkan rasa marah atau tidak setuju tanpa menyalahkan atau menyakiti 

orang lain sehingga perilaku ini dapat menimbulkan kelegaan pada individu. 

2) Perilaku pasif merupakan perilaku individu yang tidak mampu untuk 

mengungkapakn perasaan marah yang sedang dialami, dilakukan dengan tujuan 

menghindari suatu ancaman nyata. 

3) Agresif/perilaku kekerasan. Merupakan hasil dari kemarahan yang sangat tinggi 

atau ketakutan (panik) 

Stress, cemas, harga diri rendah dan rasa bersalah dapat menimbulkan 

kemarahan yang dapat mengarah pada perilaku kekerasan. Respon rasa marah bisa 

diekspresikan secara eksternal (perilaku kekerasan) maupun internal (depresi dan 

penyakit fisik). 

Mengekspresikan marah dengan perilaku konstruktif, menggunakan kata-kata 

yang dapat di mengerti dan diterima tanpa menyakiti hati orang lain, akan 

memberikan perasaan lega, menurunkan ketegangan sehingga perasan marah dapat 

teratasi. Apabila perasaan marah diekspresikan dengan perilaku kekerasan biasanya 

dilakukan individu karena ia merasa kuat. Cara demikian tidak menyelesaikan 
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masalah, bahkan dapat menimbulkan kemarahan yang berkepanjangan dan perilaku 

destruktif. 

Perilaku yang tidak asertif seperti menekan rasa marah dilakukan individu 

seperti pura-pura tidak marah atau melarikan diri dari perasaan marahnya sehingga 

rasa marah tidak terungkap. Kemarahan demikian akan menimbulakn rasa 

bermusuhan yang lama dan suatu saat akan menimbulkan perasaaan destruktif yang 

ditunjukan kepada diri sendiri. (Dermawan dan Rusdi 2013). 

2.1.5. Tanda dan Gejala Perilaku Kekerasan 

Menurut (Damaiyanti 2014) tanda dan gejala yang ditemui pada klien melalui 

observasi atau wawancara tentang perilaku kekerasan adalah sebagai berikut :  

1) Muka merah dan tegang 

2) Pandangan tajam  

3) Mengatupkan rahang dengan kuat 

4) Mengepalkan tangan  

5) Jalan mondar-mandir 

6) Bicara kasar 

7) Suara tinggi, menjerit atau berteriak 

8) Mengancam secara verbal atau fisik 

9) Melempar atau memukul benda/orang lain 

10) Merusak benda atau barang  

11) Tidak memiliki kemampuan mencegah/ mengendalikan perilaku kekerasan. 
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2.2. Konsep Dasar Keluarga 

2.2.1.Definisi 

 Keluarga adalah dua atau lebih dari dua individu yang tergabung karena 

hubungan darah, hubungan perkawinan atau pengangkatan dan mereka hidup dalam 

satu rumah tangga, berinteraksi satu sama lain, dan didalam perannya masing-masing 

menciptakan serta mempertahankan kebudayaan, meningkatkan perkembangan fisik, 

mental, emosional serta sosial dari tiap anggota keluarga  (Fredman 2010., Duval & 

Logan., 1986 dalam Gusti 2013.) 

Perawatan terintegrasi keluarga adalah perawatan yang melibatkan keluarga 

dalam merawat anggota yang sakit. Keperawatan kesehatan keluarga merupakan 

perawatan kesehatan yang ditunjukan kepada keluarga sebagai unit pelayanan untuk 

mewujudkan keluarga yang sehat pada perawatan tingkat individu, focus pelayanan 

adalah dengan melibatkan individu san keluarga (Ballon & Magiaya dalam Rasmun 

2009.)  

Asuhan keperawatan jiwa pada klien risiko perilaku kekerasan terintegrasi 

dengan keluarga adalah seluruh  rangkaian proses keperawatan yang diberikan 

kepada klien dan keluarga secara bersama-sama  yang  dengan proses keperawatan 

yang dimulai dari pengkajian sampai dengan evaluasi dalam usaha memperbaiki 

ataupun meningkatkan, mencegah, mempertahankan, dan memulihkan masalah 

kesehatan jiwa pada klien risiko perilaku kekerasan. 
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2.2.2. Tipe-tipe Keluarga 

 Menurut Gusti (2013) tipe keluarga dibagi menjadi 2 tipe yaitu tradisional dan 

non tradisional dimana tipe tradisional ialah : 1)  Keluarga inti, keluarga yang hanya 

terdiri dari ayah, ibu, dan anak yang diproleh dari keturunannya atau adposi atau 

keduanya. 2) Keluarga besar (Extended family) adalah keluarga inti ditambah anggota 

keluarga lain yang masih mempunyai hubungan darah (kakek, nenek, paman, bibi, 

saudara sepupu, dll). 3) keluarga bentukan kembali (Dyadic family) adalah keluarga 

baru yang terbentuk dari pasangan yang telah cerai atau kehilangan pasangannya. 4) 

Orang tua tunggal (Singgle parent family) adalah keluarga yang terdiri dari salah satu 

orang tua dengan anak-anak akibat perceraian atau ditinggal pasangannya. 5) the 

single adult living alone adalah orang dewasa yang tinggal sendiri tanpa pernah 

menikah. 6) The unmarried teenage mother, adalah ibu dengan anak tanpa 

perkawinan. 7) Keluarga usila (Niddle age/Aging Couple), adalah suami sebagai 

pencari uang, istri dirumah atau kedua-duanya bekerja atau tinggal di rumah, anak-

anaknya sudah meninggalkan rumah karena sekolah / perkawinan / meniti karir. 

Sedangkan tipe non tradisonal adalah 1) Commune family, adalah lebih satu keluarga 

tanpa pertalian darah hidup serumah. 2) Orang tua (ayah dan ibu) yang tidak ada 

ikatan perkawinan dan anak hidup bersama dalam satu rumah tangga. 3) 

Homoseksual adalah dua individu yang sejenis hidup bersama dalam satu rumah 

tangga. 
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2.2.3. Ciri-ciri Keluarga 

 Menurut Robert Iver dan Charles Horton yang dikutip dari (Setiadi, 2008) ciri-

ciri keluarga adalah sebagai berikut : keluarga merupakan hubungan perkawinan, 

keluarga bentuk suatu kelembagaan yang berkaitan dengan hubungan perkawinan 

yang sengaja dibentuk atau dipelihara, keluarga mempunyai suatu sistem tata nama 

(Nomen Clatur) termasuk perhitungan garis keturunan, keluarga mempunyai fungsi 

ekonomi yang dibentuk oleh anggota-anggotanya berkaitan dengan kemampuan 

untuk mempunyai keturunan dan membesarkan anak, dan keluarga merupakan tempat 

tinggal bersama, rumah atau rumah tangga. 

 

2.2.4. 5 Tugas Keluarga 

 Menurut Mubarak, dkk (2009) keluarga dapat melaksanakan perawatan atau 

pemeliharaan kesehatan dapat dilihat dari tugas kesehatan keluarga, yaitu sebagai 

berikut : 

1) Mengenal masalah kesehatan 

Keluarga perlu mengenal keadaan kesehatan dan perubahan-perubahan yang 

dialami oleh anggota keluarganya. Perubahan sekecil apa pun yang dialami anggota 

keluarga, secara tidak langsung akan menjadi perhatian keluarga atau perlu mencatat 

kapan terjadinya, perubahan apa yang terjadi, dan seberapa besar perubahannya. 

Keluaraga diharapkan mampu mengenal perubahan-peeubahan yang dialami 

oleh anggota keluarga, karena keluarga merupakan lini utama untuk menemukan 
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tanda dan gejala klien gangguan jiwa risiko perilaku kekerasan, sehingga klien pada 

gangguan jiwa cepat mendapatkan tindakan dan tidak memperburuk keadaanya. 

2) Membuat keputusan tindakan kesehatan yang tepat 

Tugas ini merupakan upaya utama keluarga untuk mencari pertolongan yang 

tepat sesuai dengan keadaan keluarga, dengan pertimbangan diantara anggota 

keluarga yang mempunyai kemampuan memutuskan sebuat tindakan. Tindakan 

kesehatan yang dilakukan oleh keluarga diharapkan tepat agar masalah kesehatan 

yang sedang terjadi dapat dikurangi atau teratasi. Jika keluarga mempunyai 

keterbatasan dalam mengambil keputusan, maka keluarga dapat meminta bantuan 

kepada orang lain di lingkungan tempat tinggalnya.  

Setelah keluarga mampu mengenal masalah maka diharapkan keluarga mampu 

mengambil keputusan yang tepat untuk klien, dengan memeriksakan klien gangguan 

jiwa risiko perilaku kekerasan ke pelayanan kesehatan seperti Puskesmas dan Rumah  

Sakit Jiwa terdekat, agar klien cepat mendaptakan penanganan. 

3) Memberi perawatan pada anggota keluarga yang sakit 

Sering kali keluarga mengambil tindakan yang tepat, tetapi jika keluarga masih 

merasa mengalami keterbatasan, maka anggota keluarga yang mengalami gangguan 

kesehatan perlu memperoleh tindakan lanjutan atau perawatan agar masalah yang 

lebih baik parah tidak terjadi. Perawatan dapat dilakukan di institusi pelayanan 

kesehatan atau dirumah apabila keluarga telah memiliki kemampuan melakukan 

tindakan untuk pertolongan pertama. 
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Setelah klien menjalani pengobatan dan melakukan perawatan di pelayanan 

kesehatan orang dengan gangguan jiwa risiko perilaku kekerasan dapat bisa kembali 

pulih dan kembali berfungsi di masyarakat, namun upaya-upaya tersebut tidak akan 

bertahan lama tanpa adanya dukungan keluarga, sehingga keluarga diharapkan 

mampu memberikan perawatan pada anggota keluarga yang mengalami risiko 

perilaku kekerasan. 

4) Mempertahankan suasana rumah yang sehat  

Rumah merupakan tempat berteduh, berlindung, dan bersosialisasi bagi anggota 

keluarga. Sehingga anggota keluarga akan memiliki waktu yang lebih banyak 

berhubungan dengan lingkungan tempat tinggal. Oleh karena itu, kondisi rumah harus 

dapat menunjang derajat kesehatan bagi anggota keluarga.  

Keluarga diharapkan mampu menciptakan suasana sehat seperti suasana yang 

tenang dan menyenangkan serta menghindarkan klien dengan barang-barang yang 

dapat membahayakan pada saat klien kambuh seperti tali-temali, benda tajam dan 

benda pecah belah yang dapat melukai diri sendiri, orang lain dan lingkungan sekitar.  

5) Menggunakan fasilitas kesehatan yang ada di masyarakat  

Apabila mengalami gangguan atau masalah yang berkaitan dengan kesehatan 

keluarga atau anggota keluarga harus dapat memanfaatkan fasilitas kesehatan yang 

ada disekitarnya. Keluarga dapat berkonsultasi atau meminta bantuan tenaga 

keperawatan untuk memecahkan masalah yang dialami anggota keluarganya, 

sehingga keluarga dapat bebas dari segala macam penyakit.  
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 Saat mengalami gangguan atau masalah yang berkaitan dengan kejiwaan 

anggota keluarga diharapkan keluarga mampu memanfaatkan fasilitas kesehatan yang 

ada disekitar, sehingga klien segera mendapatkan penanganan agar tidak 

memperburuk kondisi dari klien gangguan jiwa risiko perilaku kekerasan.  

 

2.2.5.Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Kemampuan Keluarga Dalam 

Merawat Klien Gangguan Jiwa Risiko Perilaku Kekerasan 

 Menurut (Yundari. 2018) faktor-faktor yang mempengaruhi keluarga merawat 

klien gangguan jiwa : 

1) Pengetahuan 

Pengetahuan adalah hasil penginderaan manusia, atau hasil tahu seseorang 

teradap objek melalui indera yang dimilikinya (mata, hidung, telinga, dan 

sebagainya). Dengan sendirinya, pada waktu penginderaan sampai menghasilkan 

pengetahuan tersebut sangat dipengaruhi intensitas perhatian dan persepsi terhadap 

objek. Sebagian besar pengetahuan seseorang diperoleh melalui indera pendengaran 

(telinga), dan indera penglihatan (Notoatmodjo, 2014 dalam Yundari 2018).  

Pengetahuan menjadi faktor yang mempengaruhi kemampuan keluarga dalam 

merawat anggota keluarga yang mengalami gangguan kejiwaan risiko perilaku 

kekerasan dimana semakin tinggi pengetahuan seseorang,  maka semakin tinggi 

kemampuan menerima dan memahami tentang informasi perawatan anggota keluarga 

yang mengalami gangguan jiwa risiko perilaku kekerasan, sebaliknya jika 

pengetahuan keluarga rendah maka dapat mengalami kesulitan untuk menerima dan 
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memahami tentang informasi perawatan anggota keluarga yang sakit. Berdasarkan 

hal ini pengetahuan merupakan hal yang penting agar keluarga dapat mempraktekan 

cara perawatan anggota keluarga dengan gangguan jiwa, untuk mencegah 

kekambuhan. 

2) Pekerjaan/Ekonomi 

Pekerja di sector informal(swasta) juga mempengaruhi pengetahuan seseorang 

karena bekerja di sector informal tidak harus memiliki pendidikan yang tinggi 

sehingga mereka hanya mendapatkan pengetahuan dari lingkungan hidup sehari-hari.  

Jika keluarga memiliki pekerjaan yang dapat menghasilkan pendapatan yang 

tinggi maka keluarga dapat memberikan perawatan yang baik kepada anggota 

keluarga nya yang sakit dengan support ekonomi yang memadai, contohnya dapat 

membawa klien ke fasilitas pelayanan kesehatan seperti Puskesmas yang memiliki 

pelayanan kesehatan jiwa atau rumah sakit jiwa, sedangkan jika pendapatan nya 

rendah keluarga bisa saja tidak membawa klien ke fasilitas pelayanan kesehatan 

karena support ekonomi yang tidak memadai, tetapi pendapatan tinggi ataupun 

rendah tidak sepenuhnya mempengaruhi klien dibawa ke fasilitas pelayanan 

kesehatan, tergantung pada pengetahuan dan stigma yang dimiliki oleh keluarga. 

3) Sikap/budaya  

Sikap merupakan reaksi atau respon yang masih tertutup dari seseorang 

terhadap suatu stimulus atau objek. Sikap ini merupakan kesiapan atau kesedian 

untuk bertindak, dan bukan merupakan pelaksanaan motif tertentu. (Notoatmodjo, 

2014) 
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Salah satu sikap dan budaya yang mempengaruhi kemampuan keluarga 

merawat anggota keluarga dengan gangguan jiwa ialah stigma masyarakat dimana 

orang dengan gangguan jiwa dianggap berbeda dan dikucilkan, diasingkan dengan 

cara dipasung dan dikurung akibat dari stigma tersebut orang dengan gangguan jiwa 

menanggung konsekuensi kesehatan dan sosio-kultural, seperti pemasungan dan 

penanganan yang tidak maksimal sehingga memperberat dan memperparah kondisi. 

Jadi berdasarkan uraian di atas keluarga menjadi suatu pijakan dalam upaya 

merawat anggota keluarga yang mengalami gangguan jiwa. Pengetahuan sangat 

mempengaruhi peran keluarga dalam bertindak, pengetahuan yang baik tentang cara 

perawatan angota keluarga dengan gangguan jiwa akan menimbulkan peran yang 

baik seperti memberikan dukungan emosional keluarga dalam hal memotivasi pasien 

untuk sembuh ataupun menumbuhkan harapan dan optimisme, pengawasan minum 

obat serta upaya pencegahan kekambuhan anggota keluarga yang mengalami 

gangguan jiwa.(Yundari, 2018) 

Faktor-faktor menyebabkan seseorang berperan ada enam alasan, yaitu 

pengetahuan, kepercayaan, sikap, orang penting sebagai refensi, sumber daya dan 

kebudayaan. Peran keluarga dalam perawatan pasien gangguan jiwa ini diwujudkan 

dengan cara meningkatkan fungsi afektif yang dilakukan dengan memotivasi, 

menjadi pendengar yang baik, membuat senang, memberi tanggung jawab dan 

kewajiban peran dari keluarga sebagai pemberi asuhan (Stuart, 2016 dalam Yundari 

2018). 
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2.3. Konsep Asuhan Keperawatan 

2.3.1. Pengkajian  

 Menurut Roman dan Walid (2012) pengkajian adalah tahap awal dan dasar 

dalam proses keperawatan. Pengkajian merupakan tahap yang paling menentukan 

bagi tahap berikutnya. Kegiatan dalam pengkajian adalah pengumpulan data. Samber 

data terbagi menjadi dua yaitu sumber data primer yang berasal dari klien dan sumber 

data sekunder yang diperoleh selain klien seperti keluarga, orang terdekat, teman, 

orang lain yang tahu tentang status kesehatan klien dan tenaga kesehatan. Data 

pengkajian kesehatan jiwa dapat dikelompokkan menjadi factor predisposisi, factor 

presipitas, penilaian terhadap stressor, sumber kopin, dan kemampuan koping yang 

dimiliki klien.  

Pengkajian adalah tahap awal dan dasar utama dari proses keperawatan. Data-

data tersebut dikelompokkan menjadi factor predisposisi, presipitasi, penilaian 

terhadap stressor sumber koping, dan kemampuan koping yang dimiliki klien. Data-

data yang diperoleh selama pengkajian juga dapat dikelompokkan menjadi data 

subjektif dan data objektif (Deden dan Rusdi, 2013). 

Menurut Keliat (2010), data yang perlu dikaji pada pasien dengan prilaku 

kekerasan yaitu pada data subyektif klien mengancam, mengumpat dengan kata-kata 

kotor, mengatakan dendam dan jengkel. Klien juga menyalahkan dan menuntut. Pada 

data objektif klien menunjukkan tanda-tanda mata melotot dan pandangan tajam, 
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tangan mengepal, rahang mengatup, wajah memerah dan tegang, postur tubuh kaku 

dan suara keras. (Handayani et al., 2017) 

2.3.2. Diagnosa Keperawatan 

 Diagnosis keperawatan  ialah identifikasi atau penilaian terhadap pola respons 

klien baik actual maupun potensial dan merupakan dasar pemilihan intervensi dalam 

mencapai tujuan yang telah di tetapkan oleh perawat yang bertanggung jawab. 

(Muhith, 2015., Stuart 2016. ) 

Data-data yang mendukung analisa data menurut (Keliat, 2010) : 

1) Data subjektif : klien mengatakan jengkel dengan orang lain, mengupkankan 

rasa permusuhan yang mengancam, klien meras tidak nyaman, klien merasa 

tidak berdaya, ingin berkelahi, dendam. 

2) Data objektif : tangan dikepal, tubuh kaku, ketegangan otot seperti rahang 

terkatup, nada suara tinggi, waspada, pandangan tajam, reflek cepat, aktivitas 

motor meningkat, mondar-mandir, merusak secara langsung benda-benda yang 

berada dalam lingkungan, menolak, muka merah, nafas pendek.  

 

2.3.3. Rencana Keperawatan 

 Menurut Keliat (2010), Rencana Keperawatan pada diagnosa pasien dengan 

risiko perilaku kekerasan seperti pada tabel dibawah ini. 
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2.3.3.1. Strategi Pelaksanaan Klien Risiko Perilaku Kekerasan 

Tabel 2.1 

Rencana Asuhan Keperawatan Klien Perilaku kekerasan (Keliat, 2010) 

No. DX Perencanaan 

  Tujuan Kriteria evaluasi Intervensi 

1 2 3 4 5 

1. Perilaku 

kekerasan 

Pasien mampu 

1) Mengidentifikasi 

penyebab dan tanda 

perilaku kekerasan 
2) Menyebutkan jenis 

perilaku kekerasan 

yang pernah 
dilakukan 

3) Menyebutkan cara 

mengontrol perilaku 
kekerasan 

4) Mengontrol perilaku 

kekerasan secara : 
fisik, sosial / verbal, 

spiritual, terapi 
psikofarmaka 

 

Setelah pertemuan pasien 

mampu : 

 Menyebutkan 
penyebab, tanda, 

gejala dan akibat 

perilaku 
kekerasan 

 Memperagakan 
cara fisik 1 untuk 

mengontrol 

perilaku 
kekerasan 

SP1 

 Identifikasi 

penyebab tanda dan 
gejala serta akibat 

perilaku kekerasan 

 Latih secara fisik 1 
: tarik nafas dalam 

 Masukkan dalam 
jadwal harian 

pasien 

   Setelah pertemuan pasien 

mampu : 

 Menyebutkan 

kegiatan yang 
sudah dilakukan 

 Memperagakan 

cara fisik untuk 
megontrol 

perilaku 
kekerasan 

 

 

SP2 

 Evaluasi SP1 

 Latih cara fisik 2 : 

pukul kasur / bantal 

 Masukkan dalam 

jadwal harian 
pasien 

No. DX Perencanaan 

  Tujuan Kriteria evaluasi Intervensi 

1 2 3 4 5 

   Setelah pertemuan pasien 

mampu : 

 Menyebutkan 

kegiatan yang sudah 

dilakukan 

 Memperagakan 

seara fisik untuk 
mengontrol perilaku 

kekerasan 

SP3 

 Evaluasi SP1 dan 
SP2 

 Latih secara sosial /  

 verbal 

 Menolak dengan 
baik 

 Memeinta dengan 
bik 

 Mengungkapkan 
dengan baik 

 Masukkan dalam 

jadwal kegiatan 
pasien 

   Setelah pertemuan pasien 

mampu: 

 Menyebutkan 

kegiatan yang sudah 
dilakukan 

SP4 

 Evaluasi SP 1, 2 
dan 3 

 Latih secara 
spiritual berdo’a 
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 Memperagakan 

secara spiritual 

 Masukkan dalam 

jadwal kegia pasien 

   Setelah pertemuan pasien 

mampu : 

 Menyebutkan 
kegiatan yang sudah 

dilakukan 

 Memperagakan cara 
patuh minum obat 

SP5 

 Evaluasi SP 1, 2, 3 

dan 4 

 Latih patuh obat 

 Minum obat secara 
teratur dengan 

prinsip 5B 

 Susun jadwal 

minum obat dengan 

teratur 

 Masukkan dalam 

jadwal kegiatan 
pasien 

 

 

2.3.3.2.Strategi Pelaksanaan Keluarga Klien Risiko Perilaku Kekerasan 

Tabel 2.2 

Rencana Asuhan Keperawatan Klien Perilaku kekerasan (Keliat, 2010) 

No. DX Perencanaan 

  Tujuan Kriteria evaluasi Intervensi 

1 2 3 4 5 

  Keluarga mampu : 

merawat pasien di rumah 

Setelah pertmuan keluarga 

mampu : 

 Menjelaskan 
penyebab, tanda / 

gejala, akibat serta 
mampu 

memperagakan cara 

merawat 

SP1 

 Identifikasi masalah 
yang dirasakan 

keluarga dalam 

merawat pasien 

 Jelaskan tentang 

RPK dari penyebab, 

akibat dan cara 
merawat 

 Latih 2 cara 
merawat 

 RTL keluarga / 
jadwal untuk 

merawat pasien 

   Setelah pertemuan keluarga 

mampu : 

 Menyebtkan 

kegiatan yang sudah 
dilakukan dan 

mampu merawat 

serta dapat membuat 
RTL 

SP2 

 Evaluasi SP1 

 Latih (simulasi) 2 

cara lain untuk 

merawat pasien 

 Latih langsung ke 
pasien 

 RTL keluarga / 
jadwal keluarga 

untuk merawat 

pasien 

   Setelah pertemuan keluarga 

mampu : 

 Menyebtkan 
kegiatan yang sudah 

dilakukan dan 

mampu merawat 
serta dapat membuat 

SP3 

 Evaluasi SP 1 dan 2 

 Latih langsung ke 
pasien 

 RTL keluarga / 
jadwal keluarga 
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RTL untuk merawat 

pasien 

   Setelah pertemuan keluarga 
mampu : 

 Melaksanakan 
follow up dan rujuk 

serta mampu 

mnyebutkan 
kegiatan yang sudah 

dilakukan 

SP 4 

 Evaluasi SP 1, 2, 

dan 3 

 Latih langsung ke 

pasien 

 RTL keluarga : 
follow up dan 

rujukan 

 

2.3.3.3. Fase-fase Kunjungan Rumah 

Tabel 2.3 

Fase-Fase dan Aktifitas Kunjungan Rumah (Rasmun, 2009) 

Fase Aktifitas 

1. Fase Insiasi 

 

Klarifikasi sumber rujukan untuk kunjungan 

rumah,  

Klarifikasi tujuan kunjungan ke rumah 

Desain kunjungan ke rumah  

 

1. Fase Pra Kunjungan  

 

 

 

Lakukan kontak dengan keluarga, 

Satukan persepsi tentang tujuan kunjungan 

dengan keluarga, 

Apa keinginan keluarga dari kunjungan rumah 

2. Fase di dalam rumah 

 

 

 

 

Memperkenalkan diri, identitas diri dan 

professional. 

Interaksi sosial 

Tetapkan hubungan P & K,  

Implementasikan proses keperawatan 

4.Fase terminasi  

 

 

Telaah (evaluasi) kunjungan dengan keluarga 

Rencanakan untuk kunjungan berikutnya 

 

5.Fase paska kunjungan Catat hasil Kunjungan  

Rencanakan kunjungan berikutnya 
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2.3.4. Pelaksanaan  

 Menurut Keliat (2012) implementasi keperawatan disesuaikan dengan 

rencana tindakan keperawatan dengan memperhatikan dan mengutamakan masalah 

utama yang aktual dan mengancam integritas klien beserta lingkungannya. Sebelum 

melaksanakan tindakan keperawatan yang sudah direncanakan, perawat perlu 

menvalidasi apakah rencana tindakan keperawatan masih dibutuhkan dan sesuai 

dengan kondisi klien pada saat ini. Hubungan saling percaya antara perawat dengan 

klien merupakan dasar utama dalam pelaksanaan tindakan keperawatan. 

Dermawan (2013) menjelaskan bahwa tindakan keperawatan dengan 

pendekatan strategi pelaksanaan (SP) perilaku kekerasan terdiri dari : SP 1 (pasien) 

: membina hubungan saling percaya, membantu klien mengenal penyebab perilaku 

kekerasan, membantu klien dalam mengenal tanda dan gejala dari perilaku 

kekerasan. SP 2 (pasien) : maembantu klien mengontrol perilaku kekerasan dengan 

memukul bantal atau kasur. SP 3 (pasien) : membantu klien mengontrol perilaku 

kekerasan seacara verbal seperti menolak dengan baik atau meminta dengan baik. 

SP 4 (pasien) : membantu klien mengontrol perilaku kekerasan secara spiritual 

dengan cara sholat atau berdoa. SP 5 (pasien) : membantu klien dalam meminum 

obat seacara teratur. 

Tindakan keperawatan pada keluarga dengan perilaku kekerasan secara umum 

adalah sebagai berikut : 1. SP1 : Memberikan pendidikan kesehatan kepada keluarga 
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tentang cara merawat pasien perilaku kekerasan di rumah. 2. SP2 : melatih keluarga 

melakukan cara-cara mengendalikan kemarahan. 3. SP3 : membantu perencanaan 

pulang bersama keluarga. 

 

2.3.5. Evaluasi 

 Evaluasi merupakan proses berkelanjutan untuk menilai efek dari tindakan 

keperawatan pada klien. Evaluasi dilakukan terus menerus pada respons keluarga 

terhadap tindakan keperawatan yang telah dilaksanakan. Evaluasi proses atau 

pormatif dilakukan setiap selesai melakukan tindakan.Evaluasi dapat dilakukan 

dengan menggunakan SOAP sebagai pola pikirnya. (Keliat, 2011). 

S : Respon subjektif keluarga terhadap intervensi keperawatan yang telah 

dilaksanakan. 

O : Respon objektif keluarga terhadap tindakan keperawatan yang telah di 

laksanakan. 

A : Analisa ulang data subjektif dan objektif untuk menyimpukan pakah masalah 

masih tetap atau muncul masalah baru atau ada data yang kontradikdif dengan 

masalah yang ada. 

P : Perencanaan atau tindak lanjut berdasar hasil analisa pada respon keluarga. 
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BAB 3 

METODE PENELITIAN 

3.1. Pendekatan (Desain Penelitian) 

Penulisan karya tulis ilmiah  menggunakan metode desain karya tulis ilmiah  

dalam bentuk studi kasus untuk mengeksplorasi masalah asuhan keperawatan 

klien risiko perilaku kekerasan terintegrasi keluaraga dengan mengumpulkan data-

data dengan cara pengkajian, menentukan diagnosa, melakukan perencanaan, 

melaksanakan tindakan dan melakukan evaluasi kepada pasien dengan risiko 

perilaku kekerasan dan mengevaluasi kemampuan klien dan keluarga dengan 

melaksanakan SP pasien dan keluarga dengan masalah risiko perilaku kekerasan.  

3.2.  Subyek Penelitian 

Subyek penelitian yang digunakan dalam penelitian keperawatan adalah dua 

keluarga pasien risiko perilaku kekerasan Di Wilayah Kerja Puskesmas Sempaja 

Kota Samarinda. Dengan kriteria Subyek : 

3.2.1. Keluarga inti atau (orang yang merawat klien) yang tinggal bersama 6 

bulan terakhir. 

3.2.2. Keluarga yang tinggal dalam satu rumah dan terlibat dalam perawatan 

sehari-hari. 

3.2.3. Keluarga mampu berbahasa Indonesia dengan baik. 

3.2.4. Keluarga mempunyai anggota yang mengalami masalah kesehatan jiwa 

gangguan risiko perilaku kekerasan. 

3.2.5. Klien merupakan pria atau wanita yang berusia 18-58 tahun.
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3.3. Lokasi dan Waktu Penelitian 

3.3.1.Waktu  

Penelitian ini akan dilaksanakan selama 6 hari 

3.3.2.Tempat  

Penelitian ini dilakukan pada keluarga pasien dengan gangguan Risiko 

Perilaku Kekerasan di Wilayah Kerja Puskesmas Sempaja Kota Samarinda. 

 

3.4. Prosedur Penelitian 

Penyusunan ini diawali dengan penyusunan usulan proposal dengan 

menggunakan metode studi kasus. Setelah di setujui oleh penguji proposal maka 

penelitian dilanjutkan dengan kegiatan pengumpulan data. Data penelitian berupa 

hasil pengukuran, observasi, wawancara terhadap kasus yang dijadikan subyek 

studi kasus.  

3.5. Teknik dan Instumen Pengumpulan Data 

Pengumpulan data merupakan kegiatan untuk mengumpulkan data yang 

diperlukan dalam studi kasus ini. Metode pengumpulan data yang digunakan 

adalah sebagai berikut: 

1) Wawancara 

Wawancara adalah metode pengumpulan data dengan cara mewawancarai 

langsung responden yang diteliti, metode ini memberikan hasil secara langsung 

(Hidayat, 2010). Pada studi kasus ini, sumber data diperoleh dari hasil wawancara 

terhadap klien dan keluarga klien. 
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2) Observasi 

Observasi adalah metode pengumpulan data dengan cara melakukan 

pengamatan secara langsung kepada responden untuk mencari perubahan atau hal-

hal yang akan diteliti (Hidayat, 2010). 

3) Dokumentasi 

Dokumentasi dilakukan setiap hari setlah melakukan asuhan keperawatan jiwa 

pada klien dan dilakukan dengan menggunakan format asuhan keperawatan jiwa. 
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3.5.1. Format Pengkajian Keperawatan Jiwa 

Lampiran Asuhan keperawatan jiwa risiko perilaku kekerasan 

PENGKAJIAN KEPERAWATANKESEHATAN JIWA 
PROGRAM STUDI ILMU KEPERAWATAN UNIVERSITAS BRAWIJAYA 

 

RUANG RAWAT : ____________________TANGGAL DIRAWAT : _______________ 

 

I. IDENTITAS KLIEN 

Inisial  :  ______________ (L / P) Tanggal Pengkajian :  _____________ 
Umur :  _____________________RM No. : _______________________ 

Alamat :  ___________________________________________________ 

Pekerjaan :  __________________________________________________ 

Informan :  ___________________________________________________ 
 

II. ALASAN MASUK 
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
__________________________________________ 

 

III. FAKTOR PREDISPOSISI 
1. Pernah mengalami gangguan jiwa di masa lalu ?  Ya  Tidak  

 

 

 

Bila ya jelaskan  _______________________________________________ 

2. Pengobatan 

sebelumnya  

 Berhasil  Kurang 

berhasil 

 Tidak 

Berhasil 
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           3.  

  Pelaku / usia Korban / usia      Saksi / usia 

 Aniaya fisik          

           

 Aniaya seksual          

           

 Penolakan          

           

 Kekerasan dalam 

keluarga 

         

           

 Tindakan Kriminal          

Jelaskan No. 1,2,3 :   _______________________________________________ 

                  Masalah Keperawatan  : ________________________________________________ 

4.  Adakah anggota keluarga yang mengalami   Ya  Tidak  

                Gangguan Jiwa? 

 

 
Hubungan Keluarga  

Gejala Riwayat 

Pengobatan / 

perawatan 

 ___________________

___________________ 

_________________

_________________ 

_______________

_______________ 

Masalah Keperawatan :  

___________________________________________________ 

 

5. Pengalaman masa lalu lain yang tidak menyenangkan (bio,psiko,sosio,kultural spiritual) : 
_____________________________________________________________________

_ 
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_____________________________________________________________________

_ 

Masalah Keperawatan :   

_________________________________________________ 

 

IV.  FISIK 
1.   Keadaan umum : ____________________________________________ 

2. Tanda vital  : TD  :  _____ N :  ____ S  :  ____ P  :  ______ 

3. Ukur  : TB : _____ BB:  ____  Turun  Naik 

4. Keluhan fisik  :   Tidak   Ya jelaskan …………………… 

…………………………………………………………………………………………….. 

5.   Pemeriksaan fisik : 
______________________________________________________________________ 
 

      Masalah Keperawatan:  ________________________________________________________ 
 

V. PSIKOSOSIAL 

1. Genogram :  
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3.5.2. Format Pengkajian Pada Keluarga  

Lampiran pengkajian data keluarga 

FORMAT DATA KELUARGA 

Identitas Keluarga 

Nama  KK  : 

Umur    : 

Jenis kelamin  : 

Pendidikan terakhir : 

Alamat   : 

Penghasilan   : 

  ≤ Rp 500.000  Rp 500.000 – Rp 

1.000.000 

 Rp 1.000.000 – 

Rp 3.000.000 

 ≥  Rp 3.000.000 

 

Daftar anggota : 

No Nama 
Jenis 

Kelamin 

Hubungan 

Keluarga 
Usia Pendidikan Pekerjaan 
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Pengetahuan terhadap gangguan kesehatan jiwa : 

 Kurang   Cukup   Baik   Sangat baik 

 

3.6. Analisis Data 

Analisis data menggunakan Nursing care plan dimana mencakup : 

1. Membuat daftar masalah  

Daftar masalah yang di dapat berdasarkan hasil pengkajian klien risiko 

perilaku kekerasan. 

2. Membuat daftar diagnosa 

Dengan berdasarkan masalah yang ditemukan pada klien risiko perilaku 

kekerasan. 

3. Membuat rencana asuhan keperawatan  

Sesuai dengan diagnosa yang ditemukan 

4. Melakukan Implementasi keperawatan 

Melakukan implementasi keperawatan sesuai dengan perencanaan yang 

telah di rencanakan. 

5. Evaluasi  

Mengevaluasi klien dan keluarga untuk menentukan keberhasilan dari 

perncanaan dan implementasi. 
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BAB 4 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

 Pada Bab ini penulis akan membahas tentang kesenjangan teori dan 

pengalaman nyata praktek Asuhan Keperawatan JIwa pada klien yang dilakukan 

pada klien 1 dan klien 2 yang sama-sama mengalami masalah kesehatan jiwa 

yaitu risiko perilaku kekerasan terintegrasi keluarga yang telah dilakukan sejak 

tanggal 08 April sampai 13 April 2019 di wilayah kerja Puskesmas Sempaja 

Samarinda. Dimana pada pembahasan ini memuat proses keperawatan yang 

dimulai dari pengkajian, menegakan diagnosa keperawatan, menyusun rencana 

keperawatan, melakukan implementasi hinga melakukan evaluasi. 

4.1.  Hasil  

4.1.1.  Gambaran Tempat Penelitian 

  Penulisan Karya Tulis Ilmiah ini dilakukan di wilayah kerja Puskesmas 

Sempaja Samarinda. Dalam penulisan Karya Tulis ilmiah ini penulis 

melakukan kunjungan terhadap keluarga dengan menerapkan Asuhan 

Keperawatan pada dua keluarga yang mempunyai anggota keluarga dengan 

gangguan risiko perilaku kekerasan. 

  Penelitian ini dilakukan di rumah klien 1 yaitu Tn. J yang beralamat Jl. 

Karya Baru Rt.10 Sempaja Selatan Samarinda. Klien tinggal di rumah orang 

tuanya yang bergabung dengan warung dengan kondisi sekitar tempat tinggal 

yang cukup bersih, suasana disekitar rumah klien cukup ramai, pencahayaan 
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kurang masuk ke dalam rumah klien, klien memiliki 2 kamar tidur dengan 

jumlah orang yang tinggal dirumah ada 7 orang. 

Sedangkan untuk klien yaitu 2 Tn. L beralamat Jl. Karya baru Rt. 09 

Sempaja Selatan Samarinda. Klien tinggal dirumah sendiri bersama anak dan 

cucu nya dengan kondisi sekitartempat tinggal yang cukup bersih, suasana 

seitarrumah klien cukup ramai, rumah klien cukup pencahayaanya, rumah 

klien memiliki 1 kamartidur dengan jumlah orang yang tinggal dirumah 6 

orang, rumah klien kurang rapi dengan tumpukan pakaian dan Kasur diruang 

tengah. 

4.1.2. Karakteristik Subjek Penulisan (Identitas Klien) 

   Dalam studi kasus ini dipilih dua keluarga sebagai klien studi kasus 

yang sudah sesuai dengan kriteria yang ditetapkan. 

 Klien 1  

  Klien adalah Tn. J berusia 38 tahun yang beralamat Jl Padat karya RT.10 

Sempaja Selatan Samarinda, beragama islam , pendidikan terakhir SMP, 

penampilan klien cukup rapi dan bersih, kontak mata klien kurang, nada 

bicara klien jelas. Klien mengalami masalah kesehatan jiwa ± 8 tahun yang 

lalu. Klien merupakan anak kedua dari enam bersaudara yang tinggal bersama 

ayahnya yaitu Tn.L. 

  Awalnya klien mengalami perceraian setelah perceraian ± sebulan, klien 

menjadi murung, pendiam dan suka tersinggung. Awal mula klien mengamuk 

8 tahun yang lalu disebabkan karena klien tidak diberikan uang untuk 
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membeli rokok oleh Ayahnya, klien sempat memukul Ayahnya. Sejak saat itu 

keluarga memutuskan untuk membawa dan memeriksakan klien ke Rumah 

Sakit Atma Husada Mahakam Samarinda. Setelah satu bulan klien kembali di 

rawat di Atma Husada, keluarga klien sempat menolak klien untuk pulang ke 

rumah karena takut akan dipukul lagi. Setelah lima (5) kali masuk Atma 

Husada sampai saat ini klien tidak pernah kambuh lagi, klien terakhir masuk 

RS pada bulan Desember tahun 2018. 

 Klien 2 

 Klien 2 adalah Tn. L berusia 64 tahun yang beralamat Jl. Padat karya Rt. 

09 Sempaja Selatan Samarinda , Bergama islam, pendidikan terakhir klien 

tidak lulus SD, penampilan klien cukup bersih dan rapi, kontak mata klien 

kurang, bicara klien cukup jelas, dan terkadang berbicara ngelantur. Klien 

mengalami masalah kesehatan jiwa ± 20 tahun yang lalu, awal mula klien 

mengalami masalah kesehatan jiwa pada saat orang tua klien meninggal, 

setelah kematian orang tuanya ± 2 bulan klien mengatakan suka mendengar 

bisikan-bisikan untuk menyuruhnya marah, keluarga mengatakan klien 

pernah di pasung di dalam rumah ±15 tahun yang lalu dikarenakan klien 

mengamuk dan pergi dari rumah. Keluarga mengatakan jika klien kambuh 

biasanya klien akan mengamuk dan pergi dari rumah, sejak saat itu keluarga 

memutuskan untuk membawa klien ke Rumah Sakit Jiwa Atma Husada 

Mahakam, klien terakhir dirawat di RS pada bulan Oktober 2018, dirawat ± 1 

bulan.selama ini keluarga hanya mampu memenuhi pemberian obat secara 

teratur dan mendampingi Tn. L ke fasilitas kesehatan.  
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4.1.3 Data Asuhan Keperawatan 

4.1.3.1 Pengkajian  

Tabel 4.1  Fokus pengkajian Klien Risiko Perilaku Kekerasan Terintegrasi 

dengan Keluarga Di Wilayah Kerja Puskesmas Sempaja 

Samarinda. 

PENGKAJIAN 

Klien 1 

 

I. Identitas pasien. 

Puskesmas                : Sempaja  

Tanggal Pengkajian : 08 April 2019 

Alamat                       : Jl. Karya Baru Rt.10 Semaja Selatan Samarinda 

Inisial              : Tn J  

Umur              : 38 Tahun  

Pendidikan             : SMP 

 

II. Alasan masuk  

Pada tahun 2011 klien mengatakan mengamuk dan memukul ayahnya 

karena tidak diberi uang untuk membeli rokok, klien merasa marah dan 

jengkel. 

 

III. Faktor predisposisi        

1. Pernah mengalami gangguan jiwa di masa lalu ?             

               Ya                Tidak   

 

2. Pengobatan sebelumnya       Berhasil          Kurang          Tidak 

                                                                     berhasil         berhasil 

 

3.  
 Pelaku / usia Korban / 

usia 

     Saksi / usia 

Aniaya fisik √ 

 

29 

th 

       

          

Aniaya seksual          

          

Penolakan          

          

√ 

 √ 
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Kekerasan dalam 

keluarga 

         

          

Tindakan Kriminal          

Jelaskan : Pasien pernah mengamuk dan memukul orang tuanya pada 

tahun 2011.  

Masalah Keperawatan : Risiko perilaku kekerasan. 

    

4. Adakah anggota keluarga yang mengalami                Ya          Tidak  

Gangguan Jiwa ?  

Hubungan keluarga : tidak ada 

Gejala : tidak ada 

Riwayat pengobatan / perawatan : tidak ada 

 

5. Pengalaman masa lalu lain yang tidak 

menyenangkan(bio,psiko,sosio,kultural, spiritual)  

Keluarga klien mengatakan dahulu klien merupakan kepala keluarga 

yang memiliki istri yang pemarah, jika klien marah klien tidak 

pernah mengungkapkan marah kepada istrinya, klien selalu diam. 

Setelah klien bercerai dengan istrinya klien menjadi suka marah, 

klien memiliki 2 orang anak, anak 1 klien meninggal. Pada tahun 

2011 klien pernah memukul bapaknya karena tidak diberikan uang 

rokok. 

 

Masalah keperawatan : Risiko Perilaku Kekerasan 

 

IV. Fisik 

1. Keadaan umum  : klien tampak tenang dan kooperatif saat diajak  

berbincang 

2. Tanda vital           : TD : 120/80 mmHg  N: 84x/i S : 36,3
O
C   

3. Ukur                      : TB: 162cm  BB :                     Turun            

Naik 

 

4. Keluhan fisik        :  Tidak                 Ya 

 

5. Pemerikasaan Fisik : 

 

Masalah Keperawatan : Tidak ada masalah 

V. Psikososial 

1. Genogram 

 

 

VI. Status Mental 

√ 

√ 
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Aktivitas motorik 

 

         Lesu               Tegang              Gelisah             Agitasi 

  

          Tik                 Grimasen           Tremor            Kompulsif 

 

  

 

Interaksi selama wawancara 

 
             Bermusuhan                   Tidak koperatif              Mudah tersinggung 

 

              Kontak mata (-)                Defensif                       Curiga 

 

Jelaskan : Klien koperatif, berbicara dengan suara yang cukup keras dan 

jelas, kontak mata kurang. 

 

Masalah Keperawatan : Risiko perilaku kekerasan. 

 

Klien 2 

 

I. Identitas Pasien 

Puskesmas                 : Sempaja 

Tanggal Pengkajian  : 08 April 2019 

Alamat                        : Jl. Karya baru Rt. 09 Sempaja Selatan 

Inisial                 : Tn L 

Umur                 : 64 Tahun 

Pendidikan                : Tidak tamat SD 

Informan                     : Anak Pasien 

 

II. Alasan masuk.Puskesmas 

Keluarga klien mengatakan klien suka mengamuk dari usia muda awal 

mula klien suka marah saat orang tuanya meninggal, klien mengamuk 

saat tidak diperbolehkan merokok, klien juga merasa jengkel saat 

mendengar cucunya ribut, klien juga sempat mendengar bisikian-bisikan 

untuk menyuruhnya marah. 

 

III. Faktor predisposisi   

1. Pernah mengalami gangguan jiwa di masa lalu ?             

               Ya                Tidak   

 

2. Pengobatan sebelumnya       Berhasil          Kurang          Tidak 

                                                                           berhasil         berhasil 

 

3.  
 Pelaku / usia Korban / 

usia 

     Saksi / usia 

Aniaya fisik  

 

        

√ 

  

√ 

 √ 
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Aniaya seksual          

          

Penolakan          

          

Kekerasan dalam 

keluarga 

         

          

Tindakan Kriminal          

Jelaskan :  

 

Masalah Keperawatan : Risiko perilaku kekerasan. 

 

4. Adakah anggota keluarga yang mengalami             Ya              

Tidak 

Gangguan Jiwa ?  

Hubungan keluarga : tidak ada 

Gejala : tidak ada 

Riwayat pengobatan / perawatan : tidak ada 

 

5. Pengalaman masa lalu lain yang tidak 

menyenangkan(bio,psiko,sosio,kultural, spiritual)  

Keluarga klien mengatakan klien dulu sempat mengamuk, jika 

klien mengamuk klien pergi dari rumah dan kembali setelah 1 

bulan kemudian, dahulu klien pernah di pasung, keluarga klien 

mengatakan awal mula klien mengalami gangguan jiwa saat bapak 

nya klien meninggal dunia. 

 

Masalah keperawatan : Risiko Perilaku Kekerasan 

 

VII. Fisik 

1. Keadaan umum  : klien tampak tenang dan kooperatif saat diajak  

berbincang 

2. Tanda vital           : TD : 100/80 mmHg  N: 80x/i S : 36
O
C   

3. Ukur                     : TB: 155cm  

                               BB :                     Turun            Naik 

 

4. Keluhan fisik        : Tidak            Ya 

 

5. Pemerikasaan Fisik : 

 

√ 

√ 
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Masalah Keperawatan : Tidak ada masalah 

VIII. Psikososial 

1. Genogram 

 

 

IV. Status mental 

Aktivitas motorik 

 

              Lesu              Tegang                   Gelisah               Agitasi  

    

                Tik                Grimasen             Tremor               Kompulsi 

 

Interaksi selama wawancara 

 
         Bermusuhan                        Tidak koperatif             Mudah tersinggung 

          

          Kontak mata (-)                    Defensif                       Curiga 

 

Jelaskan : Klien koperatif, berbicara dengan  suara yang cukup keras 

dan jelas, kontak mata kurang 
 

Masalah Keperawatan : Risiko perilaku kekerasan. 
 

 

Tabel 4.2 Pengkajian Data Keluarga 

Pengkajian Data Keluarga 

Identitas Keluarga 1 

Nama    : Tn. L 

Umur    : 62 tahun 

Jenis kelamin  : Laki-laki 

Pendidikan terakhir : Tidak tamat SD 

Alamat                 : Jl Karya baru Rt.10 Samarinda  

Penghasilan   : 

  ≤ Rp 500.000  Rp 500.000 – 

Rp 1.000.000 

 Rp 1.000.000 – 

Rp 3.000.000 

 ≥  Rp 

3.000.000 

Daftar anggota : 

No Nama 
Jenis 

Kelamin 

Hubungan 

Keluarga 
Usia Pendidikan Pekerjaan 

1 Tn. L Laki-laki Ayah 62 th Tidak tamat 

SD 

Tani 

2 Ny. W Perempuan Ibu 54 th Tidak tamat 

SD 

Tidak bekerja 

3 Tn.  J Laki-laki Anak(Klien) 38 th SMP Tidak bekerja 

4 Ny. J Perempuan Adik 34 th SD Wiraswasta 

5 Tn. A Laki-laki Adik Ipar 36 th SMP Swasta 

√   
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6 An. A Laki-laki Keponakan 8 th SD Tidak bekerja 

7 An. G Laki-laki Keponakan  6 th SD Tidak bekerja 

 

Pengetahuan terhadap gangguan kesehatan jiwa : 
 

 Kurang   Cukup   Baik   Sangat baik 

Identitas Keluarga 2 

Nama    : Tn. L 

Umur    : 68 tahun 

Jenis kelamin  : Laki-laki 

Pendidikan terakhir : Tidak tamat SD 

Alamat                 : Jl. Karya baru Rt. 09 Samarinda 

Penghasilan   : 

  ≤ Rp 500.000  Rp 500.000 – 

Rp 1.000.000 

 Rp 1.000.000 – 

Rp 3.000.000 

 ≥  Rp 

3.000.000 

Daftar anggota : 

No Nama 
Jenis 

Kelamin 

Hubungan 

Keluarga 
Usia Pendidikan Pekerjaan 

1 Tn. L Laki-laki Suami(Klien) 68 th Tidak tamat 

SD 

Tani 

2 Ny.W Perempuan Istri 61 th Tidak tamat 

SD 

Tani 

3 Ny. 

Wa 

Perempuan  Anak 34 th SD Tidak 

Bekerja 

4 Tn. H Laki-laki  Anak 37 th SD Mekanik 

5 An. J Laki-laki  Anak 24 th  Tidak tamat 

SD 

Cleaning 

service 

6 An. H Laki-laki  Anak 18 SMK Tidak 

bekerja 

 

Pengetahuan terhadap gangguan kesehatan jiwa : 
 

 Kurang   Cukup   Baik   Sangat baik 
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Setelah dilakukan pengkajian maka dilakukan analisa data pasien risiko 

perilaku kekerasan terintegrasi dengan keluarga sebagai berikut: 

Tabel 4.3 Analisa data 

Data Pengkajian Masalah Keperawatan 

Klien 1 Klien 2 

Risiko perilaku kekerasan 

Data Subjektif 

Klien mengatakan sekarang 

sudah tidak emosi. 

Klien mengatakan ingat 

terakhir kambuh (desember 

2018) karena mendengar 

bisikan, dan marah-marah. 

Klien mengatakan pernah 

memukul Ayahnya saat 

meminta uang rokok, tapi 

tidak diberi, 

Data Subjektif 

Klien mengatakan 

sekarang sudah tidak 

emosi. 

Klien mengatakan marah 

jika mendengar ada yang 

menyuruh (bisikan-

bisikan) 

Klien mengatakan saat ini 

tidak mendengar bisikan-

bisikan 

Klien pernah mencubit 

cucunya karena merasa 

kesal dan jengkel. 

 

Data Objektif 

Klien terlihat tenang 

Klien berbicara dengan suara 

cukup keras dan jelas 

Data Objektif 

Klien terlihat tenang 

Klien terkadang bicara 

ngelantur 

 

 

Tabel 4.4 Pohon Masalah 

Klien 1 Klien 2 

Risiko menciderai diri sendiri, orang lain 

dan lingkungan (effect) 

 

 

Perilaku kekerasan (Core problem) 

 

 

Halusinasi (causa) 

 

 

Koping individu tidak efektif (causa) 

Risiko menciderai diri sendiri, orang lain 

dan lingkungan (effect) 

 

 

Perilaku kekerasan (Core problem) 

 

 

Halusinasi (causa) 
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4.1.3.2 Diagnosa Keperawatan 

Diagnosa keperawatan yang muncul pada klien berdasarkan data 

pengkajian yang didapat yaitu risiko perilaku kekerasan. 
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Tabel 4.5 Hasil Observasi atau pengamatan awal kemampuan keluarga dalam merawat 

klien dengan risiko perilaku kekerasan. 

 

*Ket : 0 = Aspek Kemampuan belum dapat dilakukan 

1 = Aspek Kemampuan dapat dilakukan 

 

NO 

ASPEK PENILAIAN 
SKOR 

PENILAIAN 

KEMAMPUAN 
Subyek 

I 

Subyek 

II 

1 Mengenal masalah kesehatan keluarga 0 0 

a. Menyebutkan pengertian RPK 0 0 

b. Menyebutkan penyebab RPK 0 0 

c. Menyebutkan jenis RPK yang di alami oleh pasien 0 0 

d. Menyebutkan tanda dan gejala RPK pasien 0 0 

2 Membuat keputusan tindakan kesehatan yang tepat 
  

a. Mempunyai sikap positif  terhadap masalah kesehatan  1 1 

b. Mempercayai tenaga kesehatan terhadap masalah 

kesehatan. 
1 1 

3 Memberi perawatan pada anggota keluarga yang sakit 
  

a. Memperagakan cara melatihan relaksasi nafas dalam 

dan memukul bantal 
0 0 

b. Mengajak pasien untuk meminta dengan baik dan 

berdoa 
0 0 

c. Memantau aktivitas sehari – hari sesuai jadwal aktivitas 0 0 

d. Memantau dan memenuhi obat 1 1 

4 Mempertahankan suasana rumah sehat 
  

a. Sirkulasi udara yang lancer 1 1 

b. Penerangan sinar yang memadai 0 1 

c. Air yang bersih 1 1 

d. Pembuangan limbah yang terkontrol 1 1 

e. Ruangan tidak tercemar    1 1 

5 Mengguanakan fasilitas kesehatan yang ada di 

Masyarakat    

a. Menyebutkan sumber – sumber pelayanan kesehatan 

yang tersedia 
1 1 

b. Memanfaatkan sumber – sumber pelayanan kesehatan 

terdekat. 
1 1 

 
Total Kemampuan 9 10 

 
Total Presentase Kemampuan 53 % 58 % 
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4.1.3.3 Intervensi, Implementasi, dan Evaluasi Keperawatan 

Tabel 4.6 Intervensi Keperawatan  

Intervensi klien 1 dan 2 

Tanggal Diagnosa 

Keperawatan 

Tujuan Kriteria Hasil Intervensi 

08 April 

2019 

 

Risiko 

perilaku 

kekerasan 

klien dapat 

mebina 

hubungan saling 

percaya 

Ketika di evaluasi 

Klien mau 

membalas salam, 

berjabat tangan, 

menyebutkan 

nama, tersenyum, 

ada kontak mata, 

serta menyediakan 

waktu untuk 

kunjungan 

berikutnya 

Lakukan SP 1 

pasien risiko 

perilaku kekerasan : 

1.1. Membina 

hubungan 

saling percaya 

dengan cara 

(menjelaskan 

maksud dan 

tujuan 

interaksi, 

jelaskan 

tentang kontrak 

yang akan 

dibuat, beri rasa 

aman dan sikap 

empati)  

Klien dapat 

mengidentifikasi 

penyebab marah, 

tanda dan gejala, 

perilaku 

kekerasan yang 

dilakukan dan 

akibatnya. 

Mampu 

mengidentifikasi 

penyebab marah,  

tanda dan gejala 

menyebutkan jenis 

perilaku kekerasan 

yang pernah 

dilakukan dan 

akibat perilaku 

kekearasan yang 

dilakukan. 

 

1.2. Diskusikan 

bersama klien  

tentang 

perilaku 

kekerasan 

(penyebab, 

tanda dan 

gejala, perilaku 

yang muncul 

dan akibat dari 

perilaku 

tersebut). 

Klien dapat 

mengendalikan 

perilaku 

kekerasan 

dengan cara 

relaksasi nafas 

dalam  

Klien mampu 

menyebutkan dan 

menredemonstrasi

kan cara 

mengontrol 

perilaku kekerasan 

dengan cara 

relaksasi nafas 

dalam  

Latih klien 

melakukan cara 

mengontrol 

Kemarahan: 

1.3. Ajarkan tehnik 

relaksasi nafas 

dalam  

Klien dapat 

mengendalikan 

klien mampu 

menyebutkan dan 

Lakukan SP 2 

Pasien risiko 
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perilaku 

kekerasan 

dengan cara 

latihan cara fisik 

mendemonstrasika

n cara menontrol 

perilaku kekerasan 

dengan cara 

latihan fisik kedua 

( pukul Kasur dan 

bantal). 

perilaku 

kekerasan 

1.4. Ajarkan kepada   

Kepada klien 

latihan fisik 2 

(pukul Kasur 

dan bantal ). 

 2  

klien paham dan 

mampu 

mengendalikan 

risiko perilaku 

kekerasan 

dengan cara 

berbicara dengan 

baik 

Klien paham dan 

mampu 

menyampaikan 

amarah dengan 

cara berbicara 

dengan baik 

Lakukan SP 3  

pasien risiko 

perilaku kekerasan : 

Ajarkan kepada 

klien bicara yang 

baik bila sedang 

marah. Ada tiga 

cara:  

 Meminta 

dengan baik 

tanpa marah 

 Menolak 

dengan baik 

 Mengungkapk

an perasaan 

kesal 

Klien paham dan 

mampu 

mengendlikan 

risiko perilaku 

kekerasan 

dengan cara 

mempraktikan 

cara spiritual 

(beribadah) 

Klien paham dan 

mampu 

mengendalikan 

risiko perilaku 

kekerasan dengan 

cara beribadah 

Lakukan SP 4 

pasien risiko 

perilaku 

kekerasan :  

Diskusikan 

bersama klien 

cara 

mengendalikan 

risiko perilaku 

kekerasan 

dengan cara 

beribadah. 

  Klien dapat 

mengendalikan 

perilaku 

kekerasan 

dengan minum 

obat secara 

teratur dan 

memasukkan 

minum obat 

kedalam jadwan 

aktivitas pasien. 

Klien mampu 

menyebutkan 

prinsip 5 benar 

dalam pemberian 

obat (benar nama 

pasien, benar 

nama obat, benar 

cara minum obat, 

benar waktu 

minum obat dan 

benar dosis obat), 

kegunaan dan 

akibat berhenti 

minum obat. 

Lakukan SP 5 

pasien risiko 

perilaku 

kekerasan : 

1.5. Bantu klien 

mengontrol 

perilaku 

kekerasan 

pasien 

dengan 

minum obat 

secara 

teratur dan 

masukan 
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Intervensi keperawatan keluarga 

Tanggal Diagnosa 

Keperawatan 

Tujuan Kriteria Hasil Intervensi 

08 April 

2019 

 

Risiko 

perilaku 

kekerasan 

Keluarga paham 

tentang cara 

merawat pasien 

Ketika di evaluasi 

keluarga mengerti, 

paham tentang 

cara merawat 

pasien risiko 

perilaku 

kekerasan. 

Lakukan SP 1 

Keluarga risiko 

perilaku kekerasan : 

1.1 Berikan 

penyuluhan 

kepada 

keluarga 

tentang cara 

merawat klien 

perilaku 

kekerasan di 

rumah. 

Diskusikan 

masalah yang 

dihadapi 

keluarga dalam 

merawat 

pasien.  

Keluarga  dapat 

mengidentifikasi 

penyebab marah, 

tanda dan gejala, 

perilaku 

kekerasan yang 

dilakukan dan 

akibatnya. 

Mampu 

mengidentifikasi 

penyebab marah,  

tanda dan gejala 

menyebutkan jenis 

perilaku kekerasan 

yang pernah 

dilakukan dan 

akibat perilaku 

kekearasan yang 

dilakukan. 

 

1.2 Diskusikan 

bersama 

keluarga 

tentang 

perilaku 

kekerasan 

(penyebab, 

tanda dan 

gejala, perilaku 

yang muncul 

dan akibat dari 

perilaku 

tersebut). 

Keluarga  dapat 

melaporkan 

pasien kepada 

perawat saat 

pasien dalam 

keadaan tertentu. 

Mampu 

mengidentifikasi 

kondisi-kondisi 

yang perlu 

dilaporkan kepada 

perawat. 

1.3 Diskusikan 

bersama 

keluarga 

kondisi-kondisi 

pasien yang 

perlu segera 

dilaporkan 

kepada 

perawat, seperti 

dalam 

jadwal 

kegiatan 

harian. 
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melempar atau 

memukul 

benda/orang 

lain. 

Keluarga  dapat 

mengendalikan 

perilaku 

kekerasan 

dengan cara 

relaksasi nafas 

dalam dan fisik 

kedua (pukul 

kasur dan bantal)  

Mampu 

menyebutkan dan 

menredemonstrasi

kan cara 

mengontrol 

perilaku kekerasan 

dengan cara 

relaksasi nafas 

dalam dan fisik 

kedua (pukul kasur 

dan bantal). 

Lakukan SP 2 

Keluarga pasien 

risiko kekerasn, 

Latih keluarga 

melakukan cara-

cara mengontrol 

Kemarahan: 

1.4 Ajarkan tehnik 

relaksasi nafas 

dalam dan 

dengan latihan 

cara fisik kedua 

(pukul kasur 

dan bantal) 

kepada subyek, 

untuk nantinya 

di ajarkan 

kepada pasien. 

Keluarga  dapat 

mengajarkan 

kepada pasien 

untuk berbicara 

dengan baik 

Keluarga  paham 

dan mampu 

menyampaikan 

kepada pasien 

untuk berbicara 

dengan baik 

1.5 Ajarkan kepada  

subyek bicara 

yang baik bila 

sedang marah. 

Ada tiga cara:  

 Meminta 

dengan baik 

tanpa marah 

 Menolak 

dengan baik 

 Mengungkapka

n perasaan kesal 

Keluarga  

mampu 

membuatkan 

jadwal kegiatan 

aktivitas sehari-

hari pasien. 

Mampu membuat 

jadwal dan 

mengaplikasikann

ya kepada pasien 

Lakukan SP 3 

keluarga pasien 

risiko perilaku 

kekerasan : 

1.6 Bantu subyek 

membuat 

jadwal aktivitas 

sehari-hari 

pasien 

Keluarga  dapat 

mengajarkan 

cara 

mengendalikan 

perilaku 

kekerasan 

dengan minum 

Mampu 

menyebutkan 

prinsip 5 benar 

dalam pemberian 

obat (benar nama 

pasien, benar 

nama obat, benar 

1.7 Bantu subyek 

mengontrol 

perilaku 

kekerasan 

pasien dengan 

minum obat 

secara 
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obat secara 

teratur dan 

memasukkan 

minum obat 

kedalam jadwan 

aktivitas pasien. 

cara minum obat, 

benar waktu 

minum obat dan 

benar dosis obat), 

kegunaan dan 

akibat berhenti 

minum obat. 

teraturdan 

masukan dalam 

jadwal kegiatan 

harian. 

 

Tabel 4.7 Implementasi Keperawatan dan Evaluasi Keperawatan. 

 
Tabel Implementasi Keperawatan dan Evaluasi Keperawatan pada klien 1 

Hari/Tgl Dx Kep Implementasi Evaluasi 

Senin 

08 April 

2019. 

11.00 

WITA. 

Risiko 

perilaku 

kekerasan 

Melakukan SP 1 pasien risiko 

perilaku kekerasan: 

1.1. Membina hubungan saling 

percaya dengan cara 

(menjelaskan maksud dan 

tujuan interaksi, jelaskan 

tentang kontrak yang akan 

dibuat, beri rasa aman dan 

sikap empati) 

1.2. Diskusikan bersama klien 

tentang perilaku kekerasan 

(penyebab, tanda dan 

gejala, perilaku yang 

muncul dan akibat dari 

perilaku tersebut) 

1.3. Latih klien melakukan 

cara mengontrol 

kemarahan dengan cara 

ajarkan teknik nafas dalam 

S :  

-Klien I mengatakan “iya sus.. 

silahkan dating lagi besok 

sekitar jam 10 pagi” 

-Klien 1 mengatakan mengerti 

tentang perilaku kekerasan 

-“ bisa sus” 

 

O : Klien 1 tampak tenang dan 

senang saat dikunjungi I  

-klien mampu mengulangi 

yang peneliti jelaskan. 

-klien mampu 

meredemonstrasikan cara 

mengendalikan perilaku 

kekerasan dengan cara fisik 1 

tarik napas dalam 

 

A : SP 1 Pasien risiko perilaku 

kekerasan teratasi  

 

P : Lanjutkan SP 2 pasien 

risiko perilaku kekerasan pada 

pertemuan berikutnya. 

 

Selasa 

09 April 

2019. 

10.00 

WITA. 

 

1.4. Ajarkan kepada klien 

latihan fisik 2 (pukul 

Kasur dan bantal) 

S : -“bisa sus” 

 

O : - klien mampu 

meredemonstrasikan cara 

mengendalikan perilaku 

kekerasan dengan cara fisik 

2(pukul Kasur dan bantal). 

 

 A : SP 2 pasien risiko 

perilaku kekerasan teratasi. 
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P : Lanjutkan SP 3 pasien 

risiko perilaku kekerasan pada 

pertemuan berikutnya. 

 

Rabu 10 

April 

2019. 

09.00 

WITA. 

Melakukan SP 3 pasien risiko 

perilaku kekerasan, Melatih 

klien melakukan cara-cara 

mengontrol Kemarahan: 

1.5. Mengajarkan kepada  

klien bicara yang baik bila 

sedang marah. Ada tiga 

cara : 

 Meminta dengan baik 

tanpa marah 

 Menolak dengan baik 

 Mengungkapkan perasaan 

kesal 

S : “Bisa sus” 

“Berbicara baik-baik. 

Meminta dengan baik 

misalnya kawan saya mau 

minta makanan itu boleh 

kah?” 

“Menolak dengan baik 

misalnya maaf kawan saya 

sedang sibuk” 

“Mengungkapkan perasaan 

marah misalnya kawan jangan 

seperti itu saya tidak suka dan 

jadi kesal kalau kamu seperti 

itu” 

 

 

O : klien mampu 

meredemonstrasikan cara 

mengendalikan perilaku 

kekerasan dengan cara bicara 

yang baik bila sedang marah. 

 

A :  SP 3 pasien teratasi. 

 

P : Lanjutkan SP 4 pasien 

risiko perilaku kekerasan pada 

pertemuan berikutnya. 

 

Kamis 

11 April 

2019. 

19.30 

WITA. 

Melakukan SP 4 pasien 

risiko perilaku kekerasan, 

1.5. melatih klien 

melakukan cara 

mengontrol kemarahan 

dengan mempraktikan 

cara spiritual (beribadah ) 

S : “Iya sus” 

“jika saya marah saya akan 

banyak beristigfar” 

 

O : Subyek mampu 

meredemostrasikan cara 

mengontrol perilaku 

kekerasan secara spiritual  

 

A : SP 4  pasien risiko 

perilaku kekerasan teratasi. 

 

P : Lanjutkan SP 5 pasien 

risiko perilaku kekerasan pada 

pertemuan berikutnya. 

 

Jumat 

12 April  

Melakukan SP 5 pasien risiko 

perilaku kekerasan: 

S : “Saya mengerti jadwal 

minum obat jam setengah 7 
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2019. 

08.30 

WITA. 

1.6. Bantu klien mengontrol 

perilaku kekerasan pasien 

dengan minum obat secara 

teratur dan masukan dalam 

jadwal kegiatan harian. 

pagi dan jam 5 sore, obatnya 

ada 1 macam ” 

“Nama obat haloperidol 

gunanya agar rileks, tidak 

tegang dan marah berkurang” 

“kadang saya lupa nama 

obatnya sus, catat saya 

dikertas ini” 

“Sebelum saya minum obat 

saya harus liat ditempat obat 

ada nama saya atau bukan, 

berapa macam obat dan  nama 

obatnya benar atau tidak” 

“Setiap sebulan sekali saya 

juga dapat obat suntik sus , 

biasanya tanggal 10 saya ke 

RS” 

“Iya sudah tau sus, obat itu 

penting jadi saya harus minum 

obat terus ya sus?” 

 

. 

 

O : klien 1 mampu 

menyebutkan prinsip 5 benar 

minum obat, namun terkadang 

Subyek I lupa dan harus 

diingatkan oleh perawat. 

Dan telah mampu 

memasukkan kedalam jadwal 

harian pasien. 

 

A : SP 5 pasien risiko perilaku 

kekerasan teratasi sebagian. 

 

P : Lanjutkan SP 5 untuk 

pertemuan selanjutnya 

Sabtu 

13 April 

2019.  

10.00 

WITA. 

 Melakukan SP 5 pasien risiko 

perilaku kekerasan: 

1.6.Bantu klien mengontrol 

perilaku kekerasan pasien 

dengan minum obat secara 

teratur dan masukan dalam 

jadwal kegiatan harian. 

S : “Saya mengerti jadwal 

minum obat jam setengah 7 

pagi dan jam 5 sore, obatnya 

ada 1 macam ” 

“Nama obat haloperidol 

gunanya agar rileks, tidak 

tegang dan marah berkurang” 

“kadang saya lupa nama 

obatnya sus, catat saya 

dikertas ini” 

“Sebelum saya minum obat 

saya harus liat ditempat obat 

ada nama saya atau bukan, 
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berapa macam obat dan  nama 

obatnya benar atau tidak” 

“Setiap sebulan sekali saya 

juga dapat obat suntik sus , 

biasanya tanggal 10 saya ke 

RS” 

“Iya sudah tau sus, obat itu 

penting jadi saya harus minum 

obat terus ya sus?” 

 

O : klien 1 mampu 

menyebutkan prinsip 5 benar 

minum obat, namun terkadang 

klien 1 lupa dan harus 

diingatkan oleh perawat. 

Dan telah mampu 

memasukkan kedalam jadwal 

harian pasien. 

 

A : SP 5 pasien risiko perilaku 

kekerasan teratasi sebagian. 

 

P : lakukan evaluasi dn 

terminasi pada oertemuan 

selanjutnya. 

 

Tabel Implementasi Keperawatan dan Evaluasi Keperawatan pada klien 2 

Hari/Tgl Dx Kep Implementasi Evaluasi 

Senin 

08 April 

2019. 

13.00 

WITA. 

Risiko 

perilaku 

kekerasan 

Melakukan SP 1 pasien risiko 

perilaku kekerasan: 

1.7. Membina hubungan saling 

percaya dengan cara 

(menjelaskan maksud dan 

tujuan interaksi, jelaskan 

tentang kontrak yang akan 

dibuat, beri rasa aman dan 

sikap empati) 

1.8. Diskusikan bersama klien 

tentang perilaku kekerasan 

(penyebab, tanda dan 

gejala, perilaku yang 

muncul dan akibat dari 

perilaku tersebut) 

1.9. Latih klien melakukan 

cara mengontrol 

kemarahan dengan cara 

ajarkan teknik nafas dalam 

S :  

-Klien 2 mengatakan “iya 

sus.. silahkan datang lagi 

besok sekitar jam 19.00 

malam” 

-Klien 2 mengatakan mengerti 

tentang perilaku kekerasan 

-“ bisa sus” 

 

O : Klien 2 tampak tenang dan 

senang saat dikunjungi  

-klien mampu mengulangi 

yang peneliti jelaskan. 

-klien mampu 

meredemonstrasikan cara 

mengendalikan perilaku 

kekerasan dengan cara fisik 1 

tarik napas dalam 

 

A : SP 1 Pasien risiko perilaku 

kekerasan teratasi  
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P : Lanjutkan SP 2 pasien 

risiko perilaku kekerasan pada 

pertemuan berikutnya. 

 

Selasa 

09 April 

2019. 

19.00 

WITA. 

 

1.10. Ajarkan kepada klien 

latihan fisik 2 (pukul 

Kasur dan bantal) 

S : -“bisa sus” 

 

O : - klien mampu 

meredemonstrasikan cara 

mengendalikan perilaku 

kekerasan dengan cara fisik 2 

(pukul Kasur dan bantal). 

 

 A : SP 2 pasien risiko 

perilaku kekerasan teratasi. 

 

P : Lanjutkan SP 3 pasien 

risiko perilaku kekerasan pada 

pertemuan berikutnya. 

 

Rabu 10 

April 

2019. 

19.00 

WITA. 

Melakukan SP 3 pasien risiko 

perilaku kekerasan, Melatih 

klien melakukan cara-cara 

mengontrol Kemarahan: 

1.11. Mengajarkan kepada  

klien bicara yang baik bila 

sedang marah. Ada tiga 

cara : 

 Meminta dengan baik 

tanpa marah 

 Menolak dengan baik 

 Mengungkapkan perasaan 

kesal 

S : “Bisa sus” 

“Berbicara baik-baik. 

Meminta dengan baik 

misalnya kawan saya mau 

minta makanan itu boleh 

kah?” 

“Menolak dengan baik 

misalnya maaf kawan saya 

sedang sibuk” 

“Mengungkapkan perasaan 

marah misalnya kawan jangan 

seperti itu saya tidak suka dan 

jadi kesal kalau kamu seperti 

itu” 

 

 

O : klien mampu 

meredemonstrasikan cara 

mengendalikan perilaku 

kekerasan dengan cara bicara 

yang baik bila sedang marah. 

 

A :  SP 3 pasien teratasi. 

 

P : Lanjutkan SP 4 pasien 

risiko perilaku kekerasan pada 

pertemuan berikutnya. 

 

Kamis 

11 April 

Melakukan SP 4 pasien 

risiko perilaku kekerasan, 

S : “Iya sus” 

“jika saya marah saya akan 
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2019. 

19.00 

WITA. 

1.5. melatih klien 

melakukan cara 

mengontrol kemarahan 

dengan mempraktikan 

cara spiritual (beribadah ) 

banyak beristigfar” 

 

O : Subyek mampu 

meredemostrasikan cara 

mengontrol perilaku 

kekerasan secara spiritual  

 

A : SP 4  pasien risiko 

perilaku kekerasan teratasi. 

 

P : Lanjutkan SP 5 pasien 

risiko perilaku kekerasan pada 

pertemuan berikutnya. 

 

Jumat 

12 April  

2019. 

19.00 

WITA. 

Melakukan SP 5 pasien risiko 

perilaku kekerasan: 

1.12. Bantu klien 

mengontrol perilaku 

kekerasan pasien dengan 

minum obat secara teratur 

dan masukan dalam 

jadwal kegiatan harian. 

S : “Saya mengerti jadwal 

minum obat jam setengah 7 

pagi dan jam 5 sore, obatnya 

ada 2 macam ” 

“Nama obat yang pertama 

chlorpromazine gunanya agar 

pikiran tenang dan yang 

satunya haloferidol gunanya 

agar rileks, tidak tegang dan 

marah berkurang” 

 “kadang saya lupa nama 

obatnya sus, catat saya 

dikertas ini” 

“Sebelum saya minum obat 

saya harus liat ditempat obat 

ada nama saya atau bukan, 

berapa macam obat dan  nama 

obatnya benar atau tidak” 

 “Iya sudah tau sus, obat itu 

penting jadi saya harus minum 

obat terus ya sus?” 

 

. 

 

O : klien 2 mampu 

menyebutkan prinsip 5 benar 

minum obat, namun terkadang 

Subyek I lupa dan harus 

diingatkan oleh perawat. 

Dan telah mampu 

memasukkan kedalam jadwal 

harian pasien. 

 

A : SP 5 pasien risiko perilaku 

kekerasan teratasi sebagian. 
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P : Lanjutkan SP 5 untuk 

pertemuan selanjutnya 

Sabtu 

13 April 

2019.  

19.30 

WITA. 

 Melakukan SP 5 pasien risiko 

perilaku kekerasan: 

1.6.Bantu klien mengontrol 

perilaku kekerasan pasien 

dengan minum obat secara 

teratur dan masukan dalam 

jadwal kegiatan harian. 

S : “Saya mengerti jadwal 

minum obat jam setengah 7 

pagi dan jam 5 sore, obatnya 

ada 2 macam ” 

“Nama obat yang pertama 

chlorpromazine gunanya agar 

pikiran tenang dan yang 

satunya haloferidol gunanya 

agar rileks, tidak tegang dan 

marah berkurang” 

 “kadang saya lupa nama 

obatnya sus, catat saya 

dikertas ini” 

“Sebelum saya minum obat 

saya harus liat ditempat obat 

ada nama saya atau bukan, 

berapa macam obat dan  nama 

obatnya benar atau tidak” 

 “Iya sudah tau sus, obat itu 

penting jadi saya harus minum 

obat terus ya sus?” 

 

O : klien 2 mampu 

menyebutkan prinsip 5 benar 

minum obat, namun terkadang 

klien 2 lupa dan harus 

diingatkan oleh perawat. 

Dan telah mampu 

memasukkan kedalam jadwal 

harian pasien. 

 

A : SP 5 pasien risiko perilaku 

kekerasan teratasi sebagian. 

 

P : lakukan evaluasi dn 

terminasi pada oertemuan 

selanjutnya. 
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Tabel Implementasi Keperawatan dan Evaluasi Keperawatan pada keluarga 1 

Hari/Tgl Dx Kep Implementasi Evaluasi 

Senin 

08 April 

2019. 

11.00 

WITA. 

Risiko 

perilaku 

kekerasan 

Melakukan SP 1 keluarga 

pasien risiko perilaku 

kekerasan: 

1.13. Memberikan 

penyuluhan kepada 

keluarga tentang cara 

merawat klien perilaku 

kekerasan di rumah. 

Diskusikan masalah yang 

dihadapi keluarga dalam 

merawat pasien 

S :  

-keluarga 1 mengatakan 

mengerti cara merawat pasien 

RPK. 

-keluarga 1 mengatakan tidak 

menemui kendala dalam 

mengurus pasien. 

 

O : keluarga 1 terlihat rileks 

saat di berikan pertanyaan 

 

A : Subyek 1 mengerti cara 

merawat pasien RPK 

 

P : Lanjutkan SP 1 keluarga 

pasien risiko perilaku 

kekerasan pada pertemuan 

berikutnya. 

 

Selasa 

09 April 

2019. 

10.00 

WITA. 

 

1.14. Diskusikan bersama 

keluarga tentang perilaku 

kekerasan (penyebab, 

tanda dan gejala, perilaku 

yang muncul dan akibat 

dari perilaku tersebut). 

 

1.15. Diskusikan bersama 

keluarga kondisi-kondisi 

pasien yang perlu segera 

dilaporkan kepada 

perawat, seperti melempar 

atau memukul 

benda/orang lain. 

 

S :-keluarga 1 mengatakan 

bahwa mengerti tentang 

perilaku kekerasan dan 

kondisi dimana pasien perlu 

segera dilaporkan kepada 

perawat. 

 

O : Keluarga 1 mampu 

mengulangi yang telah 

peneliti jelaskan. 

 

A : SP1 keluarga pasien risiko 

perilaku kekerasan teratasi. 

 

P : Lanjutkan SP 2 keluarga 

pasien risiko perilaku 

kekerasan pada pertemuan 

berikutnya. 

 

Rabu 10 

April 

2019. 

09.00 

WITA. 

Melakukan SP 2 keluarga 

pasien risiko perilaku 

kekerasan, Melatih keluarga 

melakukan cara-cara 

mengontrol Kemarahan: 

1.16. Mengajarkan tehnik 

relaksasi nafas dalam dan 

dengan latihan cara fisik 

kedua (pukul kasur dan 

bantal) kepada subyek, 

S : “Bisa sus” 

 

O : keluarga 1 mampu 

meredemonstrasikan cara 

mengendalikan perilaku 

kekerasan dengan cara fisik 

kedua (pukul kasur dan 

bantal) dan mengajarkan 

kepada pasien. 
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untuk nantinya di ajarkan 

kepada pasien. 

A :  SP 2 Keluarga teratasi 

sebagian. 

 

P : Lanjutkan SP 2 keluarga 

pasien risiko perilaku 

kekerasan pada pertemuan 

berikutnya. 

 

Kamis 

11 April 

2019. 

19.30 

WITA. 

1.17. Mengajarkan kepada  

subyek bicara yang baik 

bila sedang marah. Ada 

tiga cara : 

 Meminta dengan baik 

tanpa marah 

 Menolak dengan baik 

 Mengungkapkan perasaan 

kesal 

S : “Bisa sus” 

“Berbicara baik-baik. 

Meminta dengan baik 

misalnya kawan saya mau 

minta makanan itu boleh 

kah?” 

“Menolak dengan baik 

misalnya maaf kawan saya 

sedang sibuk” 

“Mengungkapkan perasaan 

marah misalnya kawan jangan 

seperti itu saya tidak suka dan 

jadi kesal kalau kamu seperti 

itu” 

 

O : Subyek mampu 

meredemostrasikan cara 

mengontrol perilaku 

kekerasan secara sosial atau 

verbal dan mampu 

mengajarkan kepada pasien. 

 

A : SP 2 keluarga pasien 

risiko perilaku kekerasan 

teratasi. 

 

P : Lanjutkan SP 3 keluarga 

pasien risiko perilaku 

kekerasan pada pertemuan 

berikutnya. 

 

Jumat 

12 April  

2019. 

08.30 

WITA. 

Melakukan SP 3 Keluarga 

pasien risiko perilaku 

kekerasan: 

1.18. Membantu subyek I 

membuat jadwal aktivitas 

sehari-hari untuk pasien 

dan melakukan evaluasi 

terhadap perasaan Subyek 

I setelah dilakukan SP 3 

Keluarga pasien risiko 

perilaku kekerasan. 

S : -keluarga 1 mengatakan 

telah bisa mebuat jadwal 

aktivitas untuk pasien. 

-keluarga 1 merasa senang 

dapat membuatkan jadwal. 

 

O : keluarga 1 terlihat mampu 

membuatkan jadwal untuk 

pasien. 

 

A : SP 3 Keluarga pasien 



61 
 

risiko perilaku kekerasan 

teratasi sebagian. 

 

P : Lanjutkan SP 3 Keluarga 

pasien risiko perilaku 

kekerasan pada pertemuan 

berikutnya. 

 

Sabtu 

13 April 

2019.  

10.00 

WITA. 

 Melakukan SP 3 Keluarga 

pasien risiko perilaku 

kekerasan: 

1.19. Membantu subyek I 

untuk mengontrol perilaku 

kekerasan pasien, dengan 

minum obat secara teratur 

dan memasukan dalam 

jadwal kegiatan harian. 

S : “Saya mengerti jadwal 

minum obat jam setengah 7 

pagi dan jam 5 sore, obatnya 

ada 1 macam ” 

“Nama obat haloperidol 

gunanya agar rileks, tidak 

tegang dan marah berkurang” 

“kadang saya lupa nama 

obatnya sus, catat saya 

dikertas ini” 

“Sebelum saya minum obat 

saya harus liat ditempat obat 

ada nama saya atau bukan, 

berapa macam obat dan  nama 

obatnya benar atau tidak” 

“Setiap sebulan sekali saya 

juga dapat obat suntik sus , 

biasanya tanggal 10 saya ke 

RS” 

“Iya sudah tau sus, obat itu 

penting jadi saya harus minum 

obat terus ya sus?” 

 “saya sudah memasukkan 

minum obat kedalam jadwal 

harian kakak saya” 

O : Keluarga 1 mampu 

menyebutkan prinsip 5 benar 

minum obat, namun terkadang 

Subyek I lupa dan harus 

diingatkan oleh perawat. 

Dan telah mampu 

memasukkan kedalam jadwal 

harian pasien. 

A : SP 3 Keluarga pasien 

risiko perilaku kekerasan 

teratasi. 

P : Lakukan evaluasi dan 

terminasi pada pertemuan 

berikutnya. 
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Implementasi Keperawatan dan Evaluasi Keperawatan pada Keluarga 2 

 Dx Kep Implementasi Evaluasi 

Senin 08 
April 
2019. 
13.00 
WITA. 

Risiko 
perilaku 
kekerasan 

Melakukan SP 1 keluarga 

pasien risiko perilaku 

kekerasan: 

1.1 Memberikan penyuluhan 
kepada keluarga tentang 
cara merawat klien 
perilaku kekerasan di 
rumah. Diskusikan 
masalah yang dihadapi 
keluarga dalam merawat 
pasien 

S : -Keluarga 2 mengatakan 

mengerti cara merawat pasien 

RPK. 

-Keluarga 2 mengatakan 

menemui kendala dalam 

mengurus pasien, yaitu karena 

klien kadang tinggal bersama 

ibunya dikebun 

 

O : keluarga 2 tenang saat di 

berikan pertanyaan 

 

A : keluarga 2 mengerti cara 

merawat pasien RPK 

 

P : Lanjutkan SP 1 keluarga 

pasien risiko perilaku 

kekerasan pada pertemuan 

berikutnya. 

 

Selasa 
09 April 
2019. 
19.00 
WITA. 
 

1.2 Diskusikan bersama 
keluarga tentang perilaku 
kekerasan (penyebab, 
tanda dan gejala, perilaku 
yang muncul dan akibat 
dari perilaku tersebut). 
 

1.3 Diskusikan bersama 
keluarga kondisi-kondisi 
pasien yang perlu segera 
dilaporkan kepada 
perawat, seperti 
melempar atau memukul 
benda/orang lain. 

S :-keluarga 2 mengatakan 

bahwa mengerti tentang 

perilaku kekerasan dan kondisi 

dimana pasien perlu segera 

dilaporkan kepada perawat. 

 

O : keluarga 2 mampu 

mengulangi yang telah peneliti 

jelaskan. 

 

A : SP1 keluarga pasien risiko 

perilaku kekerasan teratasi. 

 

P : Lanjutkan SP 2 keluarga 

pasien risiko perilaku 

kekerasan pada pertemuan 

berikutnya. 

 

Rabu 10 
April  
2019. 
19.00 

WITA. 

Melakukan SP 2 keluarga 

pasien risiko perilaku 

kekerasan, Melatih keluarga 

melakukan cara-cara 

mengontrol Kemarahan: 

1.4 Mengajarkan tehnik 
relaksasi nafas dalam dan 
dengan latihan cara fisik 

S : keluaga 2 mengatakan 

mampu melakukan tehnik 

mengontrol kemarahan. 

O : keluarga 2 mampu 

meredemonstrasikan cara 

mengendalikan perilaku 

kekerasan dengan cara fisik 

kedua (pukul kasur dan bantal) 

dan mengajarkan kepada 
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kedua (pukul kasur dan 
bantal) kepada subyek, 
untuk nantinya di ajarkan 
kepada pasien. 

pasien. 

 

A :  SP 2 Keluarga teratasi 

sebagian. 

 

P : Lanjutkan SP 2 keluarga 

pasien risiko perilaku 

kekerasan pada pertemuan 

berikutnya. 

 

Kamis 
11 April 
2019. 
19.00 

WITA. 

1.5 Mengajarkan kepada  
subyek bicara yang baik 
bila sedang marah. Ada 
tiga cara : 

 Meminta dengan baik 
tanpa marah 

 Menolak dengan baik 

 Mengungkapkan perasaan 
kesal 

S : “Berbicara baik-baik. 

Meminta dengan baik 

misalnya mau minta minuman 

itu boleh kah nak?” 

“Menolak dengan baik 

misalnya maaf nak bapak 

sedang sibuk” 

“Mengungkapkan perasaan 

marah misalnya anak jangan 

seperti itu bapak tidak suka 

dan jadi kesal kalau kamu 

seperti itu” 

 

O : Subyek mampu 

meredemostrasikan cara 

mengontrol perilaku kekerasan 

secara sosial atau verbal dan 

mampu mengajarkan kepada 

pasien. 

 

A : SP 2 keluarga pasien risiko 

perilaku kekerasan teratasi. 

 

P : Lanjutkan SP 3 keluarga 

pasien risiko perilaku 

kekerasan pada pertemuan 

berikutnya. 

 

Jumat 
12 April 
2019. 
19.00 

WITA. 

Melakukan SP 3 Keluarga 

pasien risiko perilaku 

kekerasan: 

1.6 Membantu subyek II 
membuat jadwal aktivitas 
sehari-hari untuk pasien 
dan melakukan evaluasi 
terhadap perasaan Subyek 
II setelah dilakukan SP 3 
Keluarga pasien risiko 
perilaku kekerasan. 

S : -keluarga 2 mengatakan 

telah bisa mebuat jadwal 

aktivitas untuk pasien. 

 

O : keluarga 2 terlihat mampu 

membuatkan jadwal untuk 

pasien. 

 

A : SP 3 Keluarga pasien 

risiko perilaku kekerasan 

teratasi sebagian. 
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P : Lanjutkan SP 3 Keluarga 

pasien risiko perilaku 

kekerasan pada pertemuan 

berikutnya. 

 

Sabtu 
13 April 
2019.  
19.00 

WITA. 

Melakukan SP 3 Keluarga 

pasien risiko perilaku 

kekerasan: 

1.7 Membantu subyek II 
untuk mengontrol 
perilaku kekerasan 
pasien, dengan minum 
obat secara teratur dan 
memasukan dalam 
jadwal kegiatan harian. 

S : “Saya mengerti jadwal 

minum obat jam setengah 7 

pagi dan jam 5 sore, obatnya 

ada 2 macam ” 

“Nama obat yang pertama 

chlorpromazine gunanya agar 

pikiran tenang dan yang 

satunya haloferidol gunanya 

agar rileks, tidak tegang dan 

marah berkurang” 

“kadang saya lupa nama 

obatnya sus, catat saya dikertas 

ini” 

“Sebelum saya minum obat 

saya harus liat ditempat obat 

ada nama saya atau bukan, 

berapa macam obat dan  nama 

obatnya benar atau tidak” 

 “saya sudah memasukkan 

minum obat kedalam jadwal 

harian bapak saya” 

“ saya juga mengingatkan ibu 

saya untuk selalu memantau 

bapak minum obat, jika bapak 

di kebun sus” 

O : Subyek II mampu 

menyebutkan prinsip 5 benar 

minum obat, namun terkadang 

Subyek II lupa dan harus 

diingatkan oleh perawat. 

Dan telah mampu 

memasukkan kedalam jadwal 

harian pasien. 

A : SP 3 Keluarga pasien 

risiko perilaku kekerasan 

teratasi. 

P : Lakukan evaluasi dan 

terminasi pada pertemuan 

berikutnya. 

 

 

 



65 
 

4.2 Pembahasan 

Dari hasil asuhan keperawatan klien pada keluarga yang 

dilaksanakan pada 6 hari, dari tanggal 08 April-13 April 2019 diperoleh 

hasil dalam kategori kurang berhasil pada keluarga pertama (1) yaitu  

keluarga tidak dapat menerapkan teknik-teknik yang diajarkan untuk 

membantu masalah klien, namun pada klien pertama (1) Tn. J,  diperoleh 

hasil dalam kategori berhasil dimana terjadi peningkatan kemampuan dalam 

mengontrol rasa marah dengan teknik yang diajarkan, sedangkan pada 

keluarga kedua (2) dengan penerapan asuhan keperawatan melalui proses 

keperawatan yang sama di peroleh hasil dalam kategori berhasil dimana 

keluarga mampu merawat dan menerapkan strategi pelaksanaan yang 

diberikan oleh penulis namun pada klien kedua (2) Tn.L, diperoleh hasil 

kurang berhasil, dibuktikan dengan evaluasi yang dilakukan dihari 

berikutnya klien tidak mengingat strategi pelaksanaan hari sebelumnya dan 

harus di ingatkan kembali oleh perawat. 

Penelitian ini sesuai dengan pendapat Nursalam(2011) yang 

menyatakan bahwa keberhasilan suatu asuhan keperawatan kepada klien 

sangat ditentukan oleh pemilihan metode asuhan keperawatan profesional 

dengan semakin meningkatnya kebutuhan masyarakat akan pelayanan 

keperawatan dan tuntutan perkembangan IPTEK maka metode sistem 

pemberian asuhan keperawatan harus efektif dan efisien. Hal ini diperkuat 

oleh penelitian sebelumnya tentang tingkat keberhasilan pada klien. Bahwa 

menurut model peran keluarga, sesuai dengan pendapat Mubarak, dkk 
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(2009) keluarga dapat melaksanakan perawatan atau pemeliharaan 

kesehatan dapat di lihat dari tugas keluarga yaitu : mengenal masalah 

kesehatan keluarga, membuat keputusan tindakan kesehatan yang tepat, 

memberikan perawatan pada anggota keluarga yang sakit, mempertahankan 

suasana rumah yang sehat, menggunakan fasilitas kesehatan yang ada di 

masyarakat. Keluarga dianggap sangat penting dalam penyembuhan pasien 

dengan gangguan risiko perilaku kekerasan yang dirawat di Rumah. 

Hal ini juga diperkuat oleh teori Keliat (2011) yang menyatakan 

keluarga merupakan faktor penting yang menentukan keberhasilan asuhan 

keperawatan pada pasien risiko perilaku kekerasan Keluarga yang 

mendukung secara konsisten akan membuat klien mampu mempertahankan 

pengobatan secara optimal. Demikian juga bila keluarga tidak mampu 

merawat, klien akan kambuh bahkan untuk sembuh akan sulit. 

Dalam hal ini penulis berasumsi keberhasilan pada Tn. J di 

pengaruhi karena adanya pengalaman klien saat dirawat di RS serta 

kemauan klien untuk sembuh, sedangkan di keluarga Tn. J keluarga  

kurang mampu memahami strategi pelaksanaan keperawatan dikarenakan 

faktor kesibukan dan faktor pendidikan, dimana tingkat pendidikan 

berpengaruh terhadap kemampuan seseorang untuk menerima informasi 

dan sebaliknya. Kemudian pada Tn. L ketidakberhasilan strategi 

pelaksanaan disebabkan karena tingkat pendidikan klien yang rendah, 

dimana klien sulit menerima dan memahami informasi yang diberikan, 

namun pada keluarga Tn. L di peroleh hasil dalam kategori berhasil dimana 
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keluarga mampu menerapkan strategi pelaksanaan kepada pasien, menurut 

penulis keberhasilan terjadi karena keluarga memiliki kemauan dan 

motivasi untuk merawat pasien agar cepat sembuh.  Kesimpulan dari 2 

subyek diatas diperoleh hasil pada klien 1 berhasil dibanding klien 2 

dikarenakan umur klien 1 relatif lebih muda sehingga klien lebih mudah 

menerima informasi serta faktor pendidikan klien 1 lebih tinggi di 

bandingkan klien 2. Asuhan keperawatan terintegrasi dengan keluarga 

dapat diberikan untuk meningkatkan kemampuan keluarga dalam merawat 

anggota keluarga dengan risiko perilaku kekerasan yang diberikan dengan : 

penerimaan keluarga yang baik, terjalinnya hubungan saling percaya, 

lingkungan yang sehat dan psikologis harmonis serta waktu luang dalam 

keluarga yang berupaya untuk mencapai kesembuhan pasien. Hal tersebut 

merupakan faktor pendukung agar keluarga dapat memahami edukasi yang 

diberikan dengan baik untuk meningkatkan kemampuan keluarga dalam 

merawat pasien. 

Dari kesimpulan di atas, maka penulis, dapat memberikan beberapa 

saran meliputi saran untuk perawat agar tetap melakukan strategi 

pelaksanaan keluarga pada pasien dan keluarga penderita resiko perilaku 

kekerasan, karena pentingnya peran keluarga dalam perawatan pasien 

gangguan jiwa dirumah dan untuk Puskesmas agar dapat sesering mungkin 

melakukan kunjungan rumah untuk dapat mengontrol pasien gangguan 

jiwa yang ada diwilayah kerja Puskesmas, agar pengobatan di rumah 

pasien gangguan jiwa dapat optimal dilakukan. Saran untuk pengembang 
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dan peneliti selanjutnya, agar strategi pelaksanaan keluarga resiko perilaku 

kekerasan ini dapat digunakan sebagai dasar pengembangan strategi-

strategi lainnya, khususunya dalam menangani pasien resiko perilaku 

kekerasan. Serta saran bagi keluarga agar pasien gangguan jiwa di rujuk ke 

RSJD Atma Husada Samarinda untuk pasien yang masih mengalami 

gangguan jiwa berat. Tak lupa saran untuk warga sekitar rumah pasien, 

agar menerima pasien seperti masyarakat pada umumnya dan tidak 

mengucilkan pasien. 
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BAB 5 

PENUTUP 

  

 Seperti yang telah diuraikan diatas pada bab terdahulu, maka penulis akan 

menuliskan kesimpulan dan saran seperti di bawah ini: 

5.1 Kesimpulan 

Berdasarkan paparan fokus studi dan pembahasan tentang peningkatan 

kemampuan peran keluarga pada keluarga pasien resiko perilaku kekerasan 

setelah dilakukan strategi pelaksanaan keluarga resiko perilaku kekerasan selama 

6 hari dan setiap hari dilakukan terapi selama ±45 menit dan di evaluasi 

didapatkan hasil yang meningkat dibanding sebelum dilakukan intervensi baik 

subyek I dan subyek II. 

5.2 Saran  

5.2.1 Bagi Perawat dan Puskesmas 

 Dapat memberikan saran agar tetap melakukan strategi pelaksanaan 

keluarga pada pasien dan keluarga penderita resiko perilaku kekerasan, agar dapat 

sesering mungkin melakukan kunjungan rumah untuk dapat mengontrol pasien 

gangguan jiwa yang ada diwilayah kerja Puskesmas Sempaja Samarinda 

5.2.2 Bagi Pengembang dan Studi Kasus Selanjutnya 

Hasil studi kasus agar dapat digunakan sebagai dasar pengembangan 

strategi-strategi lainnya, khususunya dalam menangani pasien resiko perilaku 

kekerasan. 

  68 

 



69 
 

5.2.3 Bagi Keluarga  

 Saran bagi keluarga agar pasien gangguan jiwa di rujuk ke RSJD Atma 

Husada Samarinda untuk pasien yang masih mengalami gangguan jiwa berat. 

5.2.4 Bagi Masyarakat 

 Saran untuk warga sekitar rumah pasien, agar menerima pasien seperti 

masyarakat pada umumnya dan tidak mengucilkan pasien. 
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LAMPIRAN 1 

 

LEMBAR PENJELASAN KARYA TULIS ILMIAH 

 

Yth. Calon Responden 

Di Tempat 

Dengan hormat, 

Saya yang bertanda tangan di bawah ini: 

Nama : Siti Musmini 

NIM : P07220116073 

Alamat : Jl. M. Said Gg 06 Rt 026 Kelurahan Lok Bahu 

Kecamatan Sungai Kunjang, Samarinda 

 Adalah mahasiswa Politeknik Kesehatan Kementerian Kesehatan 

Kalimantan Timur Jurusan Keperawatan yang akan melakukan penelitian yang 

berjudul “Asuhan Keperawatan Jiwa Pada Klien Risiko Perilaku Kekerasan 

Terintegrasi Dengan Keluarga Di Wilayah Kerja Puskesmas Sempaja  

Samarinda”. 

 Tujuan penelitian ini adalah untuk memahami bagaimana asuhan 

keperawatan jiwa pada klien risiko perilaku kekerasan terintegrasi dengan 

keluarga di wilayah kerja Puskesmas Sempaja Samarinda yang akan terjamin 

kerahasiaannya. 

 Bila bersedia, mohon untuk menandatangani lembar persetujuan menjadi 

partisipasi yang terlampir dalam lembar ini. Atas perhatian serta kesediaan Sdr/i, 

saya ucapkan terima kasih. 

 

Samarinda, 08 April 2018 

 

 

 Penulis 



 



 

 

 



LAMPIRAN 3 

Strategi Pelaksanaan Pasien 

SP 1 pasien : Membina hubungan saling percaya, mengidentifikasi 

penyebab marah, tanda dan gejala yang dirasakan, perilaku kekerasan yang 

dilakukan, akibat dan cara mengendalikan perilaku kekerasan dengan cara fisik 

pertama (latihan napas dalam). Peragakan komunikasi di bawah ini!  

Orientasi  

“Selamat pagi Pak, perkenalkan nama saya Siti Musmini, panggil saya 

Siti. Saya perawat yang dinas di ruangan ini. Hari ini saya dinas pagi dari jam 7 

pagi sampai jam 2 siang. Saya yang akan merawat Bapak, selama Bapak di rumah 

sakit ini. Nama Bapak siapa, senangnya dipanggil apa?” '  

“Bagaimana perasaan Bapak saat ini ? Masih ada perasaan kesal atau 

marah? Apa yang terjadi di rumah?.”  

“Baiklah, sekarang kita akan berbincang-bincang tentang perasaan marah 

Bapak.”   “Berapa lama Bapak mau kita berbincang-bincang? Bagaimana kalau 20 

menit?” “Bagaimana kalau kita berbincang-bincang di ruang tamu?” 

Kerja  

“Apa yang menyebabkan Bapak A marah? Apakah sebelumnya Bapak A 

pernah marah? Terus, penyebabnya apa?; Samakah dengan yang sekarang? O. 

.iya, jadi ada 2 penyebab marah Bapak A.”  

“Pada saat penyebab marah itu ada, seperti Bapak A pulang ke rumah dan 

istri belum menyediakan makanan (misalnya ini penyebab marah pasien), apa 

yang Bapak A rasakan?” (Tunggu respons pasien.)  



“Apakah Bapak A merasakan kesal kemudian dada Bapak berdebar-debar, 

mata melotot, rahang terkatup rapat, dan tangan mengepal?”  

“Setelah itu apa yang Bapak A lakukan?”  

“Jadi Bapak A memukul istri dan memecahkan piring? Apakah dengan 

cara ini makanan terhidang? Iya, tentu tidak. Apa kerugian cara yang Bapak A 

lakukan? Betul, istri jadi sakit dan takut, piring-piring pecah."  

“Menurut Bapak A adakah cara lain yang lebih baik? Maukah Bapak A 

belajar cara mengungkapkan kemarahan dengan baik tanpa menimbulkan 

kerugian?"  

“Ada beberapa cara untuk mengendalikan kemarahan, Pak. Salah satunya 

adalah dengan cara fisik. Jadi, melalui kegiatan fisik, rasa marah disalurkan.”  

“Ada beberapa cara fisik untuk mengendalikan rasa marah, bagaimana 

kalau kita belajar satu cara dulu?”  

“Begini Pak, kalau tanda-tanda marah tadi sudah Bapak A rasakan, Bapak 

berdiri, lalu tarik napas dari hidung, tahan sebentar, lalu keluarkan/ tiup perlahan-

lahan melalui mulut seperti mengeluarkan kemarahan. Ayo coba lagi, tarik dari 

hidung, bagus.., tahan, dan tiup melalui mulut. Nah, lakukan 5 kali. Bagus sekali, 

Bapak A sudah bisa melakukannya. Bagaimana perasaannya?”  

“Nah, sebaiknya latihan ini Bapak A lakukan secara rutin sehingga bila 

sewaktu-waktu rasa marah itu muncul Bapak A sudah terbiasa melakukannya.”  



Terminasi  

“Bagaimana perasaan Bapak A setelah berbincang-bincang tentang 

kemarahan Bapak?” 

“Iya, jadi ada 2 penyebab Bapak A marah...(sebutkan) dan yang Bapak 

rasakan. . .(sebutkan) dan yang Bapak lakukan. . ..(sebutkan) serta akibatnya. . 

.(sebutkan) .” 

“Coba selama saya tidak ada, ingat-ingat lagi penyebab marah Bapak yang 

lalu, apa yang Bapak lakukan kalau marah yang belum kita bahas dan jangan lupa 

latihan napas dalam, ya Pak.”  

“Sekarang kita buat jadwal latihannya ya Pak, berapa kali sehari Bapak 

mau latihan napas dalam?”  

“Baik, bagaimana kalau 2 jam lagi saya datang dan kita latihan cara yang 

lain untuk mencegah! mengendalikan marah.” 

“Tempatnya di sini saja, ya Pak?”  

“Selamat pagi.” ,  

SP 2 pasien: Membantu pasien latihan mengendalikan perilaku kekerasan 

dengan cara fisik kedua (evaluasi latihan napas dalam, latihan mengendalikan 

perlaku kekerasan dengan cara fisik kedua [pukul kasur dan bantal], menyusun 

jadwal kegiatan harian cara kedua).  

Peragakan komunikasi di bawah ini!  

Orientasi  

“Selamat Pagi Pak A, sesuai dengan janji saya dua jam yang lalu sekarang 

saya datang lagi .”  



“Bagaimana perasaan Bapak saat ini, adakah hal yang menyebabkan 

Bapak marah?”  

“Baik, Sekarang. kita akan belajar cara mengendalikan perasaan marah 

dengan kegiatan fisik untuk cara yang kedua.”  

“Mau berapa, lama? Bagaimana kalau 20 menit?”  

“Di mana kita bicara? 

Kerja  

“Kalau ada yang menyebabkan Bapak marah dan muncul perasaan kesal, 

berdebar-debar, mata melotot, selain napas dalam Bapak dapat memukul kasur 

dan bantal.” 

“Sekarang, mari kita latihan memukul kasur dan bantal. Mana kamar 

Bapak? Jadi kalau nanti Bapak kesal dan ingin marah, langsung ke kamar dan 

1ampiaskan kemarahan tersebut dengan memukul kasur dan bantal. Nah, coba 

Bapak lakukan,pukul kasur dan bantal.Ya, bagus sekali Bapak melakukannya!”  

“Kekesalan lampiaskan ke kasur atau bantal.”  

“Nah, cara ini pun dapat dilakukan secara rutin jika ada perasaan marah. 

Kemudian jangan lupa merapikan tempat tidurnya.” 

 Terminasi  

“Bagaimana perasaan Bapak setelah latihan cara menyalurkan marah 

tadi?” 

“Ada berapa cara yang sudah kita latih, coba Bapak sebutkan lagi? 

Bagus!" 



"Mari kita masukkan ke dalam jadwal kegiatan sehari-hari Bapak. Pukul 

berapa Bapak mau mempraktikan memukul kasur/ bantal? Bagaimana kalau setiap 

bangun tidur? Baik, jadi jam 5 pagi dan jam 3 sore. Lalu, kalau ada keinginan 

marah sewaktu-waktu gunakan kedua cara tadi ya Pak. “Besok jam 10 pagi, kita 

ketemu lagi kita akan latihan cara mengendalikan marah dengan belajar bicara 

yang baik. Sampai jumpa!" 

SP 3 pasien: Membantu pasien latihan mengendalikan perilaku kekerasan 

cara sosial/ verbal (evaluasi jadwal harian tentang dua cara fisik mengendalikan 

perilaku kekerasan, latihan mengungkapkan rasa marah secara verbal [menolak 

dengan baik, meminta dengan baik, mengungkapkan perasaan dengan baik], susun 

jadwal latihan mengungkapkan marah secara verbal).  

Peragakan komunikasi di bawah ini!  

Orientasi  

“Selamat pagi Pak, sesuai dengan janji saya kemarin, sekarang kita ketemu 

lagi. Bagaimana Pak, sudah dilakukan latihan tarik napas dalam dan pukul kasur 

bantal?Apa yang dirasakan setelah melakukan latihan secara teratur? 

Berkurangkah rasa marahnya?”  

“Coba saya lihat jadwal kegiatan hariannya. Bagus! Nah, kalau tarik napas 

dalamnya dilakukan sendiri, tulis M, artinya mandiri; kalau diingatkan suster baru 

dilakukan, tulis B, artinya dibantu atau di ingatkan. Kalau tidak dilakukan, tulis T, 

"artinya belum dapat melakukannya 

“Bagaimana kalau sekarang kita latihan cara bicara yang baik untuk 

mencegah marah?” 



“Di mana kita berbincang-bincang? Bagaimana kalau di tempat yang 

sama?” “Berapa lama Bapak mau kita berbincang-bincang? Bagaimana au 30 

menit?”  

Kerja 

“Sekarang kita latihan cara bicara yang baik untuk mencegah marah. 

Kalau marah sudah disalurkan melalui tarik napas dalam atau memukul kasur dan 

bantal, dan sudah lega, kita perlu bicara dengan orang yang membuat kita marah. 

Ada tiga caranya Pak:  

1. Meminta dengan baik tanpa marah dengan nada suara yang rendah serta 

tidak menggunakan kata-kata kasar. Kemarin Bapak bilang penyebab marahnya 

karena istri tidak memberi uang. Coba Bapak minta uang dengan baik, katakan, 

“Bu, saya perlu uang untuk membeli teh.” Coba Bapak praktikkan. Bagus Pak!”  

2. Menolak dengan baik, jika ada yang menyuruh dan Bapak tidak ingin 

melakukannya, katakan, “Maaf saya tidak bisa melakukannya karena sedang ada 

kerjaan.” Coba Bapak praktikkan. Bagus Pak!  

3. Mengungkapkan perasaan kesal. jika ada perlakuan orang lain yang 

membuat kesal, Bapak dapat mengatakan, “Saya jadi ingin marah karena 

perkataanmu itu.” Coba praktikkan. Bagus!”  

Terminasi  

“Bagaimana perasaan Bapak setelah kita bercakap-cakap tentang cara 

mengendalikan marah dengan bicara yang baik?”  



“Coba Bapak sebutkan lagi cara bicara yang baik yang telah kita pelajari ! 

Bagus sekali ! Sekarang mari kita masukkan dalam jadwal. Berapa kali sehari 

Bapak mau latihan bicara yang baik?”  

“Coba masukkan ke dalam jadwal latihan sehari-hari, misalnya meminta 

obat, uang, dan lain-lain. Bagus nanti dicoba ya Pak !” “Bagaimana kalau dua jam 

lagi kita ketemu ?”  

“Nanti kita akan membicarakan cara lain untuk mengatasi rasa marah 

Bapak, yaitu dengan cara ibadah, Bapak setuju ? Mau di mana Pak? Di sini lagi? 

Baik, sampai nanti ya !” 

SP 4 pasien: Bantu pasien latihan mengendalikan perilaku kekerasan 

secara spiritual (diskusikan hasil latihan mengendalikan perilaku kekerasan secara 

fisik dan social / verbal latihan beribadah dan berdoa, buat jadwal latihan ibadah / 

berdoa) 

Peragakan komunikasi di bawah ini! 

Orientasi  

“Selamat pagi Pak, sesuai dengan janji saya dua jam yang lalu sekarang 

saya datang lagi.”  

“Bagaimana Pak, latihan apa yang sudah dilakukan ? Apa yang dirasakan 

setelah melakukan latihan secara teratur ? Bagus sekali, bagai mana rasa 

marahnya ?“ “Bagaimana kalau sekarang kita latihan cara lain untuk mencegah 

rasa marah yaitu dengan ibadah sesuai dengan agama Bapak ?” 

“Di mana kita berbincang-bincang ? Bagaimana kalau di tempat tadi?” 

“Berapa lama Bapak mau kita berbincang-bincang?”  



“Bagaimana kalau 30 menit?”  

Kerja  

“Coba ceritakan kegiatan ibadah yang biasa Bapak lakukan! Bagus.  

“Baik, .yang mana mau dicoba?”  

“Nah, kalau Bapak sedang marah coba Bapak langsung duduk dan tarik 

napas dalam .” 

“jika tidak reda juga marahnya rebahkan badan agar rileks.  

“Apa kegiatan ibadah yang biasa Bapak lakukan?“  

“Kegiatan ibadah mana yang mau dicoba selama di rumah sakit? Coba 

pilih dua kegiatan yang ingin Bapak lakukan.”  

“Mari coba lakukan. Bagus sekali!”  

“Bapak bisa melakukan ibadah secara teratur untuk meredakan 

kemarahan.” 

Terminasi  

“Bagaimana perasaan Bapak setelah kita bercakap-cakap tentang cara 

yang ketiga ini?”  

“jadi, sudah berapa cara mengendalikan marah yang kita pelajari? Bagus!” 

“Mari kita masukkan kegiatan ibadah pada jadwal kegiatan Bapak. Mau 

berapa kali Bapak beribadah.”  

“Coba Bapak sebutkan lagi cara ibadah yang dapat Bapak lakukan saat 

Bapak merasa marah.”  

“Setelah ini, coba Bapak lakukan jadwal ibadah sesuai jadwal yang telah 

kita buat tadi dan perhatikan apakah rasa marah Bapak berkurang ?"  



“Besok kita ketemu lagi ya Pak, nanti kita bicarakan cara keempat 

mengendalikan rasa marah, yaitu dengan patuh minum obat. jam berapa Bapak 

ada waktu ?“ 

“Di mana kita berbincang? Bagaimana kalau di tempat ini lagi ?”  

“Sampai jumpa, Pak !”  

 

SP 5 pasien: Membantu pasien latihan mengendalikan perilaku kekerasan 

dengan obat (bantu pasien minum obat secara teratur dengan prinsip lima benar 

[benar nama pasien, benar nama obat, benar cara minum obat, benar waktu minum 

obat, dan benar dosis obat] disertai penjelasan guna obat dan akibat berhenti 

minum obat, susun jadwal minum obat secara teratur). Peragakan komunikasi di 

bawah ini!  

Orientasi  

“Selamat pagi Pak, sesuai dengan janji saya kemarin, hari ini kita bertemu 

lagi. Bagaimana Pak, sudah dilakukan latihan tarik napas dalam, pukul kasur 

bantal, bicara yang baik serta beribadah? Apa yang dirasakan setelah melakukan 

latihansecara teratur? coba kita lihat cek kegiatannya. Bagus ! Berkurang rasa 

marahnya ?“  

“Bagaimana kalau sekarang kita bicara dan latihan tentang cara minum 

obat yang benar untuk mengendalikan rasa marah ?” “Di mana kita berbincang-

bincang ? Bagaimana kalau ditempat kemarin ? Berapa lama kita berbincang-

bincang ? Bagaimana kalau 15 menit ?” 



Kerja  

(Perawat membawa obat pasien)  

“Bapak sudah dapat obat dari dokter? Berapa macam obat yang Bapak 

minum? Warnanya apa saja? Bagus! Jam berapa Bapak minum?”  

“Obatnya ada tiga macam Pak, yang warnanya oranye namanya CPZ 

gunanya agar pikiran tenang, yang putih ini namanya THP agar Bapak rileks dan 

tidak tegang dan yang merah jambu ini namanya HLP agar rasa marah berkurang. 

Semuanya ini harus Bapak minum 3 kali sehari pukul 7 pagi, 1 siang dan 7 

malam.”  

“jika nanti setelah minum obat mulut Bapak terasa kering, untuk 

membantu mengatasinya Bapak bisa mengisap-isap es batu atau minum air putih 

dan jika mata terasa berkunang- kunang, Bapak sebaiknya istirahat dan jangan 

beraktivitas dulu.”  

“Nanti di rumah sebelum minum obat ini, Bapak lihat dulu label di kotak 

obat apakah benar nama Bapak tertulis di label itu, berapa dosis yang harus 

diminum, jam berapa saja harus diminum.” Baca juga apakah nama obatnya sudah 

benar ?, disini minta obatnya pada suster, kemudian cek lagi apakah benar obat 

nya !” 

“Jangan pernah menghentikan minum obat sebelum berkonsultasi dengan 

dokter karena dapat terjadi kekambuhan.” 

“Sekarang kita masukkan waktu minum obatnya kedalam jadwal, ya Pak 

.” 



Terminasi   

“Bagaimana perasaan Bapak setelah kita bercakap-cakap tentang cara 

minum obat yang benar ?” 

“Coba, Bapak sebutkan lagi jenis obat yang Bapak minum ! Bagaimana 

cara minum obat yang benar ?” 

“Nah, sudah berpa cara mengendalikan rasa marah yang kita pelajari ? 

sekarng kita tambahkan jadwal kegiatannya dengan minum obat. Jangan lupa 

laksanakan semua dengan teratur ya.” 

“Baik, besok kita ketemu kembali untuk melihat sejauh mana Bapak 

melaksanakn kegiatan dan sejauh mana dapat mencegah rasa marah. Sampai 

jumpa!” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



LAMPIRAN 4 

 

Strategi Pelaksanaan Keluarga  

SP 1 Keluarga: Memberikan pendidikan kesehatan kepada keluarga 

tentang cara merawat pasien perilaku kekerasan di rumah (diskusikan masalah 

yang dihadapi keluarga dalam merawat pasien, diskusikan bersama keluarga 

tentang perilaku kekerasan [penyebab, tanda dan gejala, perilaku yang muncul dan 

akibat dari perilaku tersebut], diskusikan bersama keluarga kondisi pasien yang 

perlu segera dilaporkan kepada perawat, seperti melempar atau memukul benda/ 

orang lain.) Peragakan komunikasi di bawah ini!  

Orientasi  

“Selamat pagi Bu, perkenalkan nama saya Siti Musmini, saya perawat dari 

ruang ini, saya yang akan merawat Bapak (pasien). Nama Ibu siapa, senangnya 

dipanggil apa? 

 “Bisa kita berbincang-bincang sekarang tentang masalah yang Ibu hadapi? 

Berapa lama Ibu kita berbincang-bincang? Bagaimana kalau 30 menit?”  

“Di mana enaknya kita berbincang-bincang, Bu? Bagaimana kalau di 

kantor Perawat?” 

Kerja 

“Bu, apa masalah yang Ibu hadapi dalam merawat Bapak? Apa yang Ibu 

lakukan? Baik Bu, Saya akan coba jelaskan tentang marah Bapak dan hal-hal yang 

perlu diperhatikan.”  



“Bu, marah adalah suatu perasaan yang wajar, tetapi jika tidak di.salurkan 

dengan benar akan membahayakan dirinya sendiri, orang lain dan lingkungan." 

“Hal yang menyebabkan suami Ibu marah dan mengamuk adalah kalau dia 

merasa direndahkan dan keinginannya tidak terpenuhi .” 

“Tanda orang marah adalah tampak tegang dan merah, kemudian kelihatan 

gelisah, dan biasanya setelah itu ia akan melampiaskannya dengan membanting-

banting perabot rumah tangga atau memukul atau bicara kasar Kalau sedang 

marah apa yang terjadi pada Bapak? Lalu apa yang biasa Bapak lakukan saat 

marah?”  

 “Jika hal tersebut terjadi sebaiknya ibu tetap tenang, bicara lembut, tetapi 

tegas, jangan lupa jaga jarak dan jauhkan benda benda tajam dari sekitar apak 

seperti gelas dan pisau. jauhkan juga anak anak kecil dari Bapak. ”'  

 “Jika Bapak masih marah dan ngamuk segera bawa ke puskesmas atau 

RSJ setelah sebelumnya diikat dulu (ajarkan caranya pada keluarga) jangan lupa 

minta bantuan orang lain saat mengikat Bapak ya Bu, lakukan dengan tidak 

menyakiti Bapak dan dijelaskan alasan mengikat, yaitu agar Bapak tidak 

mencederai diri sendiri ,orang lain, dan lingkungan.”  

 “Nah Bu, ibu sudah lihat apa yang saya ajarkan kepada Bapak bila tanda 

tanda kemarahan itu muncul Ibu bisa bantu Bapak dengan cara mengingatkan 

jadwal latihan cara mengendalikan marah yang sudah dibuat, yaitu secara fisik, 

verbal, spiritual, dan obat teratur.”  

“Kalau Bapak bisa melakukan latihannya dengan baik jangan lupa dipuji 

ya Bu.”  



Terminasi  

“Bagaimana perasaan ibu setelah kita bercakap-cakap tentang cara 

merawat Bapak?”  

“Coba Ibu sebutkan lagi cara merawat Bapak. Setelah ini coba Ibu 

ingatkan jadwal yang telah dibuat untuk Bapak, ya Bu” “Bagaimana kalau kita 

ketemu 2 hari lagi untuk latihan cara-cara yang sudah kita bicarakan tadi langsung 

pada Bapak? Tempatnya di sini saja lagi ya Bu?”  

SP 2 keluarga: Melatih keluarga melakukan cara-cara mengendalikan 

kemarahan (evaluasi pengetahuan keluarga tentang marah, anjurkan keluarga 

Untuk memotivasi pasien melakukan tindakan yang telah diajarkan oleh perawat, 

ajarkan keluarga untuk memberikan pujian kepada pasien jika pasien dapat 

melakukan kegiatan tersebut secara tepat, diskusikan bersama keluarga tindakan 

yang harus dilakukan jika pasien menunjukkan gejala gejala perilaku kekerasan).  

Peragakan komunikasi di bawah ini!  

Orientasi  

“Selamat pagi Bu, sesuai dengan janji kita 2 hari yang lalu sekarang kita 

ketemu lagi untuk latihan cara-cara mengendalikan rasa marah Bapak.? 

“Bagaimana Bu? Masih ingat diskusi kita yang lalu? Ada yang mau Ibu 

tanyakan? Berapa lama Ibu mau kita latihan?”  

“Bagaimana kalau kita latihan disini saja?” 

“Sebentar saya panggilkan Bapak agar bisa berlatih bersama.”  

Kerja 



“Nah pak, coba ceritakan kepada Ibu, latihan yang sudah Bapak lakukan. 

Bagus sekali! Coba perlihatkan kepada Ibu jadwal harian Bapak. Bagus!”  

“Nanti di rumah Ibu bisa membantu Bapak latihan mengendalikan 

kemarahan Bapak.”  

“Sekarang kita akan coba latihan bersama-sama ya, pak?”  

”Masih ingat Pak, kalau tanda-tanda marah sudah Bapak rasakan, apa yang 

harus dilakukan Bapak?”  

“Ya.. betul, Bapak berdiri, lalu tarik napas dari hidung, tahan sebentar lalu 

keluarkan/ tiup perlahan-lahan melalui mulut, seperti  mengeluarkan kemarahan. 

Ayo coba lagi, tarik dari hidung bagus.., tahan, dan tiup melalui mulut.” 

“Nah, lakukan 5 kali, coba Ibu temani dan bantu Bapak menghitung 

latihan ini sampai 5 kali. Bagus sekali, Bapak dan Ibu sudah bisa melakukannya 

dengan baik.” 

“Cara yang kedua masih ingat Pak, Bu?Ya. ..benar, kalau ada yang 

menyebabkan Bapak marah dan muncul perasaan kesal, berdebar-debar, mata 

melotot, selain napas dalam Bapak dapat memukul kasur dan bantal.” 

“Sekarang coba kita latihan memukul kasur dan bantal. Mana kamar 

Bapak? Jadi kalau nanti Bapak kesal dan ingin marah, langsung ke kamar dan 

lampiaskan kemarahan tersebut dengan memukul kasur dan bantal. Nah, coba 

Bapak lakukan sambil didampingi Ibu, berikan Bapak semangat ya Bu.Ya, bagus 

sekali Bapak melakukannya.” 

“Cara yang ketiga adalah bicara yang baik bila. sedang marah. Ada tiga 

caranya Pak, coba-praktikkan langsung pada Ibu cara bicara ini 1) Meminta 



dengan baik tanpa marah dengan nada suara yang rendah serta tidak menggunakan 

kata-kata kasar, misalnya: Bu, saya perlu uang untuk beli rokok! Coba Bapak 

praktikkan. Bagus Pak. 2) Menolak dengan baik, jika ada yang menyuruh dan 

Bapak tidak ingin melakukannya, katakan: Maaf saya tidak bisa melakukannya 

karena sedang ada kerjaan. Coba Bapak praktikkan. Bagus pak. 3) 

Mengungkapkan perasaan kesal, jika ada perlakuan orang lain yang membuat 

kesal Bapak dapat mengatakan: Saya jadi ingin marah karena perkataanmu itu. 

Coba praktikkan. Bagus!”  

“Cara berikutnya adalah kalau Bapak sedang marah apa yang harus 

dilakukan? Baik sekali, Bapak coba langsung duduk dan tarik napas dalam. Jika 

tidak reda juga marahnya rebahkan badan agar rileks.” ,  

“Bapak bisa melakukan ibadah secara teratur dengan didampingi Ibu untuk 

meredakan kemarahan.”  

“Cara terakhir adalah minum obat teratur ya Pak, Bu agar pikiran Bapak 

jadi tenang, tidurnya juga tenang, tidak ada rasa marah.”  

“Bapak coba jelaskan berapa macam obatnya! Bagus. jam berapa minum 

obat? Bagus. Apa guna obat? Bagus.” 

“Apakah boleh mengurangi atau menghentika obat? Wah bagus sekali!”  

“Dua hari yang lalu sudah saya jelaskan obat yang Bapak dapatkan, Ibu 

tolong selama di rumah ingatkan Bapak untuk meminumnya secara teratur dan 

jangan dihentikan tanpa sepengetahuan dokter.”  

Terminasi  



“Baiklah Bu, latihan kita sudah selesai. Bagaimana perasaan Ibu setelah 

kita latihan cara mengendalikan marah langsung kepada Bapak?” ' .  

“Bisa Ibu sebutkan lagi ada berapa cara mengendalikan marah?”  

“Selanjutnya tolong pantau dan motivasi Bapak untuk melaksanakan 

jadwal latihan yang telah dibuat. Jangan lupa berikan pujian untuk Bapak bila 

dapat melakukan dengan benar ya Bu!”  

“Karena Bapak sebentar lagi sudah mau pulang bagaimana kalau 2 hari 

lagi Ibu bertemu saya untuk membicarakan jadwal aktivitas Bapak selama di 

rumah nanti." 

“Jam 1 seperti hari ini ya Bu. Di ruang ini juga.”  

SP 3 keluarga: Membuat perencanaan pulang bersam keluarga. 

 Peragakan komunikasi di bawah ini! 

Orientasi 

“Selamat pagi Pak, Bu, karena besok Bapak sudah boleh pulang, maka 

sesuai janji kita sekarang bertemu untuk membicarakan jadwal Bapak selama di 

rumah“. 

“Bagaimana Pak, Bu, selama ibu membesuk apakah sudah terus dilatih 

cara merawat Bapak?”  

“ Apakah sudah dipuji keberhasilannya?”  

“Nah sekarang bagaimana kalau sekarang bicarakan jadwal di rumah di 

sini saja?”  

“Berapa lama bapak dan ibu mau kita berbicara? Bagaimana kalau 30 

menit?” '  



Kerja  

“Pak, Bu, jadwal yang telah dibuat selama di rumah sakit tolong 

dilanjutkan di rumah, baik jadwal aktivitas maupun jadwal minum obatnya. Mari 

kita lihat jadwal Bapak!”  

“Hal-hal yang perlu diperhatikan lebih lanjut adalah perilaku yang 

ditampilkan oleh Bapak selama di rumah, misalnya Bapak menolak minum obat 

atau memperlihatkan perilaku membahayakan orang lain. jika hal ini terjadi 

segera hubungi Suster E di Puskesmas Juanda, puskesmas terdekat dari rumah ibu 

dan bapak, ini nomor telepon puskesmasnya: (0651) 554xxx. jika tidak teratasi 

suster E akan merujuknya ke RSJ .”  

“Selanjutnya suster E yang akan membantu memantau perkembangan 

Bapak selama di rumah.”  

Terminasi  

“Bagaimana Bu? Ada yang ingin ditanyakan?”  

“Coba lbu sebutkan apa saja yang perlu diperhatikan (jadwal kegiatan, 

tanda atau gejala, tindak lanjut ke puskesmas) .”  

“Baiklah, silakan menyelesaikan administrasi Saya akan persiapkan 

Pakaian dan obatnya .”  

 

 

 

 

 



LAMPIRAN 5 

 

STRATEGI PELAKSANAAN KUNJUNGAN RUMAH 

A. Prosedur Tetap Pertemuan Keluarga Klien dengan Risiko Perilaku 

Kekerasan 

1. Sasaran 

a. Keluarga yang sedang dilakukan kunjungan rumah 

b. Keluarga dari klien risiko perilaku kekerasan 

 

2. Tujuan 

a. Keluarga dapat mengenal tentang masalah risiko perilaku kekerasan 

b. Keluarga dapat mengambil keputusan untuk merawat klien yang risiko 

perilaku kekerasan 

c. Keluarga dapat merawat klien risiko perilaku kekerasan 

d. Keluarga dapat memodifikasi lingkungan dalam merawat klien 

e. Keluarga dapat memanfaatkan fasilitas pelayanan kesehatan yang ada 

untuk merawat klien 

 

3. Alat 

a. Lembar balik 

b. Leaflet 

 

4. Langkah-langkah 

a. Menemui anggota keluarga yang sedang dilakukan kunjungan rumah. 

b. Memberi salam dan memperkenalkan diri (untuk pertemuan pertama) dan 

menyepakati kontrak. 

c. Menjelaskan tujuan pertemuan. 

d. Menanyakan kepada keluarga keadaan klien sebelum dirawat di rumah 

sakit dan masalah yang dialami dalam merawat. 



e. Memberi reinforcement positif bila keluarga telah merawat klien dengan 

benar. 

f. Menyampaikan perkembangan klien selama dirawat. 

g. Menjelaskan kepada keluarga tentang: 

1) Pengertian risiko perilaku kekerasan. 

2) Proses terjadinya. 

3) Tanda-tanda risiko perilaku kekerasan. 

4) Peran serta keluarga dalam merawat klien. 

5) Memberikan kesempatan kepada keluarga untuk bertanya. 

6) Mengevaluasi hal-hal yang telah didiskusikan dengan keluarga. 

7) Memberikan reinforcement positif bila keluarga berhasil menjelaskan 

dengan benar. 

8) Menanyakan hal-hal yang belum jelas dan memberikan leaflet sebagai 

alat bantu. 

9) Terminasi dan menyepakati pertemuaan yang akan datang (kapan 

berkunjung kembali, jam berapa, siapa yang akan berkunjung). 

 

5. Tindak Lanjut 

a. Memfasilitasi keluarga melakukan tindakan asuhan keperawatan yang 

telah didiskusikan. 

b. Mengobservasi peran serta keluarga. 

c. Memberikan reinforcement pada keluarga terkait dengan tindakan positif 

yang dilakukan keluarga. 

 

 

 

 

 

 

 

 



B. Fase-Fase dan Aktivitas Kunjungan Rumah 

No. Fase Aktivitas 

1. Fase inisiasi - Klarifikasi sumber rujukan untuk kunjungan 

rumah 

- Klarifikasi tujuan kunjungan ke rumah 

- Desain kunjungan ke rumah 

2. Fase pra kunjungan - Lakukan kontrak dengan keluarga 

- Satukan persepsi tentang tujuan kunjungan 

dengan keluarga 

- Apa keinginan keluarga dari kunjungan rumah 

- Buat jadwal kunjungan  

- Telaah rujukan/reference 

3. Fase di dalam rumah - Memperkenalkan diri, identitas diri dan 

profesional 

- Interaksi sosial 

- Tetapkan hubungan P & K 

- Implementasikan proses keperawatan 

4. Fase terminasi - Telaah (evaluasi) kunjungan dengan keluarga 

- Rencanakan untuk kunjungan berikutnya 

5. Fase paska kunjungan - Catat hasil kunjungan 

- Rencanakan kunjungan berikutnya 

 

 

 

 

 

 

 



LAMPIRAN 6 

Keterangan Hari 

ke 1 

Hari 

ke 2 

Hari 

ke 3 

Hari 

ke 4 

Hari 

ke 5 

Hari 

ke 6 

1. Mengambil Subyek sesuai kriteria yang 

telah di terapkan 
 

 

     

2. Meminta calon responden untuk 

menandatangani Informed Consent 

sebagai bukti persetujuan 

      

3. Melakukan pengkajian awal perawatan 

klien terintegrasi dengan keluarga 

dengan risiko perilaku kekerasan 

      

4. Melakukan BHSP dengan keluarga dan 

Klien 
      

5. Melakukan SP 1 Pasien       

6. Melakukan SP 1 Keluarga       

7. Melakukan evaluasi SP 1 Pasien       

8. Melakukan evaluasi SP 1 Keluarga dan 

melakukan Sp 1 Keluarga 
      

9. Melakukan SP 2 Pasien       

10. Melakukan evaluasi SP 2 pasien dan 

melakukan SP 3 Pasien 
      

11. Melakukan evaluasi SP 1 Keluarga dan 

melakukan SP 2 Keluarga 
      

12. Melakukan evaluasi SP 3 Pasien dan 

Melakukan SP 4 Pasien  
      

13. Mengevaluasi SP 2 Keluarga dan 

Melakukan SP 2 Keluarga  
      

14. Melakukan evaluasi SP 4 Pasien dan 

melakukan SP 5 Pasien 
      

15. Mengevaluasi SP 2 Keluarga dan 

melakukan SP 3 Keluarga 
      

16. Melakukan SP 5 dan mengevaluasi       

17. Melakukan evaluasi SP 3 dan 

melakukan SP 3 Keluarga 
      

18. Mengevaluasi hasil Observasi kepada 

Pasien dan Keluarga 
      

19. Melakukan pengolahan data       

20. Menyajikan hasil pengolahan data atau 

hasil penelitian dala bentuk narasi dan 

tabel 

      

 

 

 

 



LAMPIRAN 7 

Surat Perizinan Pelaksanaan Riset Keperawatan Poltekkes 

 



LAMPIRAN 8  

Surat Perizinan Pelaksanaan Riset Keperawatan Dinas Kesehatan 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 



LAMPIRAN 9 

Surat Perizinan Penelitian Puskesmas Sempaja 

 



LAMPIRAN 10  

Surat Perizinan dari Ketua RT Setempat 

 

 



 

 



LAMPIRAN 11 

Surat Keterangan Telah Melakukan Penelitian 

 



LAMPIRAN 12  

Lembar Konsultasi 

 



 

 



 

 

 

 

 

 



 

 

 



 


