
BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

 Terapi Mengontrol Emosi Secara Fisik Pada Pasien Risiko Perilaku 

Kekerasan 

1. Terapi Mengontrol Emosi Secara Fisik 

a. Pengertian Emosi 

Emosi berasal dari bahasa Latin, yaitu emovere, yang berarti bergerak 

menjauh. Arti kata ini menyiratkan bahwa kecenderungan  bertindak merupakan 

hal mutlak dalam emosi. Menurut Goleman, (2009) mengatakan bahwa emosi 

merujuk pada suatu perasaan dan pikiran yang khas, suatu keadaan biologis dan 

psikologis dan serangkaian kecenderungan untuk bertindak. Emosi adalah reaksi 

seubjektif yang di ekspresikan seseorang dan biasanya diasosiasikan atau 

berhubungan dengan perubahan fisiologis dan tingkah laku ( Rahmat, 2009). 

b. Macam – macam emosi 

Menurut Goleman, (2009) macam – macam emosi yaitu : 

1) Amarah : beringis, mengamuk, benci, jengkel, kesal hati 

2) Kesedihan : pedih, sedih, muram, suram, melankolis, mengasihi diri, putus asa 

3) Rasa takut : cemas, gugup, khawatir, was – was. Perasaan takut seklai, waspada 

, tidak tennag , ngeri 

4) Kenikmatan : bahagia, gembira, riang , puas, senang, terhibur, bangga 

5) Cinta : penerimaan, persahabatan, kepercayaan, kebaikan hati, rasa dekat, 

bakti, hormat dan kemesraan. 

6) Terkejut : terkesiap, terkejut 
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7) Jengkel: hina, jijik, muak, mual,tidak suka  

8) Malu : malu hati, kesal 

c. Jenis – jenis gangguan emosi  

Menurut Goleman,( 2009) jenis – jenis gangguan emosi, yaitu : 

1) Menyenangkan:  

a) Euphoria; emosi yang menyenangkan dalam tingkatan yang sedang. Gejalanya; 

optimis, percaya diri, riang gembira, merasa senang, dan bahagia yang 

berlebihan 

b) Elasi; emosi menyenangkan yang setingkat lebih tinggi dari euphoria. 

Gejalanya; rasa senang dan percaya diri terbayang pada wajahnya. Keadaannya 

mungkin menimbulkan rasa sedih dan tidak bahagia, tetapi cenderung 

dikesampingkan. Emosi ini labil sehingga mudah tersinggung 

c) Exaltasi; yaitu elasi yang berlebihan, sering disertai dengan waham kebesaran. 

d) Ectasi; yaitu emosi senang yang disertai dengan rasa hati yang aneh, penuh 

kegairahan, perasaan aman, damai, dan tenang. (Merasa hidup baru kembali). 

2) Anhedonia; yaitu ketidakmampuan merasakan kesenangan, tidak timbul 

perasaan senang dengan aktivitas yang biasanya menyenangkan.  

3) Kesepian; yaitu merasa diri ditinggalkan, merasa tidak memiliki kawan, merasa 

tidak ada orang lain yang menyapanya. 

4) Kedangkalan; yaitu kemiskinan afek dan emosi secara umum. Afek atau 

emosinya datar, tumpul, atau dingin (hanya sedikit kelihatan gembira atau 

berekpresi sedih).  
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5) Afek dan emosi yang tidak sesuai/wajar; yaitu gangguan emosi ditandai dengan 

jelas adanya perbedaan antara sifat emosi yang ditunjukkan dengan situasi 

yang menimbulkannya (reaksi emosi tidak patut). 

6) Afek dan emosi labil; berubah-ubah secara cepat tanpa pengawasan yang baik 

(tiba-tiba marah/menangis).  

7) Variasi afek dan emosi sepanjang hari (depresi lebih kuat pada pagi/siang hari, 

tetapi sorenya menjadi berkurang). 

8) Afek yang terlalu kaku (rigid); mempertahankan terus menerus keadaan rasa 

hati sekalipun ada rangsang yang biasanya menimbulkan jawaban emosi yang 

berlainan 

9) Ambivalensi; ketidaktepatan perasaan atauemosi pada seseorang, benda atau 

sesuatu hal. 

10) Apati; berkurangnya afek dan emosi terhadap sesuatu atau semua hal disertai 

dengan perasaan terpencil dan tidak peduli.  

11) Amarah; suatu bentuk kemurkaan atau permusuhan yang sering dinyatakan 

dalam bentuk agresi 

12) Depresi; yaitu perasaan sedih tertekan, gejala psikis; sedih, susah, tak berguna, 

gagal, dll. 

13) Kecemasan; yaitu jawaban emosi yang sifatnya antisipatif, jawaban awal 

sebelum ada pertanyaan . Gejala psikis; perasaan gundah, khawatir, gugup, 

tegang, dll. 
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2. Konsep Kontrol Diri 

a. Pengertian kontrol diri  

Kontrol diri menurut Ghufron & Risnawita, (2011) adalah suatu kecakapan 

individu dalam kepekaan membaca situasi diri dan lingkungan serta kemampuan 

untuk mengontrol dan menghela, faktor – faktor perilaku sesuai dengan situasi dan 

kondisi untuk menampilkan diri dalam melakukan sosialisasi.  

b. Faktor – faktor  yang mempengaruhi kontrol diri  

Menurut Ghufron & Risnawita, (2011) faktor – faktor yang mempengaruhi 

kontrol diri, yaitu : 

1) Faktor internal 

Faktor internal yang ikut terdapat kontrol dir adalah usia. Semakin 

bertambah usia maka semakin baikkemampuan mengontrol diri seseorang itu 

2) Faktor eksternal  

Faktor eksternal adalah hal- hal yang datang dari luar indivisu contohnya 

marah kepada atasan atau rekan kerja, maka karena terjebak macet atau karena ada 

yang mendahului secara tiba – tiba  

c. Jenis – jenis kontrol diri 

Menurut  Ghufron & Risnawita, (2011) menyebutkan ada tiga jenis kualitas 

kontrol diri yaitu” 

a. Over control merupakan kontrol diri yang dilakukan oleh individu secara 

berlebihan yang menyebabkan individu banyak menahan diri dalam bereaksi 

terhadap stimulus. 
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b. Under control merupakan kecenderungan individu untuk melepaskan 

inmpusivitas dengan bebas tanpa perhitungan yang masak. 

c. Appropriate control merupakan kontrol individu dalam upaya mengendalikan 

implus secara tepat. 

d. Aspek – aspek kontrol diri  

Menurut Ghufron & Risnawita, (2011) menyebutkan beberapa aspek di 

dalam kontrol diri yaitu : 

1) Kontrol perilaku   

Kemampuan untuk memodifikasi  suatu keadaan yang tidak menyenangkan, 

dimana terdapat keteraturan untuk mrmrntukan siapa yangmengendalikan situasi 

atau keadaan, apakah oleh dirinya sendiri atau orang lain. Individu yang mampu 

mengontrol dirinya dengan baik akan mampu mengatur perilakunya sesuai dengan 

kemampuan dirinya dan bila tidak maka individu akan menggunakan sumber 

ekternalnya. 

2) Kemampuan mengontrol stimulus 

Kemampuan untuk mrngrtahui bagaimana dan kapan suatu stimulus tidak 

dikehendaki muncul. Ada beberapa cara yang dapat digunakan yaitu mencegah atau 

menjauhi stimulus, menghentikan stimulus sebelum berakhir dan melakukan 

kegiatan yang dapat mengendalikan perhatian dan stimulus. 

3) Kemampuan mengantisipasi peristiwa 

Kemampuan individu dalam mengelola informasi dengan cara 

menginterpretasi, menilai atau menggabungkan suatu kejadian dalam suatu 

kerangka kognitif. Informasi yang dimiliki individu mengenai suatau kejadian yang 
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tidak menyennagkan akan membuat individu mampu mengantisipasi keadaan 

melalui pertimbangan secara objektif. 

4) Keadaan menafsirkan peristiwa 

Penilaian yang dilakukan ecara individu merupakan suatu usaha unruk 

meilai dan mefasirkan seutu keadaan dengan memprhatikan segi – segi positif 

secara subjektif. 

5) Kemampuan mengambil keputusan 

Kemampuan seseorang untuk memilih suatu tindakan berdasarkan sesuatu 

yang diyakini atau disetujuinya . kemampuan dalam mengontrol keputusan akan 

berfungsi dengan baik apabila terdapat kesempatan dan kebebasan dalam diri 

individu untuk memilih berbagai kemungkinan. 

e. Terapi Mengontrol Emosi  

Terapi emosi dilakukan karena adanya gangguan afektif yaitu gangguan 

dengan gejala utama adanya perubahan suasana perasaan (mood) atau afek, 

biasanya ke arah depresi dengan atau tanpa ansietas yang mnyertainya, atau kearah 

elasi (suasana perasaan meningkat). Terapi mengontrol emosi secara fisik yaitu 

menyalurkan energi yang konstruktif dengan cara fisik, adalah relaksasi dan 

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 
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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 digunakan agar energi marah yang dialami oleh pasien dapat 

tersalurkan dangan baik sehingga tidak menciderai diri dengan orang lain dan 

adaptasi menjadi adaptif. 

f. Prosedur Pelaksanaan  

Prosedur terapi mengontrol emosi secara fisik pada pasien risiko perilaku 

kekerasan Terlampir 

3. Konsep Perilaku Kekerasan  

a. Pengertian  

Risiko perilaku kekerasan adalah beresiko memebahayakan secara fisik, 

emosi adn atau seksual pada diri sendiri ataupun orang lain (PPNI, 2016). Perilaku 

kekerasan adalah kemarahan yang diekspreikan secara berlebihan dan tidak 

terkendali secara verbal sampai dengan mencederai orang lain dan atau lingkungan 

(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. Perilaku kekerasan dapat terjadi dalam dua 

bentuk yaitu saat sedang belangsung perilaku kekerasan atau riwayat perilaku 

kekerasan(Dermawan & Rusdi, 2013).  
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b. Tanda dan Gejala 

Menurut PPNI, tahun 2016 tanda dan gejala perilaku kekerasan adalah :  

Tabel 1  

Gejala dan Tanda Perilaku Kekerasan  

 

Tanda dan gejala mayor perilaku 

kekerasan   

Tanda dan gejala minor 

perilaku kekerasan 

Subjektif :  
Subjektif : 

Mengancam (tidak tersedia) 

Mengumpat 

 

 Objektif : 

Suara Keras 

 

Mata melotot atau pandanagn 

tajam 

Bicara ketus Tangan mengepal 

Objrktif : 
Rahang mengatup  

Menyerang orang lain 
Wajah memerah 

Melukai diri sendiri atau orang lain 
Postur tubuh kaku 

Merusak lingkungan   

Perilaku agresif atau amuk 
 

Sumber : (PPNI, 2016) 

c. Rentang Respon  
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Respon Adaptif            Respon Maladaptif 

 

Asertif      Frustasi               Pasif         Agresif        Kekerasan/amuk 

 

Sumber: (Keliat, 2011) 

Gambar  1 Rentang Respon Perilaku Kekerasan 

Keterangan :   

1. Asertif  : Individu dapat mengungkapkan marah tanpa menyalahkan orang lain dan 

memberikan ketenanga.  

2. Frustasi  : Individu gagal mencapai tujuan kepuasan saat marah dan tidak dapat 

menemukan alternatif.   

3. Pasif : Individu tidak dapat mengungkapkan perasaanya.   

4. Agresif  : Perilaku yang menyertai marah, terdapat dorongan untuk menuntut tetapi 

masih terkontrol  

5. Kekerasan  atau amuk : Perasaan marah dan bermusuhan yang kuat serta hilangnya 

kontrol. 
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d. Etiologi  

Menurut Keliat, (2011) Penyebab perilaku kekerasan ada dua faktor antara lain. 

1) Factor Predisposisi 

a) Psikologis 

Kegagalan yang dialami dapat menimbulkan frustasi yang kemudian dapat 

timbul agresif, masa kanak-kanak yang tidak menyenangkan yaitu perasaan ditolak, 

dihina, dan dianiaya., sesorang yang mengalami hambatan dalam mencapai 

tujuan/keinginan yang diharapkannya menyebabkan ia menjadi frustasi. Ia merasa 

terancam dan cemas. Jika tidak mampu mengendalikan frustasi tersebut maka dia 

meluapkannya dengan cara kekerasan. 

b) Perilaku  

Reinforcement yang diterima pada saat melakukan kekerasan, sering 

melihat kekerasan dirumah atau di luar rumah, semua aspek ini memancing 

individu mengadopsi perilaku kekerasan.  

c) Sosial budaya 

Budaya tertutup dan membalas secara diam (pasif agresif) dan kontrol sosial 

yang tidak pasti terhadap perilaku kekerasan akan menciptakan seolah-olah 

perilaku kekerasan diterima (permisive). 

d) Bioneurologis  

Banyak pendapat bahwa kerusakan sistem limbik, lobus frontal, lobus 

temporal dan ketidakseimbangan neurotransmiter turut berperan dalam terjadinya 

perilaku kekerasan. 
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2) Faktor Presipitasi 

Faktor presipitasi dapat bersumber dari klien, lingkungan atau interaksi 

dengan orang lain. Kondisi pasienseperti kelemahan fisik (penyakit fisik), 

keputusasaan, ketidakberdayaan, percaya diri yang kurang dapat menjadi penyebab 

perilaku kekerasan. Demikian pula dengan situasi lingkungan yang ribut, padat, 

kritikan yang mengarah pada penghinaan, kehilangan orang yang dicintai/pekerjaan 

dan kekerasan merupakan faktor penyebab yang lain. Interaksi sosial yang 

provokatif dan konflik dapat pula memicu perilaku kekerasan. Hilangnya harga diri 

juga berpengaruh pada dasarnya manusia itu mempunyai kebutuhan yang sama 

untuk dihargai. Jika kebutuhan ini tidak terpenuhi akibatnya individu tersebut 

mungkin akan merasa rendah diri, tidak berani bertindak, lekas tersinggung, lekas 

marah, dan sebagainya. Harga diri adalah penilaian individu tentang pencapaian diri 

dengan menganalisa seberapa jauh perilaku sesuai dengan ideal diri. Dimana 

gangguan harga diri dapat digambarkan sebagai perasaan negatif terhadap diri 

sendiri, hilang kepercayaan diri, merasa gagal mencapai keinginan. 

e. Dampak  

Menurut Keliat, (2011) dampak jika perilaku kekerasan tidak ditanggulangi 

yaitu dapat mencederai diri sendiri, orang lain maupun lingkungan di sekitarnya.  

 

 

f. Penatalaksanaan   

1) Terapi Medis 
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Psikofarmaka adalah terapi menggunakan obat dengan tujuan untuk 

mengurangi atau menghilangkan gejala gangguan jiwa menurut Videbeck, (2008), 

jenis obat psikofarmaka adalah : 

a) Clorpromazine (CPZ, Largactile) 

Indikasi untuk mensupresi gejala-gejala psikosa: agitasi, ansietas, 

ketegangan, kebingungan, insomnia, halusinasi, waham, dan gejala-gejala lain yang 

biasanya terdapat pada penderita skizofrenia, mania depresif, gangguan 

personalitas, psikosa involution, psikosa masa kecil. 

b) Haloperidol (Haldol, Serenace) 

Indikasinya yaitu manifestasi dari gangguan psikotik, sindroma gilles de la 

toureette pada anak-anak dan dewasa maupun pada gangguan perilaku berat pada 

anak-anak. Dosis oral untuk dewasa 1-6 mg sehari yang terbagi 6-15 mg untuk 

keadaan berat. Kontraindikasinya depresi sistem saraf pusat atau keadaan koma, 

penyakit parkinson, hipersensitif terhadap haloperidol. Efek samping nya sering 

mengantuk, kaku, tremor lesu, letih, gelisah.  

c) Trihexiphenidyl (TXP, Artane, Tremin) 

Indikasi untuk penatalaksanan manifestasi psikosa khususnya gejala 

skizofrenia.  

d) ECT (Electro Convulsive Therapy) 

ECT adalah pengobatan untuk menimbulkan kejang granmall secara 

artificial dengan melewatkan aliran listrik melalui elektrode yang dipasang satu 

atau dua temples. Therapi kejang listrik diberikan pada skizofrenia yang tidak 

mempan denga terapi neuroleptika oral atau injeksi, dosis terapi kejang listrik 4-5 

joule/detik.  
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2) Tindakan Keperawatan 

Penatalaksanaan pada pasien dengan perilaku kekerasan menurut 

Videbeck, (2008) meliputi: 

a) Terapi Modalitas 

(1) Terapi lingkungan 

Begitu pentingnya bagi perawat untuk mempertimbangkan lingkungan bagi 

semua pasienketika mencoba mengurangi atau menghilangkan agresif. Aktivitas 

atau kelompok yang direncanakan seperti permainan kartu, menonton dan 

mendiskusikan sebuah film, atau diskusi informal memberikan pasienkesempatan 

untuk membicarakan peristiwa atau isu ketika pasientenang. Aktivitas juga 

melibatkan pasiendalam proses terapeutik dan meminimalkan kebosanan. 

Penjadwalan interaksi satu-satu dengan pasienmenunjukkan perhatian 

perawat yang tulus terhadap pasiendan kesiapan untuk mendengarkan masalah 

pikiran serta perasaan klien. Mengetahui apa yang diharapkan dapat meningkatkan 

rasa aman pasien 

(2) Terapi Kelompok 

Pada terapi kelompok, pasien berpartisipasi dalam sesi bersama dalam 

kelompok individu. Para anggota kelompok bertujuan sama dan diharapkan 

memberi kontribusi kepada kelompok untuk membantu yang lain dan juga 

mendapat bantuan dari yang lain. Peraturan kelompok ditetapkan dan harus dipatuhi 

oleh semua anggota kelompok. Dengan menjadi anggota kelompok, pasiendapat 

mempelajari cara baru memandang masalah atau cara koping atau menyelesaikan 

masalah dan juga membantunya mempelajari keterampilan interpersonal yang 

penting. 
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(3) Terapi Keluarga 

Terapi keluarga adalah bentuk terapi kelompok yang mengikutsertakan 

pasiendan anggota keluarganya. Tujuannya ialah memahami bagaimana dinamika 

keluarga memengaruhi psikopatologi klien, memobilisasi kekuatan dan sumber 

fungsional keluarga, merestrukturisasi gaya perilaku keluarga yang maladaptive, 

dan menguatkan perilaku penyelesaian masalah keluarga.  

(4) Terapi Individual 

Psikoterapi individu adalah metode yang menimbulkan perubahan pada 

individu dengan cara mengkaji perasaan, sikap, cara pikir, dan perilakunya. Terapi 

ini memiliki hubungan personal antara ahli terapi dan klien. Tujuan dari terapi 

individu yaitu memahami diri dan perilaku mereka sendiri, membuat hubungan 

personal, memperbaiki hubungan interpersonal, atau berusaha lepas dari sakit hati 

atau ketidakbahagiaan. 

Hubungan antara pasien dan ahli terapi terbina melalui tahap yang sama 

dengan tahap hubungan perawat-pasien yaitu introduksi, kerja, dan terminasi. 

Upaya pengendalian biaya yang ditetapkan oleh organisasi pemeliharaan kesehatan 

dan lembaga asuransi lain mendorong upaya mempercepat pasien ke fase kerja 

sehingga memperoleh manfaat maksimal yang mungkin dari terapi  

B.  Asuhan Keperawatan Pemberian Terapi Mengontrol Emosi Secara Fisik 

Pada Pasein Risiko Perilaku Kekerasan  

Menurut Nur Fajariyah, (2012) Asuhan Keperawatan Dengan Peilaku 

Kekerasan yaitu : 



22 
 

1. Pengkajian Keperawatan  

Risiko perilaku kekerasan adalah beresiko memebahayakan secara fisik, 

emosi adn atau seksual pada diri sendiri ataupun orang lain (PPNI, 2016). Perilaku 

kekerasan adalah kemarahan yang diekspreikan secara berlebihan dan tidak 

terkendali secara verbal sampai dengan mencederai orang lain dan atau lingkungan 

(PPNI, 2016). 

a. Gejala dan tanda mayor 

1) Subjektif : 

a) Mengancam 

b) Mengumpat dengan kata – kata kasar  

c) Suara keras  

d) Bicara ketus.  

2) Objektif : 

a) Menyerang orang lain  

b) Melukai diri sendiri atau orang lain 

c) Merusak lingkungan 

d) Perilaku agreif atau amuk 

b. Gejala dan tanda minor 

1) Subjektif : ( tidak tersedia) 

 

2) Objektif : 

a) Mata melotot atau pandangan tajam 

b) Tangan mengepal 

c) Rahang mengatup 
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d) Wajah memerah 

e) Postur tubuh kaku 

2. Diagnosa Keperawatan 

Menurut  PPNI, (2016) rumusan diagnosa perilaku kekerasan yaitu:  

P : perilaku kekerasan  

E : harga diri rendah   

S : Gejala dan tanda mayor : Subjektif : mengancam, mengumpat dengan kata – 

kata kasar, suara keras, bicara ketus. Objektif : menyerang orang lain, melukai diri 

sendiri atau orang lain, merusak lingkungan, perilaku agreif atau amuk. Gejala dan 

tanda minor: Subjektif : (tidak tersedia). Objektif : mata melotot atau pandangan 

tajam, tangan mengepal, rahang mengatup, wajah memerah, dan postur tubuh kaku. 

Diagnose keperawatan : 

Perilaku kekerasan 
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3. Intervensi Keperawatan  

Menurut Nur Fajariyah, (2012) intervensi keperawatan pada pasien dengan 

perilaku kekerasan:  

a. Tujuan : 

TUM : 

Pasien dapat melanjutkan peran sesuai dengan tanggung jawab 

TUK 1 : 

Pasien dapat membina hubungan saling percaya. 

Kriteria hasil:  

1) Pasien mau menjawab salam 

2) Ada kontak mata 

3) Pasien mau berjabat tangan 

4) Pasien mau berkenalan 

5) Pasien mau menjawab pertanyaan 

6) Pasien mau duduk berdampingan dengan perawat 

7) Pasien mau mengungkapkan perasaannyaIntervensi  

Intervensi :  

Bina hubungan saling percaya dengan mengungkapkan prinsip komunikasi 

therapeutic  

1) Sapa klien dengan ramah dan baik secara verbal dan non verbal. 

2) Perkenalkan diri dengan sopan. 

3) Tanyakan nama lengkap klien dan nama panggilan yang disukai klien. 

4) Jelaskan tujuan pertemuan. 
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5) Buat kontrak interaksi yang jelas 

6) Jujur dan menepati janji. 

7) Tunjukkan sikap empati dan menerima klien apa adanya. 

8) Beri perhatian pada klien dan perhatikan kebutuhan dasar klien 

Rasional: 

Memfasilitasi keterbukaan dalam mengungkapkan dan penyelesaian masalah 

TUK 2 : 

Pasien dapat mengidentifikasi penyebab perilaku kekerasan 

Kriteria hasil :  

Pasien dapat menyebutkan minimal satu penyebab perilaku kekerasan, pasien dapat 

mengungkapkan penyebab marah, baik dari : Diri sendiri, Orang lain dan 

Lingkungan 

Intervensi: 

1) Anjurkan pasien mengungkapkan yang dialami saat marah. 

2) Kaji pengetahuan Pasien tentang  perilaku kekerasan dan tanda-tandanya 

3) Diskusikan dengan Pasien penyebab  perilaku kekerasan  

Rasional: 

1) Memfasilitasi pasien untuk mengungkapkan yang dialami saat marah 

2) Perilaku kekerasan dapat teridentifikasi lebih awal 

3) Dapat melakukan penatalaksanaan sesuai penyebab 

 

TUK 3 : 

Pasien dapat mengidentifikasi tanda dan gejala perilaku kekerasan 
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Kriteria hasil: 

1) Pasien dapat mengungkapkan perasaan saat marah atau jengkel 

2) Pasien dapat menyimpulkan  tanda – tanda marah atau jengkel yang dialami 

Intervensi: 

1) Anjurkan pasien mengungkapkan perasaan saat marah/jengkel sakit 

2) observasi tanda perilaku kekerasan pada pasien 

3) simpulkan bersama pasien tanda-tanda jengkel/kesal yang dialami pasien 

Rasional: 

1) Ungkapan perasaan Pasien di perlukan agar Pasien lebih dapat terbuka 

2) untuk mengetahui tanda perilaku kekerasan pada pasien 

3) untuk mengetahui   tanda-tanda jengkel/kesal yang dialami pasien. 

TUK 4 : 

Pasien dapat mengidentifikasi perilaku kekerasan yang bisa dilakukan 

Kriteria hasil : 

Paasien padat mengungkapkan perilaku kekerasan yang bisa dilakukan, bermain 

peran dengan perilaku kekerasan dan dapat dilakukan cara yang bisa dapat 

menyelesaikan masalah atau tidak  

Intervensi: 

1) anjurkan pasien untuk mengungkapkan perilaku kekerasan yang biasa 

dilakukan pasien  

2) bantu pasien bermain peran sesuai dengan perilaku kekerasan yang biasa 

dilakukan 

3) bicarakan dengan pasien, apakah dengan cara yang pasien lakukan 

masalahnya selesai  
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Rasional: 

1) Untuk mengetahui perilaku kekerasan yang biasa dilakukan pasien 

2) pasien dapat melakukan peran peran sesuai dengan perilaku kekerasan yang 

biasa dilakukan 

3) untuk memecahkan masalah yang dialami pasien  

TUK 5 : 

Pasien dapat mengidentifikasi akibat perilaku kekerasan  

Kriteria hasil:  

Pasien dapat menjelaskan akibat dari cara yang digunakan pasien  

Intervensi: 

1) Bicarakan akibat atau kerugian dari cara yang dilakukan pasien 

2) Bersama pasien menyimpulkan akibat cara yang digunakan  

3) Bersama pasien menyimpulkan akibat cara yang digunakan  

Rasional: 

1) Ungkapan perasaan dapat meningkatkan respon emosi Pasien 

2) Pasien dapat mengetahui manfaat berteman  

3) Meningkatkan rasa percaya diri Pasien 

TUK 6 :   

Pasien dapat mendemonstrasikan cara mengontrol perilaku kekerasan Pemberian 

Terapi Mengontrol Emosi Secara Fisik 

Kriteria hasil: 

pasien dapat mendemonstrasikan cara mengontrol perilaku kekerasan  
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Intervensi:  

1) Bantu Bantu pasien mengidentifikasi manfaat cara yang telah dipilih 

2) Bantu pasien untuk melakukan roleplay 

3) Bantu reinforcement positif atas keberhasilan pasien melakukan roleplay 

Rasional: 

1) Untuk mengetahui manfaat cara yang telah dipilih 

2) Untuk mengetahui apakah pasien dapat melakukan roleplay 

3) Memberikan dukungan positif terhadap keberhasilan pasien melakukan 

roleplay. 

TUK 7:   

Pasien mendapatkan manfaat obat dengan 6B 

Kriteria hasil: 

1) Manfaat minum obat 

2) Kerugian tidak minum obat 

3) Nama,warna dosis, efak terapi dan efek samping obat 

Intervensi: 

1) Diskusikan dengan Pasien tentang manfaat dan kerugisn tidak minum obat, 

nama, warna, dosis, cara, efek terapi dan efek samping penggunaan obat 

2) Pantau Pasien saan penggunaan obat 

3) Anjurkan Pasien minta sendiri obat pada perawat agar dapat merasakan 

manfaatnya 

4) Beri pujian jika Pasien menggunakan obat dengan benar 

5) Diskusikan akibat berhenti minum obat tanpa konsultasi dengan dokter 
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Rasional : 

1) Pasien mengerti dan paham mengenai manfaat dan efek samping obat  

2) Agar pasien dalam minum obat dapat secara tepat dan teratur  

3) Membuat pasien menjadi mandiri dan mengerti mengenai manfaat obat  

4) Menambah semangat pasien untuk mrngonsumsi obat dengan benar 

4. Implementasi  

Pelaksanaan atau implementasi perawatan merupakan tindakan dari rencana 

keperawatan yang disusun sebelumnya berdasarkan prioritas yang telah dibuat 

dimana tindakan yang diberikan mencakup tindakan mandiri dan kolaboratif. Pada 

situasi nyata sering impelmentasi jauh berbeda dengan rencana, hal ini terjadi 

karena perawat belum terbiasa menggunakan rencana tertulis dalam melaksanakan 

tindakan tindakan keperawatan yang biasa adalah rencana tidak tertulis yaitu apa 

yang dipikirkan, dirasakan, itu yang dilaksanakan. Hal ini sangat membahayakan 

klien dan perawat jika berakibat fatal dan juga tidak memenuhi aspek legal. 

Sebelum melaksanakan tindakan yang sudah direncanakan, perawat perlu 

memvalidasi dengan singkat apakah rencana perawatan masih sesuai dan 

dibutuhkan klien sesuai kondisi saat ini. Setelah semua tidak ada hambatan maka 

tindakan keperawatan boleh dilaksanakan. Pada saat akan dilaksanakan tindakan 

keperawatan maka kontrak dengan klien dilaksanakan. Dokumentasikan semua 

tidakan yang telah dilaksanakan beserta respon klien (Keliat, 2011).  

Implementasi yang dapat diberikan pada pasien dengan risiko perilaku 

kekerasan menurut Keliat, (2011) yaitu terapi mengontrol emosi secara fisik. 

Adapun Prosedur Pelaksanaan Terlampir 
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5. Evaluasi 

  Evaluasi dapat berupa evaluasi struktur, proses dan hasil evaluasi terdiri 

dari evaluasi formatif yaitu menghasilkan umpan balik selama program 

berlangsung. Sedangkan evaluasi sumatif dilakukan setelah program selesai dan 

mendapatkan informasi efektifitas pengambilan keputusan. Evaluasi asuhan 

keperawatan didokumentasikan dalam bentuk SOAP (subjektif, objektif, 

assessment, planning) yaitu :  

S (subjektif) : Pasien mengatakan mengenal nama perawat dan teman-teman di   

ruangan atau teman sekamarnya 

O (objektif)  : Pasien tampak mampu mengikuti kehiatan terapi mengontrol 

emosi secara fisik  

A (assessment)  : Tujuan tercapai apabila respon pasien sesuai dengan tujuan dan 

kriteria hasil yang telah ditentukan, tujuan belum tercapai apabila 

respon pasien tidak sesuai dengan tujuan yang telah ditentukan. 

P (planning)  : Pertahankan kondisi pasien apabila tujuan tercapai, lanjutkan 

perencanaan apabila terdapat tujuan yang belum mampu dicapai 

oleh pasien. (Keliat, 2011). 

 


