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BAB III

TINJAUAN KASUS DAN PEMBAHASAN

A. TINJAUAN KASUS

1. Pengkajian

a. Identitas klien

Nama : An. A

Jenis kelamin : Laki-laki

Tanggal lahir : 29 januari 2009

Umur : 13thn

Alamat : Sagaranten Kab. Sukabumi

No. CM : 001526XX

Tanggal pengkajian : 6 maret 2019

Ruang rawat : Kemuning

Tanggal dirawat : Rabu, 27 februari 2019

b. Identitas penanggung jawab

Nama : Tn.N

Alamat : Sagaranten Kab. Sukabumi

Hubungan dengan klien : Saudara ( Paman )

No. telpon : 085871164999
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c. Alasan masuk/Faktor presipitasi

Pada saat dikaji tanggal 6 maret 2019 jam 10.00 WIB, klien

mengatakan dibawa ke rumah sakit oleh keluarganya, klien

mengatakan sebelum dibawa ke rumah sakit, klien berbicara sendiri,

marah-marah sambil teriak-teriak di rumahnya. Klien mengatakan

ingin marah dan balas dendam ketika mengingat kakak kelasnya yang

pernah memukulnya dan menyuruhnya malak (meminta uang secara

paksa) di sekolah.

d. Faktor Predisposisi

1. Pernah mengalami gangguan jiwa di masa lalu

Klien tidak pernah mengalami gangguan jiwa sebelumnya

2. Pengobatan sebelumnya

Klien tidak pernah mendapatkan pengobatan sebelumnya

3. Trauma/saksi

a. Aniaya fisik

Klien mengatakan pernah di aniaya fisik waktu umur 13thn

oleh kakak kelasnya yang berusia 15thn di sekolah

b. Aniaya seksual

Klien mengatakan belum pernah mengalami aniaya seksual

sebelumnya
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c. Kekerasan dalam keluarga

Klien mengatakan belum pernah mengalami kekerasan dalam

keluarga

d. Tindakan kriminal

Klien mengatakan belum pernah mengalami/melakukan

tindakan kriminal

Masalah keperawatan : Respon pasca trauma

e. Anggota keluarga yang gangguan jiwa

Klien mengatakan tidak ada keluarga yang mengalami

gangguan jiwa

Masalah keperawatan : Tidak ada masalah

f. Pengalaman masa lalu yang tidak menyenangkan

Klien mengatakan ketika di sekolah pernah di aniaya dan di

suruh malak (meminta uang secara paksa) oleh kakak kelasnya

sehingga klien tidak ingin bersekolah lagi

Masalah keperawatan : Risiko Perilaku kekerasan

e. Pemeriksaan fisik

Tanda vital : TD: 110/70MmHg RR: 86x/menit

S: 36oC N: 21x/menit

BB: 27Kg TB: 125cm

Keluhan fisik : klien mengatakan sakit gigi
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f. Psikologis

1. Genogram

Gambar 3.3

Struktur keturunan keluarga An.A

Keterangan :

Atau : Laki – laki atau meninggal

Atau : Perempuan atau meninggal

Atau             : Klien

: Garis keturunan

---------- : Garis keturunan
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Penjelasan :

Klien merupakan anak ke tiga dari tiga bersaudara dan klien merupakan

anak terakhir dari keluarga tersebut, klien mempunyai dua kakak perempuan

dan mereka tinggal satu rumah bersama ibu dan bapak nya. Klien lebih dekat

dengan ibunya dan sangat menyayangi ibunya.

Hubungan komunikasi di keluarga klien sangat baik dan saling terbuka, klien

menceritakan apa yang diinginkan kepada orang tuanya.

Pengambilan keputusan : klien mengatakan dalam pengambilan keputusan

ditentukan oleh ayahnya seperti halnya ketika klien bersekolah, yang

menentukan klien harus bersekolah di tempat yang sudah ditentukan oleh

ayahnya.

Pola asuh : klien mengatakan sejak kecil klien tinggal bersama kedua orang

tuanya, klien mengatakan pola asuh di keluarga sangat baik karena klien

selalu diajarkan untuk mandiri dan membantu kedua orang tua.

2. Konsep diri

a. Citra tubuh : klien mengatakan bagian rambut yang paling

disukainya

b. Identitas : klien mengatakan bahwa dirinya laki-laki dan klien

mengatakan dirinya sebagai anak ke 3 dari 3 bersaudara
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c. Peran : klien sebagai anak yang masih bergantung kepada

orang tua dalam pemenuhan kebutuhan

d. Ideal diri :

1) klien mengatakan harapannya ingin melanjutkan sekolahnya

2) klien berharap dirinya tidak mendapatkan perilaku tidak

menyenangkan/kekerasan dari teman/kakak kelasnya

3) klien berharap keluarga mampu memberikan perlindungan.

e. Harga diri : klien mengatakan setelah pulang tidak akan merasa

malu untuk bergaul bersama tetangga ataupun masyarakat lainnya

Masalah keperawatan : Tidak ada masalah

2. Hubungan sosial

a. Orang yang berarti

Orang terdekat yang paling baik adalah mamahnya

b. Peran serta dalam kegiatan kelompok/masyarakat

Klien mengatakan suka mengikuti pengajian setiap sore

c. Hambatan dalam berhubungan dengan orang lain

Klien memiliki hambatan jika berhubungan sosial dengan orang lain

3. Spiritual

a. Nilai dan keyakinan

Klien beragama islam

b. Kegiatan ibadah
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Klien mengatakan suka beribadah sholat ketika dirumah, tetapi ketika

di rumah sakit klien tidak pernah sholat, dan klien hanya berdo’a agar

bisa cepat pulang

g. Status mental

1. Penampilan

Penampian klien tidak rapi, rambut gondrong, penggunaan pakaian

tidak sesuai baju terbalik, klien memiliki kuku panjang

Masalah keperawatan : Defisit perawatan diri

2. Pembicaraan

Pada saat dikaji klien tidak kooperatif saat diajak bicara, kontak

mata klien tajam, intonasi suara keras

Masalah keperawatan : Risiko Prilaku kekerasan

3. Aktivitas motorik

Pada saat dikaji klien menggerak gerakan kecil pada otot muka

yang tidak terkontrol, jari-jari tampak gemetar ketika klien

menjulurkan tangan dan merentangkan jari-jari

Masalah keperawatan : Risiko Perilaku kekerasan

4. Alam perasaan

Pada saat dikaji klien mengatakan sedih ingat keluarganya dan

ingin segera pulang

Masalah keperawatan : Risiko Prilaku kekerasan
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5. Afek

Status emosi klien labil dan dapat berubah sesuai dengan kondisi,

tampak menatap dengan sorot mata yang tajam

Masalah keperawatan : Risiko Prilaku kekerasan

6. Interaksi selama wawancara

Pada saat interaksi tatapan mata klien tajam, klien mudah

tersinggung dan melontarkan kata-kata kasar. Apabila klien sudah

merasa bosan, klien diam dan tidak mau menjawab pertanyaan yang

diberikan dan klien menyuruh perawat untuk pergi.

Masalah keperawatan : Risiko Perilaku kekerasan

7. Persepsi

Klien mengatakan ingin melanjutkan sekolahnya, klien berharap

dirinya tidak mendapatkan perilaku tidak menyenangkan/kekerasan

dari teman/kakak kelasnya, klien berharap keluarga mampu

memberikan perlindungan.

Masalah keperawatan : Risiko Perilaku kekerasan

8. Isi pikir

Tidak ada gangguan.

9. Proses pikir

Pada saat dikaji klien tidak terlalu banyak menjawab pertanyaan

yang diajukan dan tidak terlalu banyak bicara
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Masalah keperawatan : Tidak ada masalah

10. Tingkat kesadaran

Orientasi waktu, tempat dan orang cukup baik klien dapat

menyebutkan orang yang mengajaknya bicara serta klien menyadari

dirinya sedang di rumah sakit

Masalah keperawatan : Tidak ada masalah

11. Memori

Klien tidak mempunyai gangguan memori jangka panjang maupun

jangka pendek, klien dapat mengingat memori masa lalu dan

sekarang

Masalah keperawatan : Tidak ada masalah

12. Tingkat konsentrasi dan berhitung

Klien dapat menghitung dari angka 1 sampai 10 dan klien dapat

menjumlahkan 2+3 = 5

Masalah keperawatan : Tidak ada masalah

13. Kemampuan penilaian

Pada saat dikaji klien mampu mengambil keputusan sederhana

seperti memilih makan dulu atau cuci tangan dulu

Masalah keperawatan : Tidak ada masalah
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14. Daya tilik diri

Klien tidak mengetahui penyakit apa yang dideritanya, klien

mengatakan klien dibawa oleh keluarganya untuk berobat dan

berharap agar dirinya cepet sembuh dan pulang

Masalah keperawatan : perubahan proses fikir

h. Kebutuhan perencanaan pulang

1. Kemampuan klien memenuhi kebutuhan

a. Makan : frekuensi makan klien 3x sehari porsi habis dengan

variasi makanan nasi, lauk-pauk dan sayuran. Tidak ada

makanan yang dipantang maupun tidak disukai. Sesudah

makan klien mencuci tangannya dan membereskan tempat

makannya

b. Keamanan : klien mempunyai ruang atau kamar sendiri

c. Perawatan kesehatan : klien mengatakan jika ia habis obat

klien kontrol lagi

d. Pakaian : klien mengganti pakaian setiap habis mandi

e. Transportasi : klien mengatakan sering menggunakan

transportasi umum untuk bepergian

f. Tempat tinggal : klien membersihkan tempat tidurnya.
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2. Kegiatan hidup sehari-hari

a. Perawatan diri

Klien mengatakan mandi 2x sehari, dan mengganti pakaian

setiap habis mandi, menjaga kebersihan dirinya setelah makan

dengan mencuci tangan, mampu melakukan BAB dan BAK

secara mandiri ke toilet

b. Nutrisi

Klien mengatakan puas dengan pola makannya 3x sehari.

Nafsu makan meningkat berat badan klien belum diukur.

c. Istirahat dan tidur

Klien mengatakan tidak ada masalah dengan tidurnya, dan

merasa segar setelah bangun tidur,  klien memiliki kebiasaan

tidur siang setelah dzuhur dengan frekuensi + 2 jam

3. Penggunaan obat

Selama perawatan klien mendapatkan pengobatan secara teratur,

obat yang diberikan oleh perawat dan diminum oleh klien dibantu

oleh perawat.

4. Pemeliharaan kesehatan

Klien mengatakan setelah pulang klien akan minum obat secara

teratur dan kontrol sesuai anjuran dokter
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5. Aktivitas dirumah

Klien mengatakan sebelum sakit klien suka bermain dengan

teman-temannya

6. Aktivitas diluar rumah

Klien mengatakan sebelum sakit kegiatan diluar rumah yaitu

sekolah dan bermain bersama teman-temannya.

i. Mekanisme koping

Ketika mempunyai masalah klien selalu berbicara kepada mamahnya

j. Masalah psikososial dan lingkungan

1. Masalah dengan dukungan kelompok/keluarga

Klien diperlakukan kasar oleh kakak kelasnya

2. Masalah berhubungan dengan lingkungan

Klien mengatakan tidak ada masalah dengan lingkungan

3. Masalah berhubungan dengan pendidikan

Klien mengatakan putus sekolah sampai kelas 1 SMP, karena ada

masalah disekolah sebelumnya klien dianiaya dan disuruh untuk

malak (meminta uang secara paksa) oleh kakak kelasnya dan

membuat klien tidak betah dan memutuskan untuk tidak

bersekolah. Klien ingin melanjutkan untuk sekolah tetapi karena

keterbatasan biaya klien akhirnya tidak melanjutkan sekolah

4. Masalah dengan pekerjaan

Klien mengatakan belum bekerja
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5. Masalah dengan perumahan

Klien saat ini tinggal dengan orang tua dan kedua kakak nya

6. Masalah dengan ekonomi

Klien mengatakan keluarga/ orang tua mempunyai keterbatasan

dalam ekonomi sehingga tidak melanjutkan sekolah.

7. Masalah dengan pelayanan kesehatan

Klien mengatakan tidak ada masalah dengan pelayanan kesehatan

8. Pengetahuan

Klien kurang pengetahuan mengenai gangguan jiwa yang sedang

dialaminya, klien tidak tau penyakit apa yang dideritanya.

k. Aspek medis

Terapi medis dari tangal 6-9 maret :

Tabel 3.3

Jadwal pemberian obat tangal 27 februari sampai 9 maret 2019

N

o.

Terapi Dosis waktu Frekuensi Cara

Pagi Siang Malam

1. Trihexyphenidyl 2mg 07.00 12.30 - 2x1 Po

2. Risperidon 2mg 07.00 12.30 - 2x1 Po

3. Chlorpromazine 100mg - - 18.00 1x1 Po

4. Haloperidol 1,5mg 07.00 12.30 2x1 Po



70

Keterangan :

a. Trihexyphenidyl adalah obat untuk mengobati gejala penyakit

Parkinson atau gerakan lainya yang tidak bisa dikendalikan,

membantu menurunkan rasa kaku pada otot, keringat berlebih, dan

produksi saliva. yang disebabkan oleh efek samping obat tertentu.

b. Resperidon adalah obat untuk mengatasi gangguan mental/mood

tertentu, seperti skizofrenia atau gangguan bipolar dan iritabilitasi

yang berhubungan dengan gangguan autis.

c. Chlorpromazine adalah obat yang digunakan untukmengobati

gangguan jiwa seperti (skizofrenia, gangguan psikotik, fase menak

dari gangguan bipolar, masalah prilaku yang parah pada anak-anak).

d. Haloperidol adalah obat antipsikotik yang digunakan untuk

menangani penyakit skizofrenia , sindrom Tourette seperti gerakan

otot tidak terkontrol, mania dalam penyakit bipolar, mual dan

muntah, delirium, psikosis akut, dan halusinasi selama proses

penanggulangan kecanduan minum alkohol.

Haloperidol bekerja dengan mengembalikan keseimbangan zat kimia

alami dalam otak, yakni neurotransmitter, sehingga dapat

menimbulkan rasa tenang, meredakan kegelisahan, serta mengurangi

perilaku agresif dan keinginan untuk menyakiti orang lain.
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l. Daftar masalah

a.Risiko Perilaku kekerasan

b.Defisit perawatan diri

c.Perubahan proses fikir

m. Analisa Data

Table 3.4

Analisa data

No. Data Masalah
1. DS :

-Klien mengatakan ingin marah dan
balas dendam ketika mengingat kakak
kelasnya yang pernah memukul dan
menyuruhnya untuk malak (meminta
uang secara paksa) di sekolah
-Klien mengatakan ingin marah ketika
ada orang yang mengejeknya atau
membuatnya kesal
DO :
-Klien berbicara dengan keras dan

sorot mata tajam
-Klien mudah tersinggung dan
melontarkan kata-kata kasar

Risiko Perilaku kekerasan

2. Diagnosa Keperawatan

Risiko Perilaku Kekerasan
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3. Rencana Tindakan Keperawatan

Tabel 3.5

Rencana tindakan keperawatan Nita Fitria (2012)

Nama : An.A Diagnosa Medik  : Skizofrenia Hibefrenik

Umur : 13thn RM : 001526XX

Diagnosa
keperawata
n

Perencanaan Rasional
Tujuan Kriteria

evaluasai
Intervensi

1.Prilaku
kekerasan

SP 1 :
1. Klien dapat
mengidentifikas
i penyebab
perilaku
kekerasan
2. Klien dapat
mengidentifikas
i tanda dan
gejala perilaku
kekerasan
3. Klien dapat
mengidentifikas
i perilaku
kekerasan yang
dilakukan
4. Klien dapat
mengidentifikas
i akibat perilaku
kekerasan
5. Klien dapat
menyebutkan
cara
mengontrol
perilaku
kekerasan
6. Klien dapat
mempraktikan
latihan cara
mengontrol
perilaku
kekerasan
dengan cara
fisik 1
(Tarik nafas
dalam)
7. Klien dapat
melakukan

Setelah 3x
pertemuan klien
mampu :
1. Klien dapat
mengidentifikas
i penyebab
perilaku
kekerasan
2. Klien dapat
mengidentifikas
i tanda dan
gejala perilaku
kekerasan
3. Klien dapat
mengidentifikas
i perilaku
kekerasan yang
dilakukan
4. Klien dapat
mengidentifikas
i akibat perilaku
kekerasan
5. Klien dapat
menyebutkan
cara
mengontrol
perilaku
kekerasan
6. Klien dapat
mempraktikan
latihan cara
mengontrol
perilaku
kekerasan
dengan cara
fisik 1
(Tarik nafas
dalam)

SP 1 tanggal
6 maret 2019
1 .Identifikasi
penyebab
perilaku
kekerasan
klien
2 .Identifikasi
tanda dan
gejala
perilaku
kekerasan
klien
3. Identifikasi
perilaku
kekerasan
yang
dilakukan
klien
4. Identifikasi
akibat
perilaku
kekerasan
yang telah
dilakukan
klien
5. Dorong
klien untuk
menyebutkan
cara
mengontrol
perilaku
kekerasan
6. Dorong
klien untuk
mempraktika
n latihan cara
mengontrol

1. Menentukan
mekanisme koping yang
dimiliki klien dalam
menghadapi masalah
serta sebagai langkah
awal dalam menyusun
strategi berikutnya.
2. Deteksi dini dapat
mencegah tindakan yang
dapat membahayakan
klien dan lingkungan
sekitar
3. Melihat mekanisme
koping klien dalam
menyelesaikan masalah
yang dihadapi
4. Membantu klien
melihat dampak yang
ditimbulkan akibat
perilaku kekerasan yang
dilakukan klien.
5. Menurunkan perilaku
destruktif yang akan
mencederai klien dan
lingkungan sekitar
6. Tarik nafas dalam
dapat mengurangi
keinginan klien untuk
melakukan perilaku
kekerasan
7. Memasukan kegiatan
untuk mengontrol
perilaku kekerasan ke
dalam jadwal kegiatan
harian merupakan upaya
untuk membiasakan diri
melatih dan
mengaplikasikan cara
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latihan cara
fisik 1 ke dalam
jadwal kegiatan
harian.

7. Klien dapat
memasukan
latihan cara
fisik 1 ke dalam
jadwal kegiatan
harian.

perilaku
kekerasan
dengan cara
fisik 1
(Tarik nafas
dalam)
7. Ajarkan
klien untuk
memasukan
latihan cara
fisik 1 ke
dalam jadwal
harian.

fisik 1 saat klien marah.

SP 2 :
1.
Mengevaluasi
jadwal kegiatan
harian klien
2. Klien dapat
mengontrol
perilaku
kekerasan
dengan cara
fisik II
(memukul
bantal/benda
lain yang
empuk)
3. Klien dapat
memasukan
latihan perilaku
kekerasan cara
fisik II dalam
jadwal kegiatan
harian.

Setelah 3x
pertemuan klien
mampu :
1. Klien dapat
memasukan
latihan cara
fisik 1 ke dalam
jadwal kegiatan
harian
2. Klien dapat
mengontrol
perilaku
kekerasan
dengan cara
fisik II
(memukul
bantal/benda
lain yang
empuk)
3. Klien dapat
memasukan
latihan perilaku
kekerasan cara
fisik II dalam
jadwal kegiatan
harian.

SP 2 tanggal
7 maret 2019
1. Evaluasi
jadwal
kegiatan
harian klien
2. Latih klien
untuk
mengontrol
perilaku
kekerasan
dengan cara
fisik II
(memukul
bantal/benda
lain yang
empuk)
3. Dorong
klien untuk
memasukan
latihan
perilaku
kekerasan
cara fisik II
dalam jadwal
kegiatan
harian.

1. Evaluasi sangat
penting untuk membuat
rencana selanjutnya
2. Memukul benda yang
empuk berupa bantal atau
guling dapat mengurangi
keinginan klien untuk
melakukan perilaku
kekerasan
3. Memasukan kegiatan
untuk mengontrol
perilaku kekerasan untuk
mengontrol perilaku
kekerasan ke dalam
jadwal kegiatan harian
merupakan upaya untuk
membiasakan diri
melatih mengaplikasikan
cara fisik II saat klien
marah.

SP 3 :
1. Klien dapat
mengevaluasi
latihan
mengontrol
perilaku
kekerasan cara
fisik II kedalam
jadwal kegiatan
hariannya
2. Klien dapat
mengontrol
perilaku
kekerasan
dengan cara

Setelah 3x
pertemuan klien
mampu :
1. Klien dapat
mengevaluasi
latihan
mengontrol
perilaku
kekerasan cara
fisik II ke
dalam jadwal
kegiatan harian
2. Klien dapat
mengontrol
perilaku

SP 3 tanggal
8 maret 2019
1. Dorong
klien untuk
mengevaluasi
latihan
mengontrol
perilaku
kekerasan
cara fisik II
ke dalam
jadwal
kegiatan
hariannya
2. Latih klien

1. Evaluasi sagat penting
untuk membuat rencana
selanjutnya
2. Cara verbal
(mengungkapkan/menola
k dengan cara yang baik)
dapat mengurangi
keinginan klien untuk
melakukan perilaku
kekerasan.
3. Memasukan kegiatan
untuk mengontrol
perilaku kekerasan ke
dalam jadwal kegiatan
harian merupakan upaya
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verbal
3. Klien dapat
memasukan
latihan
mengontrol
perilaku
kekerasan
dengan cara
verbal ke dalam
kegiatan harian.

kekerasan
dengan cara
verbal
3. Klien dapat
memasukan
latihan
mengontrol
perilaku
kekerasan
dengan cara
verbal ke dalam
jadwal keiatan
harian.

mengontrol
perilaku
kekerasan
dengan cara
verbal
3. Dorong
klien untuk
memasukan
latihan
mengontrol
perilaku
kekerasan
dengan cara
verbal ke
dalam jadwal
kegiatan
harian.

untuk membiasakan diri
melatih mengaplikasikan
cara verbal saat klien
marah.

SP 4 :
1. Klien dapat
mengevaluasi
latihan
mengontrol
perilaku
kekerasan
dengan cara
verbal ke dalam
jadwal kegiatan
hariannya.
2. Klien dapat
mengontrol
perilaku
kekerasan
dengan cara
spiritual
3. Klien dapat
mengevaluasi
latihan
mengontrol
perilaku
kekerasan
dengan cara
spiritual ke
dalam jadwal
kegiatan
hariannya.

Setelah 3x
pertemuan klien
mampu :
1. Klien dapat
mengevaluasi
latihan
mengontrol
perilaku
kekerasan
dengan cara
verbal ke dalam
jadwal kegiatan
hariannya
2. Klien dapat
mengontrol
perilaku
kekerasan
dengan cara
spiritual
3. Klien dapat
mengevaluasi
latihan
mengontrol
perilaku
kekerasan
dengan cara
spiritual ke
dalam jadwal
kegiatan harian
klien.

SP 4 tanggal
9 maret 2019
1.Dorong
klien untuk
mengevaluasi
latihan
mengontrol
perilaku
kekerasan
dengan cara
verbal ke
dalam
kegiatan
hariannya
2. Latih klien
untuk
mengontrol
perilaku
kekerasan
dengan cara
spiritual
3. Dorong
klien untuk
mengevaluasi
latihan
mengontrol
perilaku
kekerasan
dengan cara
spiritual ke
dalam jadwal
kegiatan
hariannya.

1. Evaluasi sangat
penting untuk membuat
rencana selanjutnya
2. Cara spiritual
(berwudhu atau sholat)
dapat mengurangi
keinginan klien untuk
melakukan perilakun
kekerasan
3. Memasukan kegiatan
untuk mengontrol
perilaku kekerasan ke
dalam jadwal kegiatan
harian merupakan upaya
untuk membiasakan diri
melatih mengaplikasikan
cara spiritual saat klien
marah.

SP 5 :
1. Klien dapat
mengevaluasi
latihan

Setelah 3x
pertemuan klien
mampu
1. Klien

SP 5 tanggal
10 maret
2019
1. Dorong

1. Evaluasi sangat
penting untuk membuat
rencana selanjutnya
2. Minum obat dapat
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mengontrol
perilaku
kekerasan
dengan cara
spiritual ke
dalam jadwal
kegiatan harian
klien
2. Klien dapat
mengontrol
perilaku
kekerasan
dengan cara
minum obat
3. Klien dapat
mengontrol
perilaku
kekerasan
dengan cara
minum obat ke
dalam jadwal
kegiatan harian.

mengevaluasi
latihan
mengontrol
perilaku
kekerasan
dengan cara
spiritual ke
dalam jadwal
kegiatan harian
klien
2. Klien
mengontrol
perilaku
kekerasan
dengan cara
minum obat
3. Klien
mengontrol
perilaku
kekerasan
dengan cara
minum obat ke
dalam jadwal
kegiatan harian.

klien untuk
mengevaluasi
latihan
mengontrol
perilaku
kekerasan
dengan cara
spiritual ke
dalam jadwal
kegiatan
harian klien
2. Latih klien
untuk
mengontrol
perilaku
kekerasan
dengan cara
minum obat
3. Dorong
klien untuk
memasukan
latihan
mengontrol
perilaku
kekerasan
dengan

mengurangi keinginan
klien untuk melakukan
perilaku kekerasan.
3. Memasukan kegiatan
untuk mengontrol
perilaku kekerasan ke
dalam jadwal kegiatan
harian merupakan upaya
untuk membiasakan diri
melatih mengaplikasikan
minum obat saat klien
marah.

Keluarga
mampu
merawat klien
dirumah

Setelah 1x
pertemuan
keluarga
mampu :
1. Menyebutkan
kegiatan yang
sudah
dilakukan dan
mampu
merawat

SP 1 tanggal
6 maret 2019
1. Identifikasi
masalah yang
dirasakan
keluarga
dalam
merawat
klien
2. Jelaskan
tentang
prilaku
kekerasan
dari :
a. Penyebab
b. Akibat
c. Cara
merawat
3. Latih 2
cara merawat
4. RTL
keluarga
untuk
merawat
klien

1. Dengan
mengidentifikasi masalah
keluarga dapat merawat
klien dengan baik
2. Dengan menjelaskan
penyebab, akibat, dan
cara merawat keluarga
dapat mengetahui
penyebab, akibat, dan
cara merawat klien
dengan perilaku
kekerasan
3. Dengan melatih 2 cara
merawat klien, keluarga
klien dapat merawat
klien dengan baik
4. Dengan melakukan
RTL, dapat
mendisiplinkan keluarga
dalam tata cara merawat
klien

Setelah 1x
pertemuan
keluarga

SP 2 tanggal
7 maret 2019
1. Evaluasi

1. Kegiatan yang lalu
merupakan indicator
untuk melakukan
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mampu :
Menyebutkan
kegiatan yang
sudah
dilakukan dan
mampu
merawat serta
dapat membuat
RTL

SP1
2. Latihan
(simulasi) 2
cara lain
untuk
merawat
klien
3. Latih
langsung ke
klien
4. RTL
keluarga
untuk
merawat
klien

intervensi selanjutnya
2. Dengan melakukan
stimulasi akan
mempermudah keluarga
dalam tata cara merawat
klien
3. Dengan melatih
langsung ke klien dapat
mempermudah keluarga
untuk melakukannya
4. Mendisiplinkan
keluarga dalam merawat
klien

Setelah 1x
pertemuan
keluarga
mampu :
Menyebutkan
kegiatan yang
sudah
dilakukan dan
mampu
merawat serta
dapat membuat
RTL

SP 3 tanggal
8 maret 2019
1. Evaluasi
SP1 dan 2
2. Latih
langsung ke
klien
3. RTL
keluarga/
jadwal
keluarga
dalam
merawat
klien

1. Kegiatan yang lalu
merupakan indicator
untuk melakukan
intervensi selanjutnya
2. Dengan melatih
langsung ke klien dapat
mempermudah keluarga
dalam merawat klien
3. Mendisiplinkan
keluarga dalam merawat
klien

Setelah 1x
pertemuan
keluarga
mampu :
Melaksanakan
follow up dan
rujukan serta
menyebutkan
kegiatan yang
sudah
dilakukan

SP 4 tangal 9
maret 2019
1. Evaluasi
SP 1,2, dan 3
2. Latihan
langsung ke
klien
3. RTL
keluarga :
a. Follow up
b. Rujukan
4. Tindakan
kolaborasi :
berikan terapi
sesuai
prosedur

1. Kegiatan yang lalu
merupakan indicator
untuk melakukan
intervensi selanjutnya
2. Dengan melatih
langsung ke klien dapat
mempermudah keluarga
untuk merawat klien
3. Tindakan terfokus
pada rencana yang telah
disusun
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4. Implementasi Dan Evaluasi

Tabel 3.6

Implementasi Dan Evaluasi

Nama : An.A Diagnosa Medik : Skizofrenia Hibefrenik

Umur : 13thn No RM : 001526XX

Tanggal Diagnosa
keperawatan

Implementasi Evaluasi Paraf

Rabu 6
maret 2019

Perilaku
kekerasan

SP 1
Pertemuan ke 1
Rabu, 6 maret 2019
Jam 08.00 WIB

1. Mengidentifikasi
penyebab, tanda
gejala akibat perilaku
kekerasan

2. Melatih cara fisik 1
yaitu Tarik nafas
dalam

3. Memasukan dalam
jadwal harian klien

Tanggal : Rabu,
6 maret 2019

Jam
10.00 WIB
S : Klien
mengatkan ingin
marah dan balas
dendam ketika
mengingat kakak
kelasnya yang
pernah memukul
dan
menyuruhnya
untuk malak
O : Klien tampak
gelisah

Klien tidak
fokus dan tidak
mengikuti latihan
fisik 1 yaitu
Tarik nafas
dalam
A : Masalah
teratasi sebagian
klien mampu
menyebutkan
penyebab akibat
marah
P : Intervensi
dilanjutkan SP1

Siti Nur
Hopipah

SP 1
Pertemuan ke 2
Kamis, 7 maret 2019
Jam 10.00 WIB

1. Mengidentifikasi
penyebab, tanda
gejala akibat perilaku
kekerasan

2. Melatih cara fisik 1
yaitu Tarik nafas

Tanggal : kamis,
7 maret 2019

Jam
12.30 WIB
S : Klien
mengatakan
ingin marah
ketika ada orang
yang
mengejeknya

Siti Nur
Hopipah
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dalam
3. Memasukan dalam

jadwal harian klien

atau membuatnya
kesal
O : Klien masih
tampak gelisah

Klien tidak
fokus dan tidak
mengikuti latihan
fisik 1 yaitu
Tarik nafas
dalam
A : Masalah
teratasi sebagian
klien mampu
menyebutkan
penyebab akibat
marah
P : Intervensi
dilanjutkan SP1

SP 1
Pertemuan ke 3
Kamis 8 maret 2019
Jam 13.00 WIB

1. Mengidentifikasi
penyebab, tanda
gejala dan akibat
perilaku kekerasan

2. Melatih cara fisik 1
yaitu Tarik nafas
dalam

3. Memasukan dalam
jadwal harian klien

Tanggal : jumat,
8 maret 2019

Jam
14.00 WIB
S : Klien
mengatakan
masih kesal
ketika teringat
kakak kelas
memukulnya

Klien
mengatakan mau
melakukan Tarik
nafas dalam
dengan dipandu
oleh perawat
O : Klien tampak
gelisah

Klien tampak
melakukan Tarik
nafas dalam
dengan dibantu
oleh perawat
A : Masalah
teratasi sebagian,
klien mampu
memperagakan
Tarik nafas
dalam dengan
bantuan perawat
P : Intervensi
dilanjutkan SP1

Siti Nur
Hopipah

SP 1
Pertemuan ke 4
Jumat 9 maret 2019
Jam 08.00 WIB

1. Mengidentifikasi

Tanggal : Sabtu,
9 maret 2019

Jam
10.00 WIB
S : Klien

Siti Nur
Hopipah
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penyebab, tanda
gejala dan akibat
perilaku kekerasan

2. Melatih cara fisik 1
yaitu Tarik nafas
dalam

3. Memasukan dalam
jadwal harian klien

mengatakan
masih kesal
kepada kakak
kelasnya

Klien
mengatakan suka
melakukan nafas
dalam ketika
merasakan kesal
atau ingin marah
O : Klien terlihat
tenang

Klien terlihat
melakukan nafas
dalam
A : Masalah
teratasi

Klien mampu
melakukan nafas
dalam
P : Intervensi
dihentikan pasien
pulang
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B. Pembahasan Kasus

Penulis mencoba menerapkan pemberian asuhan keperawatan secara langsung

pada klien dengan risiko perilaku kekerasan akibat skizofrenia hebefrenik yang

komprehensif meliputi aspek bio-psiko-sosial dan spiritual dengan proses

pendekatan keperawatan yang meliputi pengkajian, diagnosa, perencanaan,

implementasi dan evaluasi. Penulis dalam melakukan asuhan keperawatan pada

An. A dengan risiko perilaku kekerasan akibat skizofrenia hibefrenik diruang

kemuning RSUD R.Syamsudin, SH. Kota sukabumi yang dilaksanakan selama 5

hari yaitu pada tanggal 6,7,8,9,10 maret 2019. Pada teori (Fitria 2012), disebutkan

5 SP (strategi pelaksanaan) yang dilakukan terhadap klien dengan resiko perilaku

kekerasan, namun pada saat pelaksanaan penulis hanya berhasil menerapkan

sampai dengan SP 1 dilaksanakan dalam 4x pertemuan. Pada saat penulis hendak

melaksanakan SP 2 klien sudah pulang untuk itu penulis menghentikan

implementasinya. Selanjutnya penulis akan mencoba membahas tentang

kesenjangan antara kenyataan dilapangan dengan teori yang didapat mulai dari

pengkajian sampai dengan evaluasi.

1. Pengkajian

Pengkajian merupakan tahap awal dalam proses keperawatan sehingga

dalam melakukan pengkajian ini diharapkan penulis memiliki kemampuan

dalam mengobservasi klien secara akurat, saat pengkajian ada kesenjangan

yang penulis temukan antara teori dengan kenyataan dilapangan seperti
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menurut Damaiyanti & Iskandar (2012) terdapat dua jenis pengkajian yang

dilakukan untuk menghasilkan diagnosis keperawatan yang akurat yaitu

komprehensif dan fokus namun pada saat dilapangan, menggunakan format

pengkajian data subjektif dan data objektif klien. Selanjutnya penyebab risiko

perilaku kekerasan menurut Herman (2011) menyebutkan, bahwa salah satu

penyebab risiko perilaku kekerasan merupakan penggunaan mekanisme

koping individu dan masa kecil yang tidak menyenangkan, namun pada klien

kelolaan, klien pada waktu sekolah mengalami aniaya fisik dan diteori

menyebutkan bahwa aniaya fisik merupakan faktor penyebab risiko perilaku

kekerasan.

Selain itu menurut Fitria (2012), mengatakan bahwa tanda dan gejala

terhadap kehidupan sosial klien dengan risiko perilaku kekerasan adalah suka

mengamuk, menarik diri, melarikan diri, da melakukan penyimpangan

hubungan seksual, namun pada kenyataannya pada klien kelolaan klien

berbicara dengan keras dan sorot mata tajam, klien juga mudah tersinggung

dan melontarkan kata-kata kasar, tetapi klien masih senang berkomunikasi

dengan teman-temannya dan ketika dilakukan pengkajian klien cukup

kooperatif serta mau menjawab pertanyaan yang diajukan oleh perawat.

Menurut teori mengatakan bahwa nilai tekanan darah, nadi, dan

respirasi pada klien risiko perilaku kekerasan selalu tinggi atau diatas 140/100

mmHg, 120x/menit, 30x/menit. Namun pada saat dilakukan observasi TTV

pada klien kelolaan ditemukan hasil tekanan darah hanya 110/70 mmHg, nadi
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86x/menit, respirasi 21x/menit. Pada saat dikaji klien tampak kotor dengan

menggunakan baju terbalik dan celana kebesaran serta kuku panjang karena

jarang pearawatan diri. Ini sama seperti yang dijelaskan dengan teori.

Biasanya klien dengan risiko perilaku kekerasan mengalami penurunan

pergerakan atau melambat dan klien tampak lesu dan juga lemah namun, pada

klien kelolaan tampak biasa saja, tidak tampak lesu ataupun lemas. Selain itu

pada teori, klien dengan risiko perilaku kekerasan diberikan terapi obat

Chlorpomazine, Trifluoferazine, dan Trihexyphenidyl. Sedangkan pada klien

kelolaan diberikan terapi obat Trihexyphenudyl, Risperidon, dan

Chlorfomazine.

2. Diagnosa keperawatan

Menurut Fitria (2012) diagnosa keperawatan ditetapkan sesuai dengan

data yang didapat, walaupun saat ini tidak melakukan perilaku kekerasan.

Masalah yang mungkin muncul untuk masalah perilaku kekerasan adalah :

a. Harga diri rendah

b. Isolasi sosial

c. Perubahan persepsi sensori : Halusinasi

d. Perilaku kekerasan

e. Resiko tinggi menciderai diri, orang lain dan lingkungan

Dari data yang diperoleh oleh penulis bahwa An.A dengan masalah

risiko perilaku kekerasan memiliki masalah sebagai berikut :
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a. Risiko perilaku kekerasan yang ditandai dengan nada bicara keras dan sorot

mata tajam.

b. Defisit perawatan diri ditandai dengan penampilan tidak rapi, rambut

gondrong, penggunaan pakaian tidak sesuai baju terbalik, kuku panjang.

c. Perubahan proses fikir ditandai dengan klien tidak mengetahui penyakit apa

yang dideritanya, klien mengatakan dibawa oleh keluarganya untuk berobat.

Namun klien tidak memiliki masalah sesuai dengan teori menurut

Fitria (2012) yaitu :

a. Harga diri rendah ditandai dengan klien mengatakan bahwa klien diterima

oleh keluarga dan lingkungannya

b. Klien memiliki koping yang efektif karena jika klien ada masalah klien

dapat menceritakan pada ibunya.

c. Perubahan persepsi sensori : halusinasi ditandai dengan klien mengatakan

tidak melihat bayang-bayang ataupun lainnya yang tidak nyata dan tidak

mendengar suara-suara yang tidak nyata.

Dari data tersebut klien hanya memiliki tiga masalah keperawatan

yaitu risiko perilaku kekerasan, defisit perawatan diri, dan perubahan proses

fikir. Tetapi, klien tidak memiliki masalah lain seperti harga diri rendah,

perubahan persepsi sensori : halusinasi, dan koping individu tidak efektif.

Terdapat kesenjangan antara teori dan fakta dilapangan yaitu klien

mempunyai perubahan proses fikir karena klien tidak mengetahui gangguan
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jiwa yang sedang dialaminya dank lien tidak tau penyakit apa yang

dideritanya.

3. Rencana Tindakan Keperawatan

Menurut Damaiyanti dan Iskandar (2012), dalam rencana keperawatan

terdapat tiga diagnosa yang mungkin muncul hingga untuk diberikan suatu

rencana tindakan keperawatan.

Tetapi pada kasus yang telah ditemukan terdapat satu diagnosa atau

diagnosa tunggal sehingga yang dimasukan kedalam rencana tindakan

keperawatan hanya satu yaitu rencana keperawatan tindakan risiko perilaku

kekerasan dengan 5 SP (strategi pelaksanaan) yaitu mengidentifikasi

penyebab dan tanda perilaku kekerasan, menyebutkan jenis perilaku

kekerasan yang pernah dilakukan, menyebutkan akibat perilaku kekerasan

yang pernah dilakukan, menyebutkan cara mengontrol perilaku kekerasan.

4. Implementasi keperawatan

Dalam tahap implementasi penulis melakukan tindakan keperawatan

berdasarkan tujuan dan rencana keperawatan tindakan keperawatan dan untuk

mencapai tujuan tersebut penulis tetap memperhatikan kondisi dan respon

klien sebelum memberikan asuhan keperawatan. Menurut Damiyati &

Iskandar (2012), pada tahap implementasi penulis melaksanakan tindakan

keperawatan sesuai dengan strategi pelaksanaan yang telah disesuaikan

dengan masalah yang ditemukan pada An.A. Strategi pelaksanaan untuk

risiko perilaku kekerasan terdapat 5 SP (setrategi pelaksanaan).
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Pada hari pertama penulis mengalami kesulitan untuk melakukan SP 1

terhadap klien, karena klien terlihat acuh dengan kontak mata kurang dan

melihat dengan pandangan tajam. Namun, penulis tetap melakukan SP 1

terhadap klien yaitu mengidentifikasi penyebab, tanda dan gejala, risiko

perilaku kekerasan yang dilakukan, akibat dari risiko perilaku kekerasan,

melatih Tarik nafas dalam dan memasukannya kedalam jadwal harian klien.

Pada hari kedua penulis mencoba mengevaluasi latihan yang

dilakukan pada hari sebelumnya. Pasien sudah bisa mempraktikan Tarik nafas

dalam meskipun dibantu oleh penulis, kemudian menganjurkan klien untuk

memasukan Tarik nafas dalam kedalam jadwal harian.

Pada hari ketiga penulis mencoba mengevaluasi kembali tindakan

pada SP 1 yaitu menanyakan penyebab dan tanda gejala perasaan marah yang

klien rasakan dan mengevaluasi latihan cara mengontrol risiko perilaku

kekerasan dengan cara Tarik nafas dalam. Klien dapat menyebutkan dan

mempraktikan Tarik nafas dalam untuk mengontrol rasa marahnya.

Pada hari keempat, penulis mengevaluasi apakah SP 1 sudah dapat

dilakukan oleh klien dan dimasukan kedalam jadwal harian, setelah klien

dapat melakukan Tarik nafas dalam secara mandiri ketika kesal ataupun

marah. Penulis melanjutkan tindakan keperawatan sesuai dengan rencana

tindakan keperawatan yaitu SP 2 (latihan mengontrol perilaku kekerasan

dengan cara fisik II yaitu pukul bantal/kasur atau benda empuk lainnya).
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Tetapi ketika akan melakukan SP 2 tidak tercapai karena pasien pulang

sehingga penulis tidak melanjutkan dan hanya sampai SP 1 yang tercapai.

Strategi pelaksanaan (SP) pada keluarga tidak dapat dilakukan karena

keterbatasan waktu dan jarak rumah klien yang jauh sehingga menghambat

untuk dapat melakukan strategi pelaksanaan pada keluarga.

5. Evaluasi

Evaluasi merupakan proses keperawatan yang terakhir, evaluasi

dilakukan langsung kepada klien dengan menilai dan observasi setelah

tindakan keperawatan dan juga menilai akhir dari tujuan melalui SOAP.

Setelah dilakukan tindakan keperawatan selama 4 hari dengan melihat

perkembangan klien. Evaluasi yang didapatkan dalam melaksanakan asuhan

keperawatan adalah sebagai berikut :

a. Pada hari pertama mampu menjalin trust dengan penulis ditandai dengan

klien mau berkomunikasi dan berkenalan, mampu mengidentifikasi penyebab,

tanda dan gejala, risiko perilaku kekerasan serta akibat dari risiko perilaku

kekerasan. Namun, klien masih tampak gelisahdan susah untuk mengontrol

rasa marahnya dengan Tarik nafas dalam.

b. Pada hari kedua klien tampak sudah sedikit tenang dan dapat mengikuti

perintah dengan melakukan latihan fisik 1 yaitu latihan Tarik nafas dalam.

c. Pada hari ketiga klien sudah sedikit lebih tenang setelah dievaluasi, klien

dapat menyebutkan dan mempraktikan latihan Tarik nafas dalam tetapi harus

dibantu oleh penulis.
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d. Pada hari keempat klien sudah bisa mengontrol rasa marahnya dan

menyebutkan serta mempraktikan latihan sebelumnya yaitu Tarik nafas dalam

dengan mandiri tanpa bantuan penulis dan klien sudah memasukannya

kedalam jadwal harian.

Dari hasil evaluasi selama 4 hari menurut teori tujuan dari

perencanaan dapat tercapai, klien dapat melakukan strategi pelaksanaan untuk

mengontrol risiko perilaku kekerasan tetapi, hanya berhasil tercapai sampai

SP 1 saja klien sudah bisa mengontrol rasa marahnya dan kesalnya dengan

melakukan Tarik nafas dalam meskipun klien menyebutkan sulit untuk

menerapkannya.


