
BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang  

Gangguan jiwa skizofrenia merupakan penyakit neurologis yang 

mempengaruhi persepsi, cara berpikir, bahasa, emosi dan perilaku sosialnya 

(Herman, 2011). Kesehatan jiwa merupakan kondisi jiwa seseorang yang terus 

tumbuh dan berkembang dengan keselarasan dan tidak mengalami stress yang 

berlebihan  (F & Hartono, 2011). Menurut (World Health Organization 2018), 

Skizofrenia adalah gangguan mental yang di derita lebih dari 20 juta orang di dunia. 

Hasil Riset Kesehatan Dasar (Riskesdas, 2018), data gangguan jiwa cukup 

meningkat yaitu naik sekitar 1,7 sampai dengan 7 per mil. Artinya per 1.000 rumah 

tangga terdapat 7 rumah tangga yang memiliki ODGJ sehingga dapat disimpulkan 

terdapat sekitar 450.000 orang yang menderita gangguan jiwa. Provinsi Bali 

menduduki peringakat pertama dengan persentase 11% dan peringkat terakhir di 

tempati oleh Kepulauan Riau sekitar 3%. Prevalensi gangguan jiwa di Provinsi Bali 

adalah 2,3% dan paling terbanyak 6,5% ada di daerah Bangli, sedangkan Denpasar 

dengan 1,0% dan berada di urutan terakhir. Prevalensi Provinsi Bali dengan 

gangguan mental emosional yaitu 4,4% untuk penduduk diatas 15 tahun. Kabupaten 

Bangli masih ada diurutan pertama dengan hasil 12,6% dan Kabupaten Gianyar 

dengan hasil 0,5% menjadi urutan paling terakhir (Riskesdas Bali, 2013). 

Berdasarkan data yang terdapat di Rumah Sakit Jiwa Provinsi Bali setiap 

tahunnya pasien skizofrenia mengalami perubahan. Tahun 2016 Pasien skizofrenia 

adalah 11.563 orang, lalu di tahun berikutnya jumlah pasien skizofrenia sekitar 

8.858 orang dan Tahun 2018 jumlah pasien skizofrenia sebanyak 7.647 orang. 



2 
 

Setiap tahunnya mengalami perubahan, Tahun 2015 di peroleh data pasien yang 

menderita harga diri rendah 773 orang, halusinasi 1.572 orang, defisit perawatan 

diri 1.663 orang, isolasi sosial 886 orang, waham 661 orang, risiko perilaku 

kekerasan 599 orang dan pasien dengan risiko bunuh diri 204 orang. Tahun 2016 

data pasien yang mengalami harga diri rendah 808 orang, halusinasi 1.662 orang, 

defisit perawatan diri 1.371 orang, isolasi sosial sebanyak 921 orang, waham 647 

orang, risiko perilaku kekerasan sebanyak 635 orang dan yang terakhir risiko bunuh 

diri sebanyak 239 orang. Tahun 2017 perolehan data pasien yang mengalami harga 

diri rendah sebanyak 856 orang, halusinasi 1.662 orang, defisit perawatan diri 1.419 

orang, isolasi sosial sebanyak 969 orang, waham sebanyak 699 orang, risiko 

perilaku kekerasan sebanyak 687 orang, dan risiko bunuh diri sebanyak 289 orang. 

Dari data masalah keperawatan di atas, risiko perilaku kekerasan berada di posisi 

ke enam.  

Risiko Perilaku Kekerasan adalah suatu keadaan dimana seseorang 

melakukan tindakan yang dapat membahayakan secara fisik, baik pada dirinya atau 

orang lain, ditandai dengan mengamuk dan gaduh gelisah yang tidak dapat 

terkontrol (F & Hartono, 2011). Perilaku yang berkaitan dengan dengan Perilaku 

Kekerasan antara lain: menyerang atau menghindar, menyatakan secara asertif, 

memberontak, dan perilaku kekerasan (Herman, 2011). Adapun menurut (H & 

Titin, 2014) Perilaku kekerasan adalah suatu keadaan orang melakukan atau 

mencederai diri sendiri secara fisik maupun orang lain dan lingkungan di 

sekitaranya. Menurut Penelitian (Wahyuni D, 2009) ada dua faktor yang 

mempengaruhi perilaku kekerasan yaitu Faktor Predisposisi yang dikaitkan dengan 
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faktor psikologis, sosial dan budaya. Faktor Presitipasi dimana ada dua faktor 

pemicu diantaranya faktor internal dan eksternal.  

Perilaku kekerasan kekerasan yang terjadi pada pasien perlu mendapat 

perhatian khusus dan penanganan yang tepat, agar terhindar dari kejadian yang 

tidak kita inginkan. Pasien dengan perilaku kekerasan dapat membahayakan bagi 

dirinya sendiri dan lingkungannya seperti risiko bunuh diri atau membunuh orang 

lain. Selain upaya penanganan dan pengendalian perilaku dari diri pasien sendiri, 

latihan aserif juga perlu dilakukan dan juga harus memikirkan lingkungan untuk 

semua pasien ketika mencoba mengurangi, mengendalikan, atau menghilangkan 

perilaku kekerasan pasien (Alligood 2010). 

Tanda dan gejala dari risiko perilaku kekerasan diantaranya, mata melotot 

atau pandangan tajam, bicara dengan nada tinggi dan kasar, wajah tegang, rahang 

mengatup dan postur tubuh yang kaku (Herman, 2011). Perilaku kekerasan jika 

tidak di tangani lebih lanjut akan berdampak buruk untuk diri pasien sendiri atau 

bahkan lingkungan (Budi, 2011).  

Terapi yang dapat diterapkan untuk pasien risiko perilaku kekerasan selain 

memukul bantal, teknik nafas dalam dan yang lainnya, latihan asertif atau 

assertiveness training dapat diberikan untuk pasien risiko perilaku kekerasan. 

Menurut Penelitian (Wahyuni, 2009) Assertiveness training adalah terapi untuk 

melatih mengungkapkan pendapat atau perasaan sikap dan hak tanpa disertai 

keadaan cemas. Assertiveness Trainning adalah suatu terapi modalitas dalam 

bentuk terapi tingkah laku dimana pasien diajarkan untuk mengungkapkan marah 

secara tepat atau aserif sehingga dapat berhubungan dengan orang lain dan dapat 

menyatakan apa yang pasien inginkan, disukai, dan yang ingin dikerjakan serta 
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tidak membuat risih berbicara tentang dirinya sendiri (Ade & Sri, 2012). Penelitian 

oleh (Erwina, 2012)  Survei yang pada 18 klien risiko perilaku  kekerasan  di Ruang  

Utari  RS  Marzoeki Mahdi Bogor dan menerapkan Assertiveness  Training  pada  

13  orang  (72,2%).  Hasil yang didapatkan yaitu dari 13 orang klien risiko  perilaku  

kekerasan  yang mendapatkan Assertiveness Training dipadu dengan terapi 

kognitif, token ekonomi,  logo  terapi, psikedukasi  keluarga, triangle  therapy 

menunjukkan  peningkatan kemampuan berkomunikasi,  perilaku  yang  baik, 

peningkatan  kemampuan  mencari  pemecahan  masalah dan perubahan pikiran 

menjadi positif, serta 10 orang klien berhasil pulang. 

Dari latar belakang diatas, peneliti tertarik meneliti tentang kefektifan 

pemberian terapi assertiveness training atau melatih secara verbal untuk mengatasi 

risiko perilaku kekerasan pada pasien skizofrenia di UPTD RSJ Dinkes Provinsi 

Bali Tahun 2019. 

B. Rumusan Masalah  

Berdasarkan uraian dari latar belakang di atas, peneliti merumuskan 

masalah sebagai berikut : Bagaimanakah asuhan keperawatan pemberian TAK 

Stimulasi Persepsi Sesi 2: mengendalikan perilaku kekerasan dengan latihan asertif 

secara verbal untuk mengatasi risiko perilaku kekerasan pada pasien skizofrenia di 

UPTD RSJ Dinkes Provinsi Bali Tahun 2019? 

C. Tujuan Studi Kasus 

1. Tujuan umum  

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui gambaran asuhan keperawatan 

pemberian Terapi Aktivitas Kelompok stimulasi persepsi sesi 2 : mengendalikan 

perilaku kekersan dengan latihan asertif secara verbal untuk mengatasi risiko 
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perilaku kekerasan pasien skizofrenia di UPTD RSJ Dinkes Provinsi Bali Tahun 

2019 

2. Tujuan khusus  

Secara lebih khusus penelitian ini, bertujuan untuk :  

a. Mendeskripsikan pengkajian keperawatan pada pasien dengan risiko perilaku 

kekerasan di UPTD RSJ Dinkes Provinsi Bali Tahun 2019. 

b. Mendeskripsikan diagnosa keperawatan pada pasien dengan risiko perilaku 

kekerasan di UPTD RSJ Dinkes Provinsi Bali Tahun 2019. 

c. Mendeskripsikan rencana keperawatan pemberian terapi aktivitas kelompok 

stimulasi persepsi sesi 2 : mengendalikan perilaku kekerasan dengan latihan 

asertif secara verbal untuk mengatasi risiko perilaku kekerasan pasien 

skizofrenia di UPTD RSJ Dinkes Provinsi Bali Tahun 2019. 

d.  Mendeskripsikan pelaksanaan tindakan keperawatan pemberian terapi aktivitas 

kelompok stimulasi persepsi sesi 2 : mengendalikan perilaku kekerasan dengan 

latihan asertif secara verbal untuk mengatasi risiko perilaku kekerasan pasien 

skizofrenia di UPTD RSJ Dinkes Provinsi Bali Tahun 2019. 

e. Mendeskripsikan evaluasi keperawatan  pemberian terapi aktivitas kelompok 

stimulasi persepsi sesi 2 : mengendalikan perilaku kekerasan dengan latihan 

asertif secara verbal untuk mengatasi risiko perilaku kekerasan pasien 

skizofrenia di UPTD RSJ Dinkes Provinsi Bali Tahun 2019. 

D. Manfaat Studi Kasus 

1. Implikasi Praktis 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi panduan bagi masyarakat 

tentang penggunaan TAK stimulasi persepsi sesi 2 : mengendalikan risiko perilaku 
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kekerasan dengan latihan asertif secara verbal untuk mengatasi risiko perilaku 

kekerasan. 

2. Ilmu Pengetahuan Teknologi Keperawatan 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai pengembangan 

ilmu keperawatan khususnya keperawatan jiwa tentang asuhan keperawatan 

pemberian terapi aktivitas kelompok stimulasi persepsi sesi 2 : mengendalikan 

perilaku kekerasan dengan latihan asertif secara verbal untuk mengatasi risiko 

perilaku kekerasan pasien skizofrenia. 

3. Peneliti  

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan pengalaman yang nyata 

untuk melakukan observasi pelaksanaan asuhan keperawatan pemberian terapi 

aktivitas kelompok stimulasi persepsi sesi 2 : mengendalikan perilaku kekerasan 

dengan latihan asertif secara verbal untuk mengatasi risiko perilaku kekerasan 

pasien skizofrenia dan untuk menambah pengetahuan peneliti khususnya dalam 

penatalaksanaan keperawatan pada pasien dengan risiko perilaku kekerasan 

 

 

  

 


