
 

BAB 1 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

Gangguan jiwa merupakan salah satu dari empat masalah kesehatan utama, 

baik di negara maju maupun negara berkembang. Gangguan jiwa tidak hanya 

dianggap sebagai gangguan yang menyebabkan kematian secara langsung. Namun 

juga menimbulkan ketidakmampuan individu untuk berperilaku tidak 

produktif(Saragih & Indriati, 2013).  

Menurut World Health Organization (WHO),(2018) prevalensi penderita 

skizofrenia yaitu lebih dari 20 juta jiwa terkena skizofrenia.. Setiap tahunnya lebih 

dari 1,6 juta orang meninggal dunia akibat perilaku kekerasan, terutama pada laki-

laki yang berusia 15-44 tahun, dimana korban yang hidup kebanyakan mengalami 

trauma, diantaranya yaitu trauma fisik, seksual, reproduksi dan gangguan 

kesehatan mental. Indikator taraf kesehatan mental masyarakat semakin memburuk 

(Hawari,2012).  

Menurut Riset Kesehatan Dasar Tahun 2018 gangguan jiwa skizofrenia 

mencapai presentase 11% (RISKESDAS, 2018). Berdasarkan Rekam Medik 

Rumah Sakit Jiwa Provinsi Bali, orang yang mengalami skizofrenia pada tahun 

2018 sebanyak 3.021. Pasien dengan gangguan jiwa skizofrenia tidak mampu 

mengendalikan diri, mengendalikan marah secara konstrutif sehingga timbul risiko 

perilaku kekerasan. Data Rumah Sakit Jiwa Dinkes Provinsi Bali, menunjukkan 

pasien yang mengalami risiko perilaku kekerasan cenderung mengalami 

peningkatan setiap tahunnnya. Pada tahun 2015 tercatat data pasien yang 

mengalami risiko perilaku kekerasan sebanyak 599 orang, pada tahun 2016 
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sebanyak 635 orang, serta pada tahun 2017 sebanyak 687 orang  (Rekam Medik 

RSJ Prov. Bali, 2018). 

Skizofrenia adalah gangguan jiwa yang paling banyak ditemukan. 

Skizofrenia merupakan suatu bentuk psikosa fungsional dengan gangguan utama 

pada proses pikir serta disharmoni (keretakan,perpecahan) antara proses pikir, 

afek/emosi, kemauan, dan psikomotor disertai distorsi kenyataan, sehingga dapat 

mengakibatkan inkoherensi dan risiko perilaku kekerasan  (Stuart & Laraia, 2005). 

Perubahan perilaku salah satu gejala yang dijumpai pada skizofrenia. Perilaku 

kekerasan merupakan tindakan atau perilaku yang membahayakan baik pada pada 

diri sendiri, orang lain maupun lingkungn. Menurut Tim Pokja SDKI DPP PPNI 

(2016), Perilaku Kekerasan merupakan  kemarahan yang diekspresikan secara 

berlebihan dan tidak terkendali secara verbal sampai dengan mencederai orang lain 

atau merusak lingkungan, risiko perilaku kekerasan adalahsuatu tindakan dimana 

seseorang memiliki riwayat perilaku kekerasan yang dapat membahayakan diri 

sendiri, orang lain maupun lingkungan.  

Menurut Muhith (2015) perilaku kekerasan dapat dibagi dua menjadi 

perilaku kekerasan secara verbal dan fisik. Perilaku kekerasan secara verbal seperti 

mengungkapkan perasan marah dengan cara berbicara baik-baik sedangkan 

perilaku kekerasan secara fisik seperti relaksasi dan memukul bantal.  

Perilaku kekerasan apabila tidak ditangani dengan baik dapat menimbulkan 

beberapa dampak, seperti mencederai diri sendiri, memukul bahkan sampai 

melukai orang lain, serta merusak lingkungan. Hal tersebut dapat terjadi  

diakibatkan karena ketidakmampuan seseorang dalam mengendalikan amarah 

secara konstruktif (Prabowo, 2014).  
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Salah satu penanganan yang digunakan untuk mengurangi risiko perilaku 

kekerasan adalah terapi mengontrol perilaku kekerasan secara fisik berupa 

relaksasi dan memukul bantal. Teknik relaksasi nafas dalam tidak saja 

menyebabkan efek yang menenangkan fisik tetapi juga menenangkan pikiran. 

Untuk mengurangi risiko melakukan mencinderai diri atau orang lain dikarenakan 

status emosi dan agresi  pasien, maka perlu dilakukan terapi yang berguna untuk 

menyalurkan energi yang konstruktif dengan cara fisik, salah satunya adalah teknik 

memukul bantal (Keliat, 2011).  

Selain menggunakan terapi fisik dalam mengurangi risiko perilaku 

kekerasan, salah satu cara lain yang dapat dilakukan ialah dengan melakukan 

terapi aktivitas kelompok (TAK). Terapi Aktivitas Kelompok (TAK) stimulasi 

persepsi merupakan salah satu terapi modalitas yang dilakukan perawat kepada 

sekelompok pasien yang mempunyai masalah keperawatan yang samadan terapi 

ini  menggunakan aktivitas mempersepsikan berbagai stimulus yang terkait dengan 

pengalaman dan atau kehidupan untuk didiskusikan dalam kelompok (Arisandy & 

Sunarmi, 2018). 

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, peneliti tertarik untuk  melakukan 

studi kasus melalui pendekatan “Gambaran Asuhan Keperawatan PemberianTerapi 

Aktivitas Kelompok Stimulasi Persepsi Sesi 1 : Mengendalikan Perilaku 

Kekerasan Secara Fisik Untuk Mengatasi  Risiko Perilaku Kekerasan Pasien 

Skizofrenia Di UPTD Rumah Sakit Jiwa Dinkes Provinsi Bali Tahun 2019  ”. 

B. Rumusan Masalah Studi Kasus 

Berdasarkan uraian dari latar belakang di atas,  peneliti merumusakan masalah 

sebagai berikut : Bagaimanakah Asuhan Keperawatan PemberianTerapi Aktivitas 
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Kelompok Stimulasi Persepsi Sesi 1 : Mengendalikan Perilaku Kekerasan Secara 

Fisik Untuk Mengatasi  Risiko Perilaku Kekerasan Pasien Skizofrenia Di UPTD 

Rumah Sakit Jiwa Dinkes Provinsi Bali Tahun 2019 ? 

C. Tujuan Studi Kasus 

1. Tujuan Umum  

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Gambaran Asuhan Keperawatan 

Pemberian TAK Stimulasi Persepsi Sesi 1 : Mengendalikan Perilaku Kekerasan 

Secara Fisik Untuk Mengatasi  Risiko Perilaku Kekerasan  Pasien Skizofrenia Di 

UPTD RSJ Dinkes Provinsi Bali Tahun 2019.   

2. Tujuan Khusus  

Secara lebih khusus penelitian ini, bertujuan untuk mengetahui hal- hal  

sebagai berikut :  

a. Mendeskripsikan Pengkajian Keperawatan Risiko Perilaku Kekerasan pada 

pasien skizofrenia Di UPTD RSJ Dinkes Provinsi Bali Tahun 2019.  

b. Mendeskripsikan Diagnosa Keperawatan Risiko Perilaku Kekerasan pada 

pasien skizofrenia Di UPTD RSJ Dinkes Provinsi Bali Tahun 2019.  

c. Mendeskripsikan Rencana  Keperawatan pemberian TAK stimulasi persepsi 

sesi 1 : mengendalikan perilaku kekerasan secara fisik untuk mengatasi Risiko 

Perilaku Kekerasan pasien skizofrenia Di UPTD Rumah Sakit Jiwa Dinkes 

Provinsi Bali Tahun 2019.  

d. Mendeskripsikan Pelaksanaan Tindakan Keperawatan pemberian TAK 

stimulasi persepsi sesi 1 : mengendalikan perilaku kekerasan secara fisik untuk 

mengatasi Risiko Perilaku Kekerasan pasien skizofrenia Di UPTD RSJ Dinkes 

Provinsi Bali Tahun 2019. 



5 
 

e. Mendeskripsikan Evaluasi  Keperawatan pemberian TAK stimulasi persepsi 

sesi 1 : mengendalikan perilaku kekerasan secara fisik untuk mengatasi Risiko 

Perilaku Kekerasan pasien skizofrenia Di UPTD RSJ Dinkes Provinsi Bali 

Tahun 2019. 

D. Manfaat Studi Kasus 

Studi  kasus  ini, diharapkan memberikan manfaat bagi :  

1. Manfaat Bagi Masyarakat  

Manfaatnya untuk masyarakat adalah untuk meningkatkan pengetahuan 

masyarakat tentang penggunaan TAK stimulasi persepsi sesi 1 : mengendalikan 

perilaku kekerasan secara fisik untuk mengatasi risiko perilaku kekerasan. 

2. Manfaat Bagi Perkembangan Ilmu dan Teknologi Keperawatan  

Manfaat bagi Perkembangan Ilmu dan Teknologi Keperawatan yaitu dapat 

mengembangkan ilmu dan teknologi di bidang keperawatan khususnya dibidang   

kesehatan jiwa dengan menggunakan pemberian TAK stimulasi persepsi sesi 1 : 

mengendalikan perilaku kekerasan secara fisikperilaku kekerasan  secara  fisik 

untuk mengatasi  risiko perilaku kekerasan  pasien skizofrenia. 

3. Manfaat Bagi Peneliti  

Manfaat bagi peneliti adalah peneliti mempunyai pengetahuan dan 

pengalaman dalam pemberian TAK stimulasi persepsi sesi 1 : mengendalikan 

perilaku kekerasan  secara  fisik untuk mengatasi  risiko perilaku kekerasan  pasien 

skizofrenia di UPTD Rumah Sakit Jiwa Dinkes Provinsi Bali Tahun 2019. 

 


