
 

 

BAB VI 

KESIMPULAN DAN SARAN 

A. Kesimpulan 

Dari uraian yang telah ditulis pada pembahasan dapat disimpulkan bahwa 

peneliti telah mendapat gambaran tentang asuhan keperawatan penerapan terapi 

mengontrol emosi secar fisik pada subjek risiko perilaku kekerasn di RSJ Provinsi 

Bali. Pendekatan yang digunakan dalam memberikan asuhan keperawatan yaitu 

dengan pendekatan proses keperawatan yang terdiri dari pengkajian, diagnosa, 

perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi yang dapat diambil dari masing-masing 

tahapan sebagai berikut : 

1. Hasil pengkajian subjek penelitian satu yaitu data subjektif: subjek mengatakan 

“saya kadang kesal dengan orang – orang yang menggangu saya, biasanya saya 

akan ancam dulu akan saya bunuh kalau tidak bisa saya langsung pukul saja” dan 

data objektif yang didapat yaitu subjek tampak agresif, memandang dengan 

pandangan tajam atau  mata melotot, tangan mengepal dan postur tubuh kaku. Hasil 

pengkajian subjek penelitian dua yaitu data subjektif: menyatakan “saya kadang 

kesal dengan orang lain, kadang marah tanpa sebab, biasanya saya meluapkannya 

dengan nyumpahi orang – orang, biasanya saya banting pintu, memukul orang lain 

dan teriak – teriak dan  data objektif: pasien bercerita dengan mata melotot atau 

pandangan tajam, tangan mengepal, wajah memerah dan postur tubuh kaku. 

2. Diagnosa keperawatan pada subjek satu dan subjek dua sesuai masalah 

keperawatan yang muncul yaitu risiko perilaku kekerasan penyebabnya yaitu harga 

diri rendah.  
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3. Intervensi yang direncanakan pada subjek satu dan subjek dua sesuai dengan 

masalah keperawatan yang muncul yaitu pemberian terapi mengontrol emosi secara 

fisik.  Dengan tujuan umum pasien dapat mengontrol atau mencegah perilaku 

kekerasan secara fisik dan tujuan khusus yang ditentukan perawat mengatakan 

pasien dapat mengidentifikasi penyebab perilaku kekerasan, pasien dapat 

mengidentifikasi tanda-tanda perilaku kekerasan, pasien dapat menyebutkan jenis 

perilaku kekerasan yang pernah dilakukannya, pasien dapat menyebutkan akibat 

dari perilaku kekerasan yang dilakukannya, pasien dapat menyebutkan cara 

mengcegah atau mengontrol perilaku kekerasan, pasien dapat 

mencegah/mengontrol perilaku kekerasannya secara fisik dengan relaksasi nafas 

dalam dan memukul bantal dan pasien  dapat memasukkan latihan ke dalam jadwal 

kegiatan harian. Kriteria hasil yaitu pasien dapat menyebutkan minimal satu 

penyebab perilaku kekerasan, pasien dapat menyimpulkan  tanda – tanda marah 

atau jengkel yang dialami, pasien dapat mengungkapkan perasaan saat marah atau 

jengkel,  pasien padat mengungkapkan perilaku kekerasan yang bisa dilakukan, 

bermain peran dengan perilaku kekerasan dan dapat dilakukan cara yang bisa dapat 

menyelesaikan masalah atau tidak, pasien dapat menjelaskan akibat dari cara yang 

digunakan pasien, pasien dapat mendemonstrasikan cara mengontrol perilaku 

kekerasan pemberian terapi mengontrol emosi secara fisik dan pasien dapat 

mengontrol emosi secara fisik.  

4. Implementasi keperawatn diberikan selama 4 hari , tiap pemberian selama 30 

menit dan rencana tindakan dilaksanakann dengan baik, perawat dan subjek sangat 

kooperatif dalam setiap tindakan keperawatan yang diberikan. 
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5. Evaluasi yang dilakukan berpedoman pada tujuan perawatan yang telah 

disusun pada diagnosa keperawatn risiko perilaku kekerasan. Pemberian terapi 

mengontrol emosi secara fisik sudah teratasi dengan data subjek penelitian satu 

berupa data subjektif : pasien mengatakan sudah mampu mengontrol emosinya 

dengan cara nafas dalam dan pukul bantal dan data objektif: subjek tampak sudah 

dapat mengontrol atau mencegah perilaku kekerasan secara fisik berupa nafas 

dalam dan pukul bantal. Data subjek penelitian dua berupa data subjektif: pasien 

mengatakan sudah mamapu mengontrol emosi dengan cara fisik berupa nafas 

dalam dan pukul bantal dan data objektif: subjek tampak sudah bisa mengontrol 

emosi secara fisik dengan nafas dalam dan pukul bantal.  

B. Saran  

1. Ruang Maharsi Bisma RSJ Provinsi Bali  

Ruang Maharsi Bisma diharapkan untuk tetap menerapkan tindakan 

keperawatan mengontrol emosi secara fisik untuk mempertahankan kondisi subjek 

yang dapat mengontrol emosi secara fisik pada subjek  risiko perilaku kekerasan.  

2. Peneliti Selanjutnya 

Kepada peneliti selanjutnya, diharapkan dapat melanjutkan penelitian 

pemberian terapi mengontrol emosi secara fisik pada subjek risiko perilaku 

kekerasan dengan menggunakan lebih dari dua subyek peneitian.  

 


