
 

 

BAB I 

PENDAHULUAN 

 

 Latar belakang 

Gangguan jiwa adalah respons maladaptif terhadap stresor dari lingkungan 

internal dan eksternal, dibuktikan melalui pikiran, perasaan dan perilaku yang tidak 

sesuai dengan norma-norma lokal atau budaya setempat, dan mengganggu fungsi 

sosial, pekerjaan dan fisik (Townsend, 2005). Skizofrenia merupakan salah satu 

gangguan jiwa berat yang menunjukkan perilaku seperti: ketidakmampuan merawat 

diri, tidak mau bersosialisasi, merasa diri tidak berharga, atau menunjukkan afek 

yang tidak wajar atau tumpul, sehingga menyebabkan tidak berfungsi secara sosial 

dalam kehidupan sehari-hari.  

Menurut World Health Organization (WHO), (2016). menyatakan 

gangguan jiwa di seluruh dunia sudah menjadi masalah yang sangat serius, 21 juta 

orang di dunia terkena skizofrenia. Prevalensi gangguan jiwa berat pada penduduk 

Indonesia 1,7 per 1000 penduduk atau sekitar 400.000 orang dengan Provinsi Bali 

sebesar 2,3%. Prevalensi penduduk yang mengalami gangguan mental emosional 

secara nasional adalah 6,0 %. Provinsi dengan prevalensi gangguan mental 

emosional untuk Provinsi Bali dengan 4,4% (Kemenkes RI, 2012). Indonesia 

mencapai 2,5 juta atau 60% yang terdiri dari pasien resiko perilaku kekerasan. 

Setiap tahunnya lebih dari 1,6 juta orang meninggal dunia akibat perilaku 

kekerasan, terutama pada laki-laki yang berusia 15-44 tahun, sedangkan korban 

yang hidup mengalami trauma fisik, seksual, reproduksi dan gangguan kesehatan 

mental. Indikator taraf kesehatan mental masyarakat semakin memburuk (Hawari 
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2012). Peroleh data yang didapat masalah gangguan mental emosional yang dialami 

sebagian besar pasien adalah perilaku kekerasan. Pasien dapat melakukan perilaku 

kekerasan kepada orang lain, lingkungan maupun terhadap diri sendiri. Menurut 

Keliat (2009) klien dengan perilaku kekerasan dapat melakukan tindakan-tindakan 

berbahaya bagi diri sendiri, orang lain dan lingkungan seperti menyerang orang 

lain, memecahkan perabotan rumah, melempar dan membakar rumah. 

Prevalensi gangguan jiwa berat di Provinsi Bali yaitu 2,3% dengan 

gangguan jiwa berat terbanyak di kabupaten Bangli dengan 6,5%, sedangkan 

Denpasar ada diurutan terakhir dengan 1,0%. Prevalensi gangguan jiwa berat 

menurut tempat tinggal terjadi pada pedesaan dengan 3,1%  dan kuintil indeks 

kepemilikan berada pada kuintil 1 dengan 4,3%  sedangkan  prevalensi provinsi 

Bali dengan gangguan mental emosional pada penduduk berumur 15 tahun ke atas  

yaitu 4,4%. Kabupaten  Bangli masih diurutan pertama dengan hasil 12,6% dan 

yang terakhir Gianyar dengan 0,5 % . (Riskesdas Bali, 2013) 

Berdasarkan Data Rumah Sakit Jiwa Provinsi Bali tahun 2015 di dapatkan 

data pasien yang mengalami halusinasi 1572 orang, defisit perawatan diri terdapat 

1336 orang, pasien dengan isolasi sosial 886 orang, harga diri rendah 773 orang, 

waham 661 orang, pasien dengan resiko perilaku kekerasan 599 orang dan resiko 

bunuh diri dengan 204 pasien. Pada tahun 2016 pasien yang mengalami halusinasi 

1610 orang, dengan defisit perawatan diri  sebanyak 1371 orang, pasien dengan 

isolasi sosial sebanyak 921 orang, harga diri rendah sebanyak 808 orang, waham 

647 orang, resiko perilaku kekerasan sebanyak 635 orang, dan dengan resiko bunuh 

diri sebanyak 239 orang. Sedangkan pada tahun 2017 pasien yang mengalami 

halusinasi 1662 orang, defisit perawatan diri sebanyak 1419 orang,  dengan isolasi 
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sosial sebanyak 969 orang, harga diri rendah 856 orang, waham sebanyak 699 

orang, resiko perilaku kekerasan sebanyak 687 orang, dan dengan resiko bunuh diri 

sebanyak 289 orang. Dari data di atas risiko perilaku kekerasan berada pada urutan 

ke enam dari masalah keperawatan yang ada. 

Menurut World Health Organization (WHO), (2016) telah mendefinisikan 

kekerasan sebagai penggunaan sengaja fisik kekuatan atau kekuasaan, terancam 

atau aktual, melawan diri sendiri, orang lain atau terhadap kelompok atau 

komunitas yang baik menghasilkan atau memiliki kemungkinan tinggi yang 

mengakibatkan cedera, kematian, kerugian psikologis, malfungsi pembangunan 

atau kekurangan. Risiko perilaku kekerasan adalah beresiko membahayakan secara 

fisik, emosi dan atau seksual pada diri sendiri ataupun orang lain (PPNI, 2016). 

Perilaku kekerasan adalah suatu bentuk perilaku yang bertujuan untuk melukai 

seseorang secara fisik maupun psikologis. Berdasarkan difinisi ini makan perilaku 

kekerasan dapat dilakukan secara verbal, diarahkan pada diri sendiri, orang lain, 

dan lingkungan. (Dermawan & Rusdi, 2013).  

Tanda dan gejala perilaku kekerasan diantaranya mengancam, mengumpat 

denhan kata – kata kasar, suara keras, bicara ketus, menyerang orang lain, melukai 

diri sendiri atau orang lain, merusak lingkungan , perilaku agresif atau amuk, mata 

melotot atau pandangan tajam, tangann mengepal, rahang mengatup, wajah 

memerah dan postur tubuh kaku.(PPNI, 2016). Dampak jika perilaku kekerasan 

tidak ditanggulangi yaitu dapat mencederai diri sendiri, orang lain maupun 

lingkungan di sekitarnya (Keliat, 2011) 

Terapi yang dapat diberikan adalah terapi mengontrol emosi secara fisik 

yaitu menyalurkan energi yang konstruktif dengan cara fisik, berupa relaksasi dan 
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memukul bantal (Keliat, 2011). Teknik relaksasi nafas dalam tidak saja 

menyebabkan efek yang menenangkan fisik tetapi juga menenangkan pikiran. Oleh 

karena itu beberapa teknik relaksasi seperti nafas dalam dapat membantu untuk 

meningkatkan kemampuan berkonsentrasi, kemampuan mengontrol diri, 

menurunkan emosi, dan depresi (Handoyo,2005). Teknik memukul bantal 

dimaksudkan untuk memulihkan gangguan perilaku yang terganggu (maladaptif) 

menjadi perilaku yang adaptif (mampu menyesuaikan diri). Untuk mengurangi 

resiko melakukan mencinderai diri atau orang lain dikarenakan status emosi pasien, 

maka perlu dilakukan terapi yang berguna untuk menyalurkan energi yang 

konstruktif dengan cara fisik, salah satunya adalah teknik memukul bantal (Keliat, 

2011).  Teknik ini bertujuan agar energi marah yang dialami oleh pasien dapat 

tersalurkan dangan baik sehingga tidak menciderai diri dengan orang lain dan 

adaptasi menjadi adaptif. 

Hasil penelitian Retno Yuli Hastuti, (2016)  tentang pengaruh teknik 

memukul bantal terhadap perubahan status emosi: marah pada klien skizofrenia di 

RSJ Daerah Dr RM Soedjarwadi Provinsi Jawa Tengah dengan satu uji 

nonparametrik untuk mengetahui perbedaan diantara dua buah sampel berpasangan, 

didapatkan nilai p pada kelompok perlakuan dan kontrol sebesar 0,000 dan 0,008 

(p<0,05) sehingga dapat diartikan bahwa terdapat perbedaan tingkat emosi yang 

signifikan antara sebelum dan sesudah diberikan perlakuan memukul bantal pada 

kelompok kontrol dan perlakuan.  

Hasil penelitian Hudayana Nova Farid, (2015) menunjukkan bahwa teknik 

anger management dapat meningkatkan kemampuan mengelola emosi marah siswa 

kelas X TKJ SMK Muhammadiyah 1 Moyudan. Peningkatan yang signifikan 



 

5 
 

dibuktikan dengan hasil skor skala kemampuan mengelola emosi marah dan rata-

rata skor pre test 101, 38; post test 117,22, rata-rata kenaikan yaitu 15, 83. Hasil 

tersebut diperkuat dengan wawancara dan observasi yang menunjukkan adanya 

peningkatan kemampuan mengelola emosi marah. 

Hasil penelitian Rochmawati, (2013)  menguji efektifitas relaksasi nafas 

dalam dan tertawa dalam mengontrol perilaku kekerasan pada pasien perilaku 

kekerasan. Dengan standar deviasi yang berbeda, relaksasi sebelum 0,000, 

sedangkan tertawa sebelum dilakukan 0,000. Setelah diberikan relaksasi menjadi 

0,242 sedangkan setelah diberikan tertawa menjadi 0,167. menunjukkan bahwa 

responden yang diberikan terapi relaksasi nafas dalam lebih rendah dengan selisih 

mean 0,94 dibandingkan dengan terapi tertawa yang diberikan pada responden 

dengan selisih mean 0,97 dari nilai diatas tertawa mengalami perbedaan 

peningkatan dari pada relaksasi nafas dalam. 

Dari latar belakang diatas, peneliti tertarik meneliti tentang keefektifan 

pemberian terapi mengontrol emosi secara fisik pada pasien risiko perilaku 

kekerasan di Rumah Sakit Jiwa Provinsi Bali. 
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 Rumusan masalah studi kasus 

Berdasarkan uraian dari latar belakang di atas, peneliti merumuskan 

masalah sebagai berikut : Bagaimanakah  asuhan keperawatan pemberian terapi 

mengontrol emosi secara fisik pada pasien resiko perilaku kekerasan di Rumah 

Sakit  Jiwa Provinsi Bali Tahun 2018 ?  

 Tujuan studi kasus 

1. Tujuan Umum 

Tujuan Umum penelitian ini adalah untuk mengetahui  Gambaran asuhan 

keperawatan pemberian terapi mengontrol emosi secara fisik pada pasien risiko 

perilaku kekerasan di Rumah Sakit  Jiwa Provinsi Bali Tahun 2018. 

2. Tujuan Khusus 

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

sebagai berikut :  

a. Mendeskripsikan pengkajian keperawatan pada pasien dengan risiko perilaku 

kekerasan  di Rumah Sakit  Jiwa Provinsi Bali Tahun 2018 

b. Mendeskripsikan diagnosa keperawatan pada pasien dengan risiko perilaku 

kekerasan di Rumah Sakit  Jiwa Provinsi Bali Tahun 2018 

c. Mendeskripsikan rencana keperawatan pada pasien risiko perilaku kekerasan 

di Rumah Sakit  Jiwa Provinsi Bali Tahun 2018 

d. Mendeskripsikan tindakan pada pasien risiko perilaku kekerasan di Rumah 

Sakit  Jiwa Provinsi Bali Tahun 2018 

e. Mendeskripsikan evaluasi keperawatan pada pasien risiko perilaku kekerasan 

di Rumah Sakit  Jiwa Provinsi Bali Tahun 2018 
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 Manfaat studi kasus 

Studi kasus  ini, diharapkan memberikan manfaat bagi :  

1. Bagi Masyarakat 

Manfaatnya untuk masyarakat adalah untuk meningkatkan pengetahuan 

masyarakat dalam mengontrol emosi secara fisik pada pasien risiko perilaku 

kekerasan. 

2. Bagi perkembangan Ilmu Dan Teknologi Keperawatan 

Manfaatnya bagi pengembangan ilmu dan teknologi keperawatan yaitu 

dapat mengembangkan ilmu dan teknologi terapan di bidang keperawatan 

dengan menggunakan pemberian terapi mengontrol emosi secara fisik pada 

pasien risiko perilaku kekerasan. 

3. Bagi Peneliti 

Manfaat bagi peneliti adalah, peneliti mempunyai pengetahuan dan 

pengalaman dalam pemberian terapi mengontrol emosi secara fisik pada 

pasien risiko perilaku kekerasan.  

 


