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BAB VI 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan hasil dan pembahasan dapat disimpulkan sebagai berikut : 

1. Pengkajian Keperawatan 

Pada pengkajian diperoleh data subyektif subyek penelitian mengatakan 

“saya emosi dan ingin memukul teman jika ingat dengan kejadian masa lalu saya, 

saya sering mengancam teman jika mereka tidak mau mengikuti kemauan saya, 

saya sering mengumpat dengan kata-kata kasar jika ada orang yang tidak saya 

senangi, saya sering berbicara ketus, dan saya sering mengamuk jika keinginan saya 

tidak terpenuhi”. Data obyektif subyek penelitian tampak menyerang temannya, 

berbicara dengan kasar, mata pasien melotot, pandangan tajam, wajah memerah, 

tangan mengepal dan tangan mengatup. 

2. Diagnosa Keperawatan 

Diagnosa keperawatan yang sama dari ke lima subyek penelitian yaitu risiko 

perilaku kekerasan. 

3. Rencana Keperawatan 

Rencana keperawatan pada subyek penelitian dengan risiko perilaku kekerasan 

yaitu terapi aktivitas kelompok stimulasi persepsi sesi 2 : mengendalikan perilaku 

kekerasan dengan latihan asertif secara verbal. 
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4. Implementasi Keperawatan 

Pelaksanaan tindakan keperawatan yang diberikan oleh peneliti pada subyek 

penelitian yaitu terapi aktivitas kelompok stimulasi persepsi sesi 2 : mengendalikan 

perilaku kekerasan dengan latihan asertif secara verbal sebanyak 3 kali dengan 

waktu 1 kali pelaksanaan 30 menit. 

5. Evaluasi Keperawatan 

Masalah keperawatan risiko perilaku kekerasan pada subyek penelitian dapat 

teratasi dan tercapai sesuai dengan tujuan yang direncanakan. Hasilnya kelima 

subyek penelitian mampu mengendalikan perilaku kekerasan dengan melakukan 

latihan asertif secara verbal, terdapat kontak mata satu sama lain, menggunakan 

bahasa tubuh sesuai dan berbicara sopan. 

B. Saran 

1. Bagi manajemen UPTD RSJ Dinkes Provinsi Bali, diharapkan untuk membuat 

pendokumentasian asuhan keperawatan yang lebih lengkap meliputi pengkajian 

fokus, lembar rencana yang lebih lengkap sesuai dengan diagnosa keperawatan 

yang ditegakkan, lembar implementasi sesuai dengan rencana tindakan dan 

evaluasi sehingga pendokumentasian asuhan keperawatan lebih komprehensif. 

2. Bagi peneliti selanjutnya, diharapkan dari hasil penelitian ini dapat dijadikan 

sebagai dasar untuk penelitian selanjutnya, dan memiliki waktu yang lebih lama 

dalam memberikan terapi aktivitas kelompok stimulasi persepsi sesi 2 : 

mengendalikan perilaku kekerasan dengan latihan aserif secara verbal dan 

penelitian ini dapat dikembangkan sesuai dengan teori dan hasil penelitian 

terbaru. 

 


