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BAB II 

TINJAUAN TEORI 

 

A. Pengertian Perilaku Kekerasan 

 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. 

(Dermawan dan Rusdi, 2013 ).  

 Suatu keadaan di mana klien mengalami perilaku yang dapat 

membahayakan klien sendiri, lingkungan termasuk orang lain, dan barang- 

barang (Fitria, 2010). 

 Perilaku kekerasan adalah suatu bentuk perilaku yang bertujuan untuk 

melukai seseorang secara fisik maupun psikologis. Berdasarkan definisi ini 

maka perilaku kekerasan dapat di lakukan secara verbal, di arahkan 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 ). 

     Perilaku kekerasan adalah nyata melakukan kekerasan di tujukan pada diri 

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

(Dermawan dan Rusdi, 2013 ). 

     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 
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perasaan- perasaan tertentu yang biasanya disebut dengan perasaan marah. 

(Dermawan dan Rusdi, 2013 ). 

 

B. Tanda dan Gejala 

 Fisik: mata melotot/ pandangan tajam, tangan mengepal, rahang 

mengatup, wajah memerah dan tegang, serta postur tubuh kaku. 

 Verbal: mengancam, mengumpat dengan kata- kata kotor, berbicara 

dengan nada keras, kasar dan ketus. 

 Perilaku: menyerang orang lain, melukai diri sendiri/ orang lain, merusak 

lingkungan, amuk/ agresif. 

 Emosi: tidak adekuat, tidak aman dan nyaman, ,merasa terganggu, 

dendam, jengkel, tidak berdaya, bermusuhan, mengamuk, ingin 

berkelahi, meyalahkan, dan menuntut. 

 Intelektual: mendominasi cerewet, kasar, berdebat, meremehkan, dan 

tidak jarang mengeluarkan kata- kata bernada sarkasme. 

 Spiritual: merasa diri berkuasa, merasa diri benar, keragu- raguan, tidak 

bermoral, dan kreativitas terhambat. 

 Sosial: menarik diri, pengasingan, penolakan, kekerasan, ejekan dan 

sindiran. 

 Perhatian: bolos, melarikan diri, dan melakukan penyimpangan seksual. 

  

      (Fitria, 2010)  
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C. Rentang Respons 

Perilaku kekerasan diangggap suatu akibat yang ekstrem dari marah. Perilaku 

agresif dan perilaku kekerasan sering di pandang sebagai rentang di mana 

agresif verbal di suatu sisi dan perilaku kekerasan di sisi yang lain. Suatu 

keadaan yang menimbulkan emosi, frisutasi, dan marah. Hal ini akan 

mempengaruhi perilaku seseorang. Berdasarkan keadaan emosi secara 

mendalam tersebut kadang perilaku agresif atau melukai karena 

menggunakan koping yang tidak baik. 

             respon  
Respons adaptif    maladaptif 

 

 Asertif           frustasi                  pasif                    agresif         kekerasan 

     

Gambar 1.1  . Rentang Respons Perilaku Kekerasan 

Sumber:  (Fitria,2010) 

 

Keterangan:  

1) Asertif : Individu dapat mengungkapkan marah tanpa  

   menyalahkan orang lain dan memberikan 

   ketenangan. 

2) Frustasi  : individu gagal mencapai tujuan kepuasan saat marah  

   dan tidak dapat menemukan alternative. 

3) Pasif : Individu tidak dapat mengungkapkan perasaanya. 

4) Agresif : Perilaku yang menyertai marah, terdapat dorongan  

   untuk menuntut tetapi masih terkontrol. 

5) Kekerasan : perasaan marah dan bermusuhan yang kuat serta       

        hilangnya kontrol. 
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D. Etiologi  

1. Faktor predisposisi 

a) Teori Biologik 

1) Neurologic factor, beragam komponen dari sistem syaraf seperti 

synap, neurotransmitter, dendrite, axon terminalis mempunyai 

peran memfasilitasi atau menghambat rangsangan dan pesan- 

pesan yang akan mempengaruhi sifat agresif. Sistem limbik 

sangat terlibat dalam menstimulasi timbulnya perilaku 

bermusuhan dan respons agresif. 

2)  Genetic factor, adanya factor gen yang di turunkan melalui 

orang tua, menjadi potensi perilaku agresif. Menurut riset Kazuo 

Murakhmi (2007) dalam gen manusia terdapat dormant (potensi) 

agresif yang sedang tidur dan akan bangun jika terstimulasi oleh 

factor eksternal. Menurut penelitian genetic tipe karyo type 

XYX, pada umumnya di miliki oleh gen penghuni pelaku tindak 

kriminal serta orang-orang yang tersangkut hokum akibat 

perilaku agresif. 

3) Cyrcardian Rhytm (irama sirkardian tubuh), memegang peranan 

pada individu. Menurut penelitian pada jam- jam tertentu 

manusia mengalami peningkatan cortsiol terutama pada jam- 

jam sibuk seperti menjelang masuk kerja dan menjelang 

berakhirnya pekerjaan sekitar jam 9 dan jam 13. Pada jam 

tertentu orang lebih mudah terstimulasi untuk bersikap agresif. 
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4) Biochemistry factor (faktor biokimia tubuh) seperti 

neurotransmitter di otak (epinephrine, norephinephrine, 

asetilkolin, dan serotonin) sangat berperan dalam penyampaian 

informasi melalui system persyarafan dalam tubuh, adanya 

stimulus dari luar tubuh yang di anggap mengancam atau 

membahayakan akan di hantar melalui impuls neurotransmitter 

ke otak dan meresponya melalui serabut efferent. Peningkatan 

hormone androgen dan norephinephrin serta penurunan 

serotonin dan GABA pada cairan cerebrospinal vertebrata dapat 

menjadi faktor predisposisi terjadinya perilaku agresif. 

5) Brain Area Disorder, gangguan pada sistem limbik dan lobus 

temporal, sindrom otak organic, tumor otak, trauma otak, 

penyakit ensepalitis, epilepsy di temukan sangat berpengaruh 

terhadap perilaku agresif dan tindakan kekerasan. 

 

b) Teori Psikologis 

1) Teori Psikoanalisa; 

Agresivitas dan kekerasan dapat di pengaruhi oleh riwayat 

tumbuh kembang seseorang (life span hystori). Teori ini 

menjelaskan bahwa adanya ketidakpuasan fase oral antara usia 

0-2 tahun dimana anak tidak mendapat kasih saying dan 

pemenuhan kebutuhan air susu yang cukup cenderung 

mengembangkan sikap agresif dan bermusuhan setelah dewasa 
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sebagai kompensasi adanya ketidakpercayaan pada 

lingkunganya. Tidak terpenuhinya kepuasan dan rasa aman 

dapat mengakibatkan tidak berkembangnya ego dan memnbuat 

konsep diri yang rendah. Perilaku agresif dan tindakan 

kekerasan merupakan pengungkapan secara terbuka terhadap 

rasa ketidakberdayaananya dan rendahnya harga diri pelaku 

tindak kekerasan 

2) Imitation, modeling, and information processing theory; 

Menurut teori ini perilaku kekerasan bisa berkembang dalam 

lingkungan yang menolerir kekerasan. Adanya contoh, model 

dan perilaku yang di tiru dari media atau lingkungan sekitar 

memungkinkan individu meniru perilaku tersebut. Dalam suatu 

penelitian beberapa anak di kumpulkan untuk menonton 

tayangan pemukulan pada boneka dengan reward positif (makin 

keras pukulanya akan di beri coklat), anak lain menonton 

tayangan cara mengasihi dan mencium boneka tersebur dengan 

reward posiitif pula (makin baik belaiannya mendapat hadiah 

coklat). Setelah anak- anak keluar dan diberi boneka ternyata 

masing-masing anak berperilaku sesuai dengan tontonan yang 

pernah di alaminya. 

3) Learning Theory; 

Perilaku kekerasan merupakan hasil belajar individu terhadap 

lingkungan terdekatnya. Ia mengamati bagaimana respons ibu 
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saat marah. Ia juga belajar bahwa dengan agresivitas lingkungan 

sekitar menjadi peduli, bertanya, menanggapi, dan menganggap 

bahwa dirinya eksis dan patut untuk di perhitungkan. 

  

c) Teori sosiokultural 

 Dalam budaya tertentu seperti rebutan berkah, rebutan uang 

receh, sesaji atau kotoran kerbau di keratin, serta ritual- ritual yang 

cenderung mengarah pada kemusyrikan secara tidak lansgsung turut 

memupuk sikap agresif dan ingin sendiri. Kontrol masyarakat yang 

rendah dan kecenderungan menerima perilaku kekerasan sebagai 

cara penyelesaian masalah dalam masyarakat merupakan faktor 

predisposisi terjadinya perilaku kekerasan. Hal ini di picu juga 

dengan maraknya demonstrasi, film- film kekerasan, mistik, tahayul 

dan perdukunan (santet,teluh) dalam tayangan televisi. 

 

d) Aspek religiusitas 

 Dalam tinjauan religiusitas, kemarahan dan agresivitas 

merupakan dorongan dari bisikan syetan yang sangat menyukai 

kerusakan agar manusia menyesal (devil support). Semua bentuk 

kekerasan adalah bisikan syetan melalui pembuluh darah ke jantung, 

otak dan organ vital manusia lain yang di turuti manusia sebagai 

bentuk kompensasi bahwa kebutuhan dirinya terancam dan harus 
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segera di penuhi tetapi tanpa melibatkan akal (ego) dan norma 

agama (super ego). 

 

2. Faktor Presipitasi  

Faktor- faktor yang dapat mencetuskan perilaku kekerasan seringkali 

berkaitan dengan: 

- Ekspresi diri, ingin menunjukan eksistensi diri atau simbol solidaritas 

seperti dalam sebuah konser, penonton sepak bola, geng sekolah, 

perkelahian massal dan sebagainya. 

- Ekspresi dari tidak terpenuinya kebutuhan dasar dan kondisi sosial 

ekonomi. 

- Kesulitan dalam mengkomunikasikan sesuatu dalam keluarga serta tidak 

membiasakan dialog untuk memecahkan masalah cenderung melakukan 

kekerasan dalam menyelesaikan konflik. 

- Ketidaksiapan seorang ibu dalam merawat anaknya dan ketidakmampuan 

menempatkan dirinya sebagai seorang yang dewasa. 

- Adanya riwayat perilaku anti sosial meliputi penyalahgunaan obat dan 

alkoholisme dan tidak mampu mengontrol emosinya pada saat 

menghadapi rasa frustasi. 

- Kematian anggota keluarga yang terpenting, kehilangan pekerjaan, 

perubahan tahap perkembangan, atau perubahan tahap perkembangan 

keluarga. 

                    (Yosep, 2011) 
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E. Mekanisme koping 

Perawat perlu mengidentifikasi mekanisme orang lain. Mekanisme kopimg 

klien sehingga dapat membantu klien untuk mengembangakan mekanisme 

koping yang konstruktif dalam mengekspresikan marahnya. Mekanisme 

koping yang umum di gunakan adalah mekanisme pertahanan ego seperti: 

1. Displacement 

Melepaskan perasaan tertekanya bermusuhan pada objek yang begitu 

seperti pada mulanya yang membangkitkan emosi itu. 

2. Proyeksi 

Menyalahkan orang lain mengenai keinginanya yang tidak baik. 

3. Depresi 

Menekan perasaan orang lain yang menyakitkan atau konflik ingatan dari 

kesadaran yang cenderung memperluas mekanisme ego lainya. 

4. Reaksi formasi 

Pembentukan sikap kesadaran dan pola perilaku yang berlawanan dengan 

apa yang benar- benar di lakukan orang lain. 

 

                                                      (Yosep, 2011)  

F. Patofisiologi 

Stress, cemas, harga diri rendah dan bermasalah dapat menimbulkan marah. 

Respon terhadap marah dapat di ekspresikan secara eksternal maupun 

internal. Secara eksternal ekspresi marah dapat berupa perilaku konstruktif 

maupun destruktif. 
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 Mengekspresikan rasa marah dengan perilaku konstruktif dengan kata- 

kata yang dapat di mengerti dan di terima tanpa menyakiti hati orang lain. 

Selain akan memberikan rasa lega, ketegangan pun akan menurun dan 

akhirnya perasaan marah dapat teratasi. 

Rasa marah yang di ekspresikan secara destruktif, misalnya dengan perilaku 

agresif dan menantang biasanya cara tersebut justru menjadikan masalah 

berkepanjangan dan dapat menimbulkan amuk yang di tunjukan pada diri 

sendiri, orang lain, dan lingkungan. 

Perilaku yang submisif seperti menekan perasaan marah karena merasa tidak 

kuat, individu akan berpura- pura tidak marah atau melarikan diri dari rasa 

marahnya, sehingga rasa marah tidak terungkap. Kemarahan demikian akan 

menimbulkan rasa bermusuhan yang lama, dan pada suatu saat dapat 

menimbulkan kemarahan yang destruktif yang di ajukan pada diri sendiri, 

orang lain, atau lingkungan (Yosep, 2011) . 
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G. Pathways 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        

 

Gambar 1.2 . psikopatologi 

Sumber : (Rawlins, dalam Yosep 2011) 

- Ancaman kebutuhan 

- Stress 

- Cemas 

- Marah 

- Merasa terancam 

Faktor presipitasi : 

- Faktor eksternal : 
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- Faktor internal : putus 

asa, agresif 

Faktor predisposisi : 

- Faktor psikologis 

- Rasa frustasi 

- Kekerasan dalam 

rumah tangga 

- Faktor sosial budaya 

- Faktor biologis 

Mekanisme koping 
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H. Pohon Masalah 

 

 

   

 

 

           

    

      

Gambar 1.3. Pohon masalah perilaku kekerasan 

(Sumber : Yosep, 2011) 

 

I. Diagnosa keperawatan 

1. Perilaku kekerasan. 

2. Resiko mencedrai diri sendiri, orang lain, dan lingkungan. 

3. Perubahan persepsi sensori: halusinasi. 

4. Harga diri rendah kronis. 

5. Isolasi sosial. 

6. Berduka disfungsional. 

7. Inefektif proses therapi. 

8. Koping keluarga inefektif 

Resiko tinggi mencidrai 

orang lain 

Perubahan 

persepsi sensori 

halusinasi   Perilaku kekerasan 

Isolasi sosial Inefektif proses 

terapi 

Gangguan harga 

diri rendah kronis 

Koping keluarga 

tidak efektif 

Berduka 

disdungsional 
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J. Data yang perlu di kaji 

Data subyektif : 

- Klien mengancam. 

- Klien mengumpat dengan kata- kata kasar. 

- Klien mengatakan dendam dan jengkel. 

- Klien mengatakan ingin berkelahi. 

- Klien menyalahkan dan menuntut. 

- Klien meremehkan. 

Data objektif : 

- Mata melotot. 

- Tangan mengepal. 

- Rahang mengatup. 

- Wajah memerah dan tegang. 

- Postur tubuh kaku. 

- Suara keras. 

Faktor- faktor yang berhubungan dengan masalah perilaku kekerasan, antara 

lain sebagai berikut :  

1. Ketidakmampuan mengendalikan dorongan marah. 

2. Stimulus lingkungan. 

3. Status mental. 

4. Putus obat. 

5. Penyalahgunaan obat/ alkohol. 

K. Penatalaksaan therapi modalitas 
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Therapi modalitas keperawatan jiwa di lakukan untuk memperbaiki dan 

mempertahankan sikap kilen agar mampu bertahan dan bersosialisasi dengan 

lingkungan masyarakat sekitar dengan harapan klien dapat terus bekerja dan 

tetap berhubungan dengan keluarga, teman, dan sistem pendukung yang ada 

ketika menjalani terapi (Nasir dan Muhlits, 2011). Therapi modalitas adalah 

terapi yang utama dalam keperawatan jiwa. Terapi ini di berikan dalam upaya 

mengubah perilaku yang mal adaptif menjadi perilaku adaptif (Kusumawati 

dan Hartono, 2010). 

Jenis- jenis terapi modalitas : 

1. Psikoterapi 

Psikotherapi adalah suatu cara pengobatan terhadap masalah emosional 

seorang pasien yang dilakukan oleh seorang yang terlatih dalam 

hubungan professional secara sukarela. Dengan maksud hendak 

menghilangkan, mengubah atau menghambat gejala- gejala yang ada, 

mengoreksi perilaku yang terganggu, dan mengembangkan pertumbuhan 

kepribadian secara positif. 

2. Psikoanalisis psikoterapi 

Terapi ini di kembangkan oleh Sigmund Freud, seorang dokter yang 

mengembangkan “talking care”. Tetapi ini di dasarkan pada keyakinan 

bahwa seorang terapis dapat meciptkan kondisi yag memungkinkan klien 

menceritakan tentang masalah pribadinya. Perubahan perilaku dapat 

terjadi jika klien dapat menemukan kejadian- kejadian yang disimpan 

dalam bawah sadarnya. 
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3. Psikoterapi individu 

Psikoterapi individu merupakan bentuk terapi yang menekankan pada 

perubahan individu dengan cara mengkaji perasaan, sikap, cara berfikir, 

dan perilakunya. Hal ini bertujuan agar klien mampu memahami diri dan 

perilaku dirinya sendiri, membuat perubahan personal atau berusaha lepas 

dari rasa sakit hati dan ketidakbahagiaan (Videbeck, 2008). 

4. Terapi modifikasi perilaku 

Terapi modifikasi perilaku di dasarkan pada keyakinan bahwa perilaku di 

pelajari, dengan demikian perilaku yang tidak di iginkan atau maladtive 

dapat diubah menjadi perilaku yang diinginkan atau adaptif. Proses 

mengubah perilaku terapi ini adalah dengan menggunakan teknik yang 

disebut conditioning. 

5. Terapi okupasi  

Terapi okupasi adalah suatu ilmu dan seni pengarahan pasrtisipasi 

seseorang untuk melaksanakan tugas tertentu yang telah di tetapkan. 

Terapi ini berfokus pada pengenalan kemampuan yang masih ada pada 

seseorang, pemeliharaan dan peningkatan bertujuan untuk membentuk 

seseorang agar mandiri, tidak tergantung pada pertolongan orang lain. 

 

 

 

6. Terapi lingkungan 
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Terapi lingkungan adalah suatu manipulasi ilmiah yang bertujuan untuk 

menghasilkan perubahan pada perilaku pasien dan untuk mengembangkan 

keterampilan emosional dan sosial. 

7. Terapi somatik 

Terapi somatik adalah terapi yang di berikan kepada klien dengan tujuan 

mengubah perilaku yang maladaptive menjadi perilaku yang adaptif 

dengan melakukan tindakan dalam bentuk perlakuan fisik. Terapi somatik 

telah banyak di lakukan pada klien dengan gangguan jiwa 

a) Restrain 

Restrain adalah terapi dengan menggunakan alat- alat mekanik atau 

manual untuk membatasi mobilitas fisik klien. Restrain harus di 

lakukan pada kondisi khusus, hal ini merupakan intervensi yang 

terakhir jika perilaku klien sudah tidak dapat diatasi atau di kontrol 

dengan strategi perilaku maupun modifikasi lingkungan. 

b) Seklusi 

Seklusi adalah bentuk terapi dengan mengurung klien dalam ruangan 

khusus. Klien dapat meninggalkan ruangan tersebut secara bebas. 

Bentuk seklusi dapat berupa pengurungan di ruangan tidak terkunci 

sampai pengurungan dalam ruangan terkunci. 

c) ECT (Electro Convulsif Therapi) 

ECT (Electro Convulsif Therapi) adalah suatu tindakan terapi 

dengan menggunakan aliran listrik dan menimbulkan kejang pada 

penderita baik tonik maupun klonik. Tindakan ini adalah bentuk 
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terapi pada klien dengan mengalirkan arus listrik melalui elektroda 

yang di tempelkan pada pelipis klien untuk membangkitkan kejang 

grandmall. ECT lebih efektif dari antidepresan untuk klien depresi 

dengan gejala psikotik (waham, paranoid) berikan antidepresan saja 

(imipramin 200- 300 mg/hari) 

d) Terapi Aktifitas Kelompok 

Terapi ini adalah dengan penggunaan kelompok dalam praktik 

keperawatan jiwa karena memberikan dampak positif dalam upaya 

pencegahan, pengobatan, atau terapi serta pemulihan kesehatan 

seseorang. Meningkatnya penggunaan kelompok terapeutik, 

modalitas merupakan bagian dan memberikan hasil yang positif 

terhadap perubahan perilaku pasien/ klien, meningkatkan perilaku 

adaptif  dan mengurangi perilaku maladaptif. 
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I. INTERVENSI KEPERAWATAN 

1. Perilaku kekerasan 

Tujuan umum : 

Klien tidak menciderai diri sendiri, orang lain dan lingkungan. 

TUK I : Klien dapat membina hubungan saling percaya 

Kriteria evaluasi : 

- Klien mau membalas salam 

- Klien mau berjabat tangan 

- Kllien mau menyebut nama 

- Klien mau tersenyum 

- Klien ada kontak mata 

- Klien mau mengetahui nama perawat 

- Klien mau menyediakan waktu untuk perawat 

Intervensi : 

Bina hubungan saling percaya dengan : 

- Beri salam setiap berinteraksi. 

- Perkenalkan nama, nama pangggilan perawat,dan tujuan perawat 

berkenalan. 

- Tanyakan dan panggilan nama kesukaan klien. 

- Tunjukkan sikap jujur dan menepati janji setiap kali berinteraksi. 

- Tanyakan persaan klien dan maslah yang dihadapi klien. 

- Buat kontak interaksi yang jelas. 

- Dengarkan dengan penuh perhatian ekspresi perasaan klien. 
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TUK II : klien dapat mengidentifikasi penyebab perilaku kekerasan 

Kriteria evaluasi : 

- Klien mengungkapkan perasaannya 

- Klien dapat mengungkapkan penyebab perasaan marah, jengkel/ 

kesal ( diri sendiri, orang lain dan lingkungan) 

Intervensi :  

- Beri kesempatan untuk mengungkapkan perasaanya. 

- Bantu klien untuk mengungkapkan penyebab perasaan jengkel/ 

kesal. 

TUK III : klien dapat mengidentifikasi tanda dan gejala perilaku kekerasan 

Kriteria evaluasi : 

- Klien dapt mengungkapkan tanda-tanda marah, jengkel/ kesal 

- Klien dapat menyimpulkan tanda-tanda marah, jengkel/ kesal yang 

dialami 

Intervensi : 

- Anjurkan klien mengungkapkan yang dialami soal marah, jengkel/ 

kesal. 

- Observasi tanda perilaku kekerasan pada klien 

- Simpulkan bersama klien tanda-tanda jengkel/ kesal yang dialami 

klien. 
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TUK IV : klien dapat mengidentifikasi perilaku kekerasan yang biasa 

dilakukan. 

Kriteria evaluasi :  

- Klien dapat mengungkapkan perilaku kekerasan yang biasa 

dilakukan klien. 

- Klien dapat bermain peran dengan perilaku kekerasan yang biasa 

dilakukan 

- Bicarakan dengan klien, apakah dengan cara yang klien lakukan 

hingga masalahnya selesai 

- Klien mengetahui cara yang biasa dapat menyelesaikan  masalah/ 

tidak 

Intervensi :  

- Anjurkan klien untuk mengungkapkan perilaku kekerasan yang 

biasa dilakukan klien  

- Bantu klien bermain peran sesuai dengan perilaku kekerasan yang    

biasa dilakukan  

- Bicarakan dengan klien apakah dengan cara yang klien lakukan 

masalahnya selesai. 

TUK V : klien dapat mengidentifikasi akibat perilaku kekerasan 

Kriteria evaluasi : 

- Klien dapat menjelaskan akibat dari cara yang digunakan klien 

 Akibat pada klien sendiri 
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 Akibat pada orang lain 

 Akibat pada lingkungan 

Intervensi : 

- Bicarakan akibat/ kerugian dari cara yang telah dilakukan klien 

- Bersama klien simpulkan akibat cara yang digunakan oleh klien. 

- Tanyakan pada klien apakah ia ingin mempelajari cara baru yang 

sehat. 

TUK VI : klien dapat mendemonstrasikan cara fisik untuk mencegah 

perilaku kekerasan 

Kriteria evaluasi : 

- Klien dapat menyebutkan contoh pencegahan perilaku kekerasan 

secara fisik 

 Tarik nafas dalam 

 Paukul kasur dan bantal 

 Dll : kegiatan fisik 

- Klien dapat mendemonstrasikan cara fisik untuk mencegah 

perilaku kekerasan. 

- Klien mempunyai jadwal untuk melatih cara pencegahan fisik 

yang telah dipelajari sebelumnya. 

- Klien mengevaluasi kemampuannya dalam melakukan cara fisik 

sesuai jadwal yang telah disusun 

Intervensi : 
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- Diskusikan kegiatan fisik yang biasa di lakukan klien 

- Diskusikan kegiatan fisik yang biasa dilakukan klien. 

- Beri pujian atas kegiatan yang biasa dilakukan klien. 

- Diskusikan dua cara fisik yang paling mudah dilakukan untuk 

mencegah perilaku kekerasan, yaitu: tarik nafas dalam dan pukul 

kasur serta bantal. 

- Demonstrasikan cara tarik nafas dalam dengan klien. 

- Beri contoh kepada klien tentang cara menarik mafas dalam. 

- Minta klien untuk mengikuti contoh yang diberikan sebanyak 

lima kali. 

- Beri pujian positif atas kemampuan klien mendemonstrasikan 

cara menarik nafas dalam. 

- Tanyakan perasaan klien setelah selesai. 

- Anjurkan klien untuk menggunakan cara yang telah dipelajari saat 

marah/jengkel. 

- Diskusikan dengan klien mengenai frekuensi latihan yang akan 

dilakukan sendiri oleh klien. 

- Susun jadwal kegiatan untuk melatih cara yang telah dipelajari. 

- Klien mengevaluasi pelaksanaan latihan, cara pencegahan 

perilaku kekerasan yang telah dilakukan dengn mengisi jadwal 

kegiatan harian. 

- Validasi kemampuan klien dalam pelaksanaan latihan. 

- berikan pujian atas keberhasilan klien. 

Asuhan Keperawatan Pada..., REDZA NANDA PRATAMA, Fakultas Ilmu Kesehatan UMP, 2015



32 
 

- Tanyakan kepada klien “apakah kegiatan cara pencegahan 

perilaku kekerasan dapat mengurangi perasaan marah”. 

TUK VII : klien dapat mendemontstrasikan cara sosial untuk mencegah 

prilaku kekerasan 

Kriteria evaluasi : 

- klien dapat menyebutkan cara bicara (verbal) yang baik dalam 

mencegah perilaku kekerasan 

 Meminta dengan baik 

 Menolak dengan baik 

 Mengungkapkan perasaan dengan baik 

- Klien mempunyai jadwal untuk melatih cara bicara yang baik. 

- Klien mengevaluasi kemampuannya dalam melakukan cara bicara 

sesuai jadwal yang telah disusun 

Intervensi : 

- Diskusikan cara bicara yang baik dengan kklien. 

- Beri contoh cara bicara yang baik. 

 Meminta dengan baik. 

 Menolak dengan baik.  

 Mengungkapkan perasaan dengan baik. 

- Meminta klien mengikuti contoh cara bicara yang baik. 

 Meminta dengan baik “saya minta uang untuk membeli 

makan”. 
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 Menolak dengan baik “Maaf, saya saya tidak dapat 

melakukannya karena ada kegiatan lain. 

 Mengungkapkan perasaan dengan baik “saya kesal karena 

permintaan saya tidak dikabulkan”.Disertai dengan nada 

bicara yang rendah. 

- Meminta klien mengulang sendiri. 

- Beri pujian atas keberhasilan klien. 

- Diskusikan dengan klien tentang waktu dan kondisi cara bicara 

yang dapat dilatih diruangan, misalnya meminta obat, baju,, 

dll.;menolak ajakan merokok, tidur tidak pada waktunya; 

menceritakan kekesalannya kepada perawat. 

- Susun jadwal kegiatan untuk melatih cara yang telah dipelajari. 

- Klien mengvaluasi pelaksanaan latihan cara bicara yang baik 

dengan mengisi jadwal kegiatan. 

- Validasi kemampuan klien dalam melaksanakan latihan. 

- Berikan pujian atas keberhasilan klien. 

- Tanyakan pada klien “Bagaimana perasaannya setelah latihan 

bicara yang baik? Apakah keinginan marahnya berkurang?”. 

 

 

TUK VIII : klien dapat mendemonstrasikan cara spiritual untuk mencegah 

perilaku kekerasan 

Kriteria evaluasi : 
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- Klien dapat menyebutkan kegiatan ibadah yang biasa dilakukan. 

- Klien dapat mendemonstrasikan cara ibadah yang dipilih 

- Klien mempunyai jadwal untuk melatih akegiatan ibadah. 

- Klien mengevaluasi kemampuannya dalam melakukan kegiatan 

ibadah. 

Intervensi : 

- Diskusikan dengan klien kegiatan ibadah yang pernah dilakukan. 

- Bantu klien menilai kegiatan ibadah yang dapat dilakukan diruang 

rawat. 

- Bantu klien memilih kegiatan ibadah yang akan dilakukan. 

- Minta klien mendemonstrasikan kegiatan ibadah yang dipilih. 

- Beri pujian atas keberhasilan klien. 

- Diskusikan dengan klien tentang waktu pelaksanaan kegiatan 

ibadah. 

- Susun jadwal kegiatan untuk melatih kegiatan iabadah. 

- Klien mengevaluasi pelaksanaan kegiatan ibadah dengan mengisi 

jadwal kegiatan harian. 

- Validasi kemampuan klien dalam melaksanakan ibadah. 

- Berikan pujian atas keberhasilan klien. 

- Tanyakan pada klien “Bagaimana perasaannya setelah teratur 

melaksanakan ibadah?Apakah keinginan marahnya berkurang?”. 

TUK IX : klien dapat mendemonstrasikan kepatuhan minum obat untuk 

mencegah perilaku kekerasan 
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Kriteria evaluasi : 

- Klien menyebutkan jenis, dosis, dan waktu minum obat serta 

manfaat dari obat itu (prinsip 5 benar : benar orang, obat, dosis, 

waktu dan cara pemberian. 

- Klien mendemonstrasikan kepatuhan minum obat sesuai jadwal 

yang ditetapkan. 

- Klien mengevaluasi kemampuannya dalam mematuhi minum 

obat. 

Intervensi : 

- Diskusikan bersama klien tentang jenis obat yang diminum (jenis, 

warna, besarnya); waktu minum obat; cara minum obat. 

- Diskusikan dengan klien tentaang manfaat minum obat secara 

teratur : 

 Beda perasaan sebelum minum obat dan sesudah minum 

obat.  

 Jelaskan bahwa dosis hanya boleh diubah oleh dokter. 

 Jelaskan mengenai akibat minum obat tidak teratur, 

misalkan penyakitnya kambuh. 

- Diskusikan tentang proses minum obat. 

 Klien meminta obat kepada perawat (jika dirumah sakit), 

kepada keluarga (jika dirumah ). 

 Klien memeriksa obat sesuai dosisnya. 
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 Klien minum obat pada waktu yang tepat. 

- Susun jadwal minum obat bersama klien. 

- Klien mengevaluasi pelaksanaan minum obat dengan mengisi 

jadwal kegiatan harian. 

- Validasi pelaksanaan minum obat klien. 

- Beri pujian atas keberhasilan klien. 

 Tanyakan kepada klien „‟Bagaimana perasaannya dengan minum 

obat secara teratur? apakah keinginan untuk marahnya 

berkurang?‟‟. 

2. Harga Diri Rendah 

TUK 1 : klien dapat membina hubungan saling percaya 

Kriteria evaluasi : 

- Klien mau membalas salam 

- Klien mau berjabat tangan 

- Klien mau menyebutkan nama 

- Klien mau tersenyum 

- Klien mau mengetahui nama perawat 

 

 

Intervensi :  

- Bina hubungan saling percaya : salam terapeutik, empati sebut 

nama perawat, dan jelaskan maksud tujuan interaksi 

- Panggil klien dengan panggilan yang di sukai 
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- Bicara dengan sikap tenang, rileks dan tidak menantang 

- Jelaskan tentang kontrak yang akan di buat 

- Beri  rasa aman dan sikap empati 

- Lakukan kontak singkat tapi sering 

TUK II : klien dapat mengidentifikasi aspek posisitf yang di miliki. 

Kriteria evaluasi :  

- Klien dapat mengingat dan mengungkapkan kemampuan positif 

yang di miliki klien kepada perawat, 

Intervensi : 

- Diskusikan kemampuan klien dan aspek positif yang di miliki 

klien 

- Setiap bertemu klien hindari penilaian negatif 

- Utamakan beri pujian realistis 

TUK III : klien dapat menilai kemampuan yang masih di lakukan 

Kriteria evaluasi : 

- Klien mampu mengungkapkan kemampuan yang masih dapat di 

gunakan selama sakit 

 

 

Intervensi :  

- Diskusikan dengan klien kemampuan yang di gunakan selama 

sakit 

- Diskusikan kemampuan yang dapat di lanjutkan penggunaanya 
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TUK IV : klien dapat menetapkan (merencanakan) kegiatan sesuai dengan 

kemampuanyang di miliki 

Krteria evaluasi : 

- Klien dapat memilih kegiatan yang masih dapat di lakukan 

selama di rumah sakit (kegiatan mandiri, kegiatan dengan bantuan 

sebagian, kegiatan yang membutuhkan bantuan total) 

Intervensi : 

- Rencanakan bersama klien aktivitas yang dapat di lakukan setiap 

hari sesuai dengan kemampuan klien 

- Tingkatkan bantuan yang sesuai dengan toleransi kondisi klien 

- Beri contoh dalam cara pelaksanaan kegiatan yang boleh di 

lakukan klien 

TUK V : klien dapat melakukan kegiatan sesuai kondisi sakit dan 

kemampuan lainya 

Kriteria evaluasi : 

- Klien dapat mendemonstrasikan kegiatan yang di pilih 

- Klien dapat mengevaluasi kemampuanya dalam melakukan 

kegiatan yang di pilih 

 

Intervensi : 

- Beri kesempatan pada klien untuk mencoba kegiatan yang telah di 

rencanakan 

- Beri pujian atas keberhasilan klien 
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- Diskusikan pelaksanaan di rumah 
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