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BAB V 

PENUTUP 

 

 

5.1 Kesimpulan 

Berdasarkan studi kasus aplikasi tindakan komunikasi terapeutik pada Tn.M  

terhadap penurunan tingkat perilaku kekerasan pada pasien skizofrenia di 

Kampung Munjul, Desa Cibadak, kecamatan Sukaresmi yang telah penulis 

lakukan pada tanggal 9-11 Mei 2021, maka  dapat ditarik kesimpulan sebagai 

berikut : 

5.1.1 Pengkajian 

Pada tahap ini hasil yang didapatkan yakni data subjektif klien 

mengatakan dua bulan kebelakang pernah mengamuk akibat disebut tidak 

menikah, klien mengatakan gelisa, serasa ingin marah-marah dan suka 

merusak barang-barang dirumah Data objektif yang didapatkan yaitu 

pandangan mata klien tajam dan melotot, tubuh klien kaku, wajah klien 

memerah, tangan mengepal, suara keras dan berbicara ketus. Hal tersebut 

sesuai dengan teori yang dikemukakan bahwa salah satu faktor presipitasi 

yang terjadi pada pasien dengan gangguan jiwa yaitu perilaku kekerasan  

5.1.2 Diagnosa 

Pada diagnosa penulis lebih memfokuskan pada satu diagnosa utama 

yang diangkat dalam penulisan yaitu Perilaku Kekerasan  

5.1.3 Intervensi 

Dalam intervensi yang dilakukan penulis lebih memfokuskan pada 

Tindakan Komunikasi Terapeutik yang sesuai dengan fokus pada tindakan 

yang diangkat dalam diagnose Perilaku Kekerasan. Namun terdapat 

kesenjangan dalam pelaksanaannya penulis melakukan Tindakan 

Komunikasi Terapeutik dalam 3 sesi berturut-turut dalam hari yang berbeda 

serta dilakukan pengukuran skor perilaku kekerasan pada hari pertama 

penelitian dan hari terakhir penelitian, sedangkan dalam teori Tindakan 

Komunikasi Terapeutik dilakukan dalam 1 minggu  dalam hari yang 
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berbeda serta dilakukan pengukuran skor perilaku kekerasan  pada hari 

pertama penelitian dan hari terakhir penelitian. Hal ini dilakukan penulis 

untuk memanajemen waktu dalam pelaksanaan efektif dan menyesuaikan 

dengan kondisi yang terjadi dilapangan.   

5.1.4 Implementasi 

Penulis  melakukan implementasi selama 3 hari sesuai dengan tujuan, 

kriteria standar dan intervensi yang telah dibuat sesuai dengan diagnosa 

prioritas utama. Penulis memulai implementasi pada tanggal 9 mei 2021 dan 

diakhiri pada tanggal 11 mei 2021 

5.1.5 Evaluasi 

Pada evaluasi penulis menemukan perubahan yang terjadi pada hari 

pertama, hari kedua dan hari terakhir tindakan. Penulis mengukur skor 

tingkat perilaku kekerasan pada hari pertama dan didapatkan skor 17 dan 

pada hari terakhir didapatkan skor 11, dari hal tersebut dapat dilihat bahwa 

setelah dilakukan tindakan Tindakan Komunikasi Terapeutik terjadi 

penurunan skor perilaku kekerasan pada pasien hal ini sesuai dengan teori 

yang di kemukan oleh Dewa, Komang & Komang (2020) menyebutkan 

bahwa Tindakan Komunikasi Terapeutik efektif untuk menurunkan gejala 

perilaku kekerasan hal ini terjadi karena tindakan komunikasi terapeutik 

mengubah pola pikir dan prilaku berdasarkan nilai-nilai pribadi klien yang 

telah dimiliki sebelumnya sehingga dapat meningkatkan kesadaran spiritual 

dan keyakinan, kepercayaan diri klien, agama yang dipercaya oleh klien. 

5.2 Saran 

Setelah penulis melakukan asuhan keperawatan pada klien dengan  perilaku 

kekerasan penulis memberikan masukan positif, khususnya dibidang kesehatan 

antara lain :  

5.2.1 Bagi Perawat  

Diharapkan perawat dapat menerapkan tindakan komunikasi terapeutik 

pada klien  perilaku kekerasan dalam mengontrol perilaku kekerasan.  

5.2.2 Bagi Institusi Pendidikan  
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Diharapkan dapat menjadi referensi bagi institusi pendidikan dalam ilmu 

keperawatan dan menambah kepustakaan serta dapat menjadi bahan 

perbandingan oleh mahasiswa Universitas Muhammadiyah Sukabumi 

untuk melakukan penulisan selanjutnya terkait penerapan tindakan 

komunikasi terapeutik dalam mengontrol Perilaku Kekerasan.  

5.2.3 Bagi Klien dan Keluarga  

Diharapkan klien dapat mengontrol perilaku kekerasan dengan cara 

menerapkan tindakan komunikasi terapeutik. Dan diharapkan keluarga 

dapat mendampingi serta membantu klien dalam melaksanakan tindakan 

komunikasi tersebut, karena tindakan ini efektif untuk menurunkan tingkat 

perilaku kekerasan pasien.  

5.2.4 Bagi Penulis Selanjutnya  

Diharapkan dapat membantu penulis selanjutnya dan menjadikan bahan 

referensi dalam proses penulisan dalam mengaplikasikan tindakan 

komunikasi terapeutik terhadap penurunan tingkat perilaku kekerasan pada 

pasien dengan Perilaku kekerasan. 

 


