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ABSTRACT 

THE EFFECT OF ASSERTIVENESS TRAINING (ROLE PLAYING) ON 

THE ANGER MANAGEMENT SKILL (AT) SCHIZOPHRENIC CLIENTS 

WITH VIOLENT BEHAVIOR  

A Quasy-Experimental Study in Community 

By : Ramona Irfan Kadji 

 

Introduction: People with schizophrenia are significantly more likely to be 
violent including schizophrenic clients in the community, than among those with 
other disorders. So in society today, mental illness and violence are often seen as 
inextricably linked, creating a harsh stigma for patients and, at times, an 
uncomfortable environment for their family. Assertiveness training at the stage of 
role playing is one of therapy that can improve the anger management skill, such 
as how to reveal anger emotion properly and communicate feeling, needs and 
willing assertively. Methods: This study used quasi-experimental pre-test-post-
test control group design. The sample was obtained by using frederer formula and 
purposive sampling method, consisting a total of 36 respondents with 18 in 
control group and 18 in treatment group. The independent variable is assertiveness 
training (role playing), while the dependent variable is the anger management 
skill. Data was collected by using observation sheet on pre test and post test, and 
then analyzed by using Paired T-Test and Independent T-Test with level of 
significance p < 0,05. Results: The result showed that there were significant 
differences between pre test and post test in the treatment group (p=0.000), while 
in the control group there was no difference (p = 0.097). There were differences 
between control and treatment groups (p=0.000). Discussion: It can be concluded 
that assertiveness training at the stage of role playing has an effect to improve the 
anger management skill. Nurses who working in community health centers may 
apply this therapy in increasing the anger management skill of schizophrenic 
clients at community, so as to prevent recurrence of their violent behavior. 

 
 
Key words : assertiveness training, role playing, anger management skill 
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BAB 1  

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Latihan asertif merupakan latihan keterampilan sosial yang diberikan 

pada individu yang diganggu kecemasan, kesulitan menunjukkan kesopanan,  

kesulitan mengungkapkan afeksi, cepat tersinggung dan tidak mampu 

mengekspresikan amarahnya dengan benar (Willis, 2011). Latihan asertif ini 

oleh karenanya sering digunakan oleh tenaga kesehatan di Rumah Sakit Jiwa 

sebagai intervensi pada pasien gangguan jiwa dengan perilaku kekerasan 

karena terbukti memberikan pengaruh yang signifikan dalam mengendalikan 

marah pasien-pasien tersebut (Rudianto, 2016). Idealnya perilaku asertif ini 

bisa dipertahankan pasien-pasien pasca hospitalisasi, namun karena latihan 

asertif tidak dioptimalkan di lingkup komunitas, sehingga banyak ditemukan 

pasien yang mengalami kekambuhan perilaku kekerasan di komunitas 

(Spaniel et al., 2016). 

Perilaku kekerasan lebih sering dilakukan oleh pasien gangguan jiwa 

skizofrenia dibandingkan dengan mereka yang memiliki penyakit kejiwaan 

lainnya (Knezevic et al., 2017). Skizofrenia merupakan gangguan mental 

berat yang mempengaruhi kognitif, persepsi, dan perilaku sehingga sering 

menyebabkan klien berperilaku marah dan melakukan perilaku kekerasan 

baik yang mencederai diri sendiri, orang lain maupun lingkungan (Yosep, 

2010). Perilaku kekerasan merupakan bagian dari rentang respons marah 

yang paling maladaptif yaitu amuk (Prabowo, 2014). 
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Dampak yang ditimbulkan oleh perilaku kekerasan yang dilakukan 

pasien ini sangat besar, luas dan juga berbahaya pada masyarakat karena 

membutuhkan biaya perawatan, kehilangan waktu produktif dan masalah 

yang berkaitan dengan hukum (melakukan tindakan kekerasan maupun 

mengalami penganiyaan) yang dapat menghambat pembangunan ekonomi 

Indonesia (Afifah, 2013). Dampak yang dimaksud yakni mencederai diri 

sendiri, orang lain atau lingkungan yang bahkan menimbulkan kematian 

(Volavka, 2013). Melihat dampak yang ditimbulkan ini pada akhirnya 

mempengaruhi stigma pada klien dengan skizofrenia meskipun pada klien 

pasca hospitalisasi. Masyarakat menganggap bahwa orang yang mengalami 

skizofrenia identik dengan perilaku kekerasan sehingga tidak mau mendekati 

klien gangguan jiwa yang pernah melakukan tindakan kekerasan (Setiawan, 

2016).  

Stigma di masyarakat ini mempersulit penanganan pasien skizofrenia 

dengan perilaku kekerasan secara komprehensif. Berbagai masalah kehidupan 

seperti ketidakmampuan memenuhi kebutuhan hidup, stres, rasa cemas, harga 

diri rendah, dan sebagainya yang memicu munculnya agresivitas pun juga 

memberikan andil dalam kesulitan penanganannya (Yusuf, PK and Nihayati, 

2015). Diperparah dengan gangguan kognitif yang menyebabkan kurangnya 

kemampuan klien skizofrenia dengan perilaku kekerasan dalam 

mengendalikan emosinya meskipun pasien telah mendapatkan terapi 

farmakologi di fasilitas pelayanan kesehatan (Darmedru, Demily and Franck, 

2017). Kurangnya kemampuan dalam mengendalikan emosi inilah yang 

menjadi faktor penyebab kambuhnya perilaku kekerasan (Keliat, 1996 ; 
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Muhith, 2015). Menurut Hutton (2012) dalam Wuryaningsih, Hamid and 

C.D, (2013), selain kurangnya mengendalikan marah, riwayat perilaku 

kekerasan yang dilakukan pasien sebelumnya juga turut berkontribusi dalam 

kekambuhannya. 

Berdasarkan hasil penelitian oleh Pinna et al (2016) di Italia 

menunjukkan bahwa dari seluruh pasien skizofrenia dengan perilaku 

kekerasan yang dirawat oleh CMHC (Community Mental Health Care), ada 

sekitar 69% yang mengalami kekambuhan sebanyak dua kali atau lebih. 

Berdasarkan hasil penelitian sebelumnya oleh Bowers, et al (2011) dalam 

Setiawan, dkk (2016), angka pasien perilaku kekerasan yang dilakukan oleh 

klien skizofrenia menunjukkan adanya perbedaan dari setiap negara, yakni 

Austalia 36.85%, Kanada 32.61%, Jerman 16.06%, Italia 20.28%, Belanda 

24.99%, Norwegia 22.37%, Swedia 42.90%, Amerika Serikat 31.92%, dan 

Inggris 41.73%. 

Sedangkan di Indonesia sendiri menurut Riset Kesehatan Dasar (2013), 

dijumpai prevalensi penderita skizofrenia sebesar 1.7%, dengan prevalensi 

tertinggi di DI Yogyakarta (2.7 %0), Aceh (2.7 %0), Sulawesi Selatan (2.6 

%0), Bali (2.3 %0), dan Jawa Tengah (2.3 %0), sedangkan di Jawa Timur 

prevalensinya sebanyak 2.2 % yang sebelumnya hanya 1.4% (Balitbangkes, 

2014). Berdasarkan studi pendahuluan pada bulan Oktober 2017 di 

Puskesmas Pacar Keling dan Kedungdoro didapatkan penderita gangguan 

jiwa sebagian besar adalah pasien yang terdiagnosis skizofrenia. Beberapa 

pasien skizofrenia yang terdata memiliki riwayat perilaku kekerasan tetap saja 

mengalami kekambuhan meskipun telah mendapatkan terapi farmakologi dan 
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psikoterapi dari Rumah Sakit Jiwa Menur dan Puskesmas itu sendiri. 

Berdasarkan wawancara dengan petugas puskesmas yang memegang program 

kesehatan jiwa, pasien-pasien tersebut mengalami kekambuhan jika tidak 

minum obat.  

Pada dasarnya setiap orang memiliki potensi untuk melakukan perilaku 

kekerasan (Laing, 2017). Namun tergantung dari ciri kepribadian seseorang 

sejak masa balita hingga remaja yang berkembang melalui tahapan 

perkembangan kognitif (intelegensia), respon perasaan dan pola perilaku. Bila 

refleks pikiran, perasaan dan perilaku yang telah terpola berupa tindakan 

kekerasan, maka saat menghadapi masalah atau situasi ‘ancaman’ respon 

yang muncul adalah tindak kekerasan (Muhith, 2015). Diperparah dengan 

gangguan yang dialami penderita skizofrenia seperti gangguan perilaku, 

persepsi, dan pikiran akan menyebabkan klien mengalami ketidakmampuan 

dalam mengendalikan marah. Klien dengan skizofrenia menganggap stresor 

sebagai ancaman yang memicu kemarahan dan diekspresikan sebagai 

perilaku destruktif/kekerasan (Keliat, 1996 dalam Muhith, 2015).  

Pengaturan pada ‘sirkuit sistem limbik’ yang menjadi pusat emosi di 

otak manusia juga pada dasarnya berkontribusi dalam memicu terjadinya 

perilaku kekerasan, yang meliputi thalamus hypothalamus amygdala 

hypocampus(Smith, Smith and Misquitta, 2016). Amigdala adalah organ 

pusat penyimpanan memori emosional. Rangsangan pada amygdala 

mencetuskan perilaku agresi sedangkan organ hypothalamus berperan dalam 

pengendali berita agresi. Setiap rangsangan dari luar yang diterima melalui 

reseptor panca indera manusia akan diolah lalu dikirim dalam bentuk pesan 
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ke thalamus lalu ke hypothalamus, selanjutnya ke amigdala yang kemudian 

menghasilkan respon tindakan. Dalam keadaan darurat misalnya marah, 

pesan stimulus yang datang di thalamus terjadi hubungan pendek sehingga 

langsung ke amigdala tanpa pengolahan rasional di hypothalamus. Jika 

amigdala biasa merekam tindak kekerasan maka akan menciptakan reaksi ini 

pada saat terjadi sirkuit pendek yakni berperilaku kekerasan. Sebaliknya jika 

amigdala biasa menyimpan memori emosional dalam suasana asertif seperti 

keterbukaan, kebersamaan, dialog, sikap empati, maka akan terbentuk pola 

refleks yang asertif bukan pola agresif. Kondisi asertif ini akan mengurangi 

terbentuknya sirkuit pendek agresi dan dapat menumbuh kembangkan 

kecerdasan rasional, kecerdasan emosional dan kecerdasan spiritual (Keliat, 

2002 ; Muhith, 2015). 

Upaya latihan asertif ini perlu dilakukan berulang-ulang dalam melatih 

kemampuan mengendalikan marah pada klien skizofrenia dengan perilaku 

kekerasan khususnya di komunitas, melalui pengoptimalisasian pelayanan 

kesehatan primer dalam hal ini puskesmas sebagai upaya menyehatkan jiwa 

generasi penerus bangsa (Gowi, Hamid and Nuraini, 2012). Selama ini pasien 

skizofrenia dengan perilaku kekerasan yang tidak dirawat di Rumah Sakit 

Jiwa diobati di puskesmas dengan pengobatan medis, sementara 

psikoterapinya kurang dioptimalkan. Kegiatan yang selama ini diberikan di 

Puskesmas melalui Posyandu Jiwanya baik pada klien skizofrenia dengan 

perilaku kekerasan atau yang mempunyai riwayat perilaku kekerasan maupun 

klien dengan diagnosa gangguan jiwa lainnya yakni melalui kegiatan 

bernyanyi bersama, pemeriksaan tekanan darah, terapi generalis dan 
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selebihnya pemberian pengobatan medis. Penanganan dengan pengobatan 

medis ini tidak cukup untuk mencegah terulangnya perilaku kekerasan, tetapi 

juga harus didukung dengan psikoterapi yang efektif. Hal ini dikarenakan 

pengobatan medis (psikofarmaka) lebih berfokus pada penghilangan gejala-

gejala, namun intervensi psikoterapi lebih pada penguatan individu. Terutama 

menguatkan individu menghadapi situasi lingkungan klien di komunitas yang 

heterogen, dibandingkan lingkungan klien di RSJ yang cenderung homogen, 

sehingga stresor klien di komunitas pun lebih kompleks. Salah satu bentuk 

psikoterapi ini adalah latihan asertif  (Harvey & Gumport, 2015).  

Latihan asertif adalah suatu teknik dalam mengungkapkan perasaan, 

pendapat secara jujur, wajar, dan terbuka pada diri sendiri maupun orang lain, 

mampu bersikap tegas, serta saling menghargai antar pribadi (Hopkins, 2005 ; 

Rudianto, 2016). Perilaku asertif ini merupakan cara terbaik untuk 

mengekspresikan rasa marahnya tanpa menyakiti orang lain secara fisik 

maupun psikologis. Disamping itu perilaku ini dapat juga untuk 

pengembangan diri klien (Muhith, 2015). Komunikasi asertif ini 

membutuhkan latihan bertahap untuk mencapai kemampuan komunikasi 

asertif. Adapun tahap dalam setiap sesinya adalah describing 

(menggambarkan perilaku baru yang akan dipelajari), learning (mempelajari 

perilaku baru melalui demonstrasi terapis), practicing (mempraktekkan 

kembali perilaku baru di dalam kelompok), role playing(melakukan role play 

sesuai dengan bahasan dalam tahap praktek) (Lange dan Jakubowski, 1983 

dalam Gowi, Hamid dan Nuraini, 2012). Latihan asertif yang akan peneliti 

berikan pada klien skizofrenia yang terdata di Puskesmas tidaksemua tahapan 
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tersebut, namun peneliti hanya akan mengoptimalkan tahap role playing saja 

karena para klien tersebut telah mendapatkan bekal latihan asertif saat 

diterapi di RSJ dengan harapan bisa lebih meningkatkan kemampuan 

mengendalikan marah sehingga tidak terjadi lagi kekambuhan perilaku 

kekerasan di komunitas. 

 Berdasarkan uraian latar belakang diatas, peneliti tertarik untuk 

melakukan penelitian dengan judul pengaruh latihan asertif : role playing  

terhadap kemampuan mengendalikan marah klien skizofrenia dengan perilaku 

kekerasan di Komunitas.  

1.2 Rumusan Masalah 

Apakah ada pengaruh latihan asertif (role playing) terhadap 

kemampuan mengendalikan marah pada klien skizofrenia dengan perilaku 

kekerasan di Komunitas? 

1.3 Tujuan Penelitian 

Tujuan penelitian ini dibagi menjadi dua, yaitu tujuan umum dan tujuan 

khusus: 

1.3.1 Tujuan Umum 

Menganalisa pengaruh latihan asertif (role playing) terhadap 

kemampuan mengendalikan marah pada klien skizofrenia dengan 

perilaku kekerasan di Komunitas. 

1.3.2 Tujuan Khusus 

1. Mengidentifikasi kemampuan mengendalikan marah oleh klien 

skizofrenia dengan perilaku kekerasan pada kelompok intervensi 
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dan kelompok kontrol sebelum kelompok intervensi mendapatkan 

latihan asertif (role playing). 

2. Mengidentifikasi kemampuan mengendalikan marah oleh klien 

skizofrenia dengan perilaku kekerasan pada kelompok intervensi 

dan kelompok kontrol setelah kelompok intervensi mendapatkan 

latihan asertif (role playing). 

3. Mengidentifikasi pengaruh latihan asertif (role playing) terhadap 

kemampuan mengendalikan marah oleh klien skizofrenia dengan 

perilaku kekerasan. 

1.4 Manfaat Penelitian 

1.4.1 Manfaat Teoritis 

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi mengenai 

pengaruh latihan asertif (role playing) terhadap kemampuan 

mengendalikan marah pada klien skizofrenia dengan perilaku kekerasan 

di komunitas sehingga dapat dijadikan sebagai pengembangan 

intervensi keperawatan jiwa di Komunitas khususnya menangani 

perilaku kekerasan. 

1.4.2 Manfaat Praktis 

1. Bagi Peneliti 

Hasil penelitian ini dapat menambah wawasan bagi peneliti 

mengenai pengaruh latihan asertif (role playing) terhadap 

kemampuan mengendalikan marah pada klien skizofrenia dengan 

perilaku kekerasan di Komunitas. 

 

IR_PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA

SKRIPSI PENGARUH LATIHAN ASERTIF... RAMONA IRFAN KADJI



9 

 

 

 

2. Bagi Institusi Pelayanan Kesehatan 

Hasil penelitian ini dapat dijadikan sumber informasi dan masukan 

bagi tenaga kesehatan khususnya di Puskesmas dan Komunitas 

untuk memperhatikan masalah klien skizofrenia dengan perilaku 

kekerasan yang tidak mampu mengendalikan marahnya sehingga 

bisa melakukan asuhan keperawatan jiwa dengan baik melalui 

latihan asertif. 

3. Bagi Masyarakat 

Sebagai sumber masukan bagi masyarakat / orang-orang sekitar 

klien gangguan jiwa dengan perilaku kekerasan, bahwa dengan 

latihan asertif ini klien akan dilatih untuk mengendalikan marahnya 

sehingga klien dengan perilaku kekerasan ini tidak perlu 

dijauhi/dihindari. Mereka juga punya hak untuk hidup normal 

layaknya manusia biasa lainnya.  
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BAB 2  

TINJAUAN PUSTAKA 

Berikut ini akan dikemukakan beberapa konsep / teori yang menjadi 

landasan dalam penelitian ini. Beberapa konsep tersebut yakni, konsep perilaku 

kekerasan, konsep skizofrenia, konsep latihan asertif, dan konsep komunitas.   

2.1 Perilaku Kekerasan 

2.1.1 Definisi Perilaku Kekerasan 

Kekerasan adalah suatu tindakan berbahaya yang dapat 

menyebabkan kematian, cedera, penderitaan secara fisik, seksual atau 

psikologi, dan juga menyebabkan kerusakan lingkungan (Lima et al., 

2017). Perilaku kekerasan merupakan suatu bentuk ungkapan 

kemarahan yang tidak sesuai dimana seseorang melakukan tindakan-

tindakan yang dapat membahayakan / melukai diri sendiri, orang lain 

dan bahkan merusak lingkungan (Prabowo, 2014). Jadi dapat 

disimpulkan bahwa perilaku kekerasan adalah suatu bentuk ekspresi 

kemarahan yang ditunjukkan dengan perilaku destruktif yang dapat 

mencederai diri sendiri, orang lain maupun lingkungan. Perilaku 

kekerasan dapat terjadi dalam dua bentuk, yaitu perilaku kekerasan saat 

sedang berlangsung atau riwayat perilaku kekerasan (perilaku 

kekerasan terdahulu) (Keliat, 2009). 

2.1.2 Teori Perilaku Kekerasan 

Menurut Keliat (1996) dalam Muhith (2015), perspektif teoritis 

perilaku kekerasan adalah sebagai berikut : 

 

IR_PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA

SKRIPSI PENGARUH LATIHAN ASERTIF... RAMONA IRFAN KADJI



11 

 

 

 

1. Instinct theory 

Menyatakan bahwa perilaku kekerasan merupakan suatu 

insting naluriah setiap manusia. Menurut teori ini, setiap manusia 

memiliki insting kematian yang diekspresikan lewat agresivitas pada 

diri sendiri maupun pada orang lain. Namun sekarang teori ini telah 

banyak ditolak. 

2. Drive theory 

Berasumsi bahwa dorongan agresivitas manusia dipicu oleh 

faktor pencetus eksternal untuk mempertahankan kehidupan / 

keberadaannya. Tanpa agresi kita dapat punah atau dipunahkan 

orang lain. Namun teori ini pun saat ini banyak disangkal.  

3. Social learning theory 

Menekankan bahwa perilaku kekerasan merupakan hasil 

pembelajaran seseorang sejak masa kanak-kanaknya yang kemudian 

menjadi pola perilaku. Dalam perkembangan konsep teori ini 

menyatakan juga bahwa pola respon agresi seseorang memerlukan 

rangsangan berupa faktor psikososial untuk memunculkan perilaku 

kekerasan. Tetapi bentuk rangsangan/stimulus yang sama tidak 

selalu menimbulkan perilaku kekerasan yang sama pada setiap 

individu, oleh karena pola perilaku kekerasan seseorang dibentuk 

oleh faktor pengendalian diri individu tersebut serta berbagai 

stimulus dari luar. Saat kemampuan pengendalian diri dan besarnya 

stimulus tidak seimbang, maka akan menimbulkan perilaku 

kekerasan. 
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2.1.3 Rentang Respon Marah 

Marah merupakan perasaan jengkel yang timbul sebagai respons 

terhadap kecemasan akan kebutuhan yang tidak terpenuhi yang dirasa 

sebagai ancaman (Stuart dan Sundeen, 1991 ; Yusuf, 2015). Marah ini 

ditunjukkan dalam berbagai respons dari setiap individu. Mulai dari 

yang adaptif seperti asertif dan frustasi, sampai ke yang maladaptif 

seperti pasif, agresif, amuk dan kekerasan (Prabowo, 2014). 

Respon adaptif             Respon maladaptif 

 
Asertif    Pasif             Amuk  

Bagan 2.1 Rentang Respon Marah (Prabowo, 2014) 

a. Respon adaptif 

1. Pernyataan (Assertion) 

Respon marah dimana individu mampu menyatakan atau 

mengungkapkan rasa marah, rasa tidak setuju, tanpa menyalahkan 

atau menyakiti orang lain. Hal ini biasanya akan memberikan 

kelegaan. 

2. Frustasi 

Respons yang terjadi akibat individu gagal dalam mencapai 

tujuan, kepuasan, atau rasa aman yang tidak biasanya dalam 

keadaan tersebut tidak menemukan alternatif lain. 

 

 

 

 

Frustrasi Agresif 
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b. Respon maladaptif 

1. Pasif 

Suatu keadaan dimana individu tidak dapat mampu untuk 

mengungkapkan perasaan yang sedang di alami untuk 

menghindari suatu tuntutan nyata. 

2. Agresif 

Perilaku yang menyertai marah dan merupakan dorongan individu 

untuk menuntut suatu yang dianggapnya benar dalam bentuk 

destruktif tapi masih terkontrol. 

3. Amuk dan kekerasan 

Perasaan marah dan bermusuhan yang kuat disertai hilang 

kontrol, dimana individu dapat merusak diri sendiri, orang lain 

maupun lingkungan. 

2.1.4 Proses Terjadinya Perilaku Kekerasan 

Perilaku kekerasan dapat terjadi karena beberapa faktor, baik 

faktor predisposisi maupun faktor presipitasi (Prabowo, 2014).  

a. Faktor predisposisi (pendukung) 

Menurut Prabowo (2014), faktor pendukungnya adalah 

berdasarkan pengalaman yang dialami tiap individu yang bisa saja 

menimbulkan perilaku kekerasan ataupun tidak jika individu 

tersebut mengalami faktor ini : 

1. Psikoanalisis 

Teori ini menekankan bahwa perilaku kekerasan merupakan 

hasil dari dorongan insting (Yusuf, PK and Nihayati, 2015). 
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2. Psikologis 

Kegagalan yang dialami dapat menimbulkan frustasi yang 

kemudian dapat timbul agresif atau perilaku kekerasan. Sebagai 

contoh pernah mengalami masa kanak-kanak yang tidak 

menyenangkan yaitu perasaan ditolak, dihina, dianiaya atau 

sanksi penganiayaan (Prabowo, 2014). 

3. Perilaku 

Kerusakan organ otak, retardasi mental, dan gangguan 

belajar mengakibatkan kegagalan kemampuan dalam berespons 

positif terhadap frustasi, perilaku kekerasan di usia muda, sering 

mengobservasi kekerasan di rumah atau di luar rumah, semua 

ini mempengaruhi individu mengadopsi perilaku kekerasan 

sebagai koping (Yusuf, PK and Nihayati, 2015). 

4. Sosial kultural 

Menurut teori pembelajaran sosial, tindakan kekerasan 

dapat dipelajari melalui observasi atau imitasi, dan semakin 

sering mendapatkan penguatan, maka semakin besar 

kemungkinan untuk terjadi. Jadi seseorang akan berespon 

terhadap keterbangkitan emosionalnya secara agresif sesuai 

dengan repson yang dipelajarinya. Pembelajaran ini bisa melalui 

internal ataupun eksternal (Muhith, 2015) : 

Contoh internal : 

Seorang anak yang marah karena tidak boleh beli es kemudian 

ibunya memberinya es agar si anak berhenti marah. Anak 
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tersebut akan belajar ia akan mendapatkan apapun yang ia 

inginkan apabila ia marah. 

Contoh eksternal : 

Seorang anak berperilaku agresif setelah ia mencontoh orang 

dewasa yang dilihatnya tengah melakukan berbagai bentuk 

perilaku kekerasan terhadap sebuah boneka.  

Faktor sosial yang menyebabkan seseorang melakukan 

perilaku kekerasan antara lain adalah : 

a) Status perkawinan 

b) Tidak mampu memenuhi kebutuhan hidup 

c) Pengangguran 

d) Berasal dari keluarga single parent 

e) Tidak mampu mempertahankan hubungan interpersonal dan 

struktur keluarga dalam sosial kultural (Yusuf, PK and 

Nihayati, 2015). 

Kultural dapat pula mempengaruhi perilaku kekerasan. 

Adanya norma dapat membantu mendefinisikan ekspresi 

perilaku kekerasan mana yang dapat diterima atau tidak dapat 

diterima sehingga dapat membantu individu untuk 

mengekspresikan marah dengan cara yang asertif. Budaya 

asertif di masyarakat membantu individu untuk berespons 

terhadap marah yang sehat (Yusuf, PK and Nihayati, 2015). 
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5. Bioneurologis 

Menurut Muhith (2015), hasil penelitian neurobiologis 

mendapatkan bahwa adanya pemberian stimulus elektris ringan 

pada hipotalamus (yang berada di tengah sistem limbik) 

binatang ternyata menimbulkan perilaku agresif. Stimulus yang 

diberikan terutama pada nukleus periforniks hipotalamus dapat 

menyebabkan seekor kucing mengeluarkan cakarnya, 

mengangkat ekornya, bulunya berdiri, menggeram, matanya 

terbuka lebar, pupil berdilatasi, dan hendak menerkam tikus atau 

objek yang berada di sekitarnya. Jadi perilaku kekerasan ini 

terjadi karena terdapat kerusakan pada sistem limbik, lobus 

temporal, lobus frontal dan neurotransmiter. 

a) Sistem limbik 

Organ ini mengatur emosi dan perilaku individu seperti 

makan, agresif, dan respons seksual. 

b) Lobus temporal 

Organ ini berfungsi untuk interpretasi indera penciuman, 

pendengaran dan penyimpan memori. 

c) Lobus frontal 

Organ yang berfungsi untuk pemikiran rasional, logis serta 

pengelolaan emosi. 
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d) Neurotransmiter 

Beberapa neurotransmiter yang sering dikaitkan dengan 

perilaku kekerasan yakni serotonin (5-HT), dopamin, 

norepineprin, asetilkolin dan asam amino GABA. 

b. Faktor presipitasi (pencetus) 

Setiap individu jika dihadapkan dengan suatu ‘ancaman’, maka 

akan mengeluarkan respons marah. Ancaman tersebut dapat 

berupa internal maupun eksternal (Muhith, 2015) : 

1. Internal 

Kelemahan fisik, ketidakberdayaan, rasa percaya diri menurun 

karena merasa gagal dalam bekerja, ketakutan terhadap 

penyakit yang diderita, kehilangan kontrol. 

2. Eksternal 

Penganiayaan fisik, serangan secara psikis seperti mendapat 

kritikan dari orang lain, kehilangan orang yang dicintai, 

konflik interaksi sosial. 

2.1.5 Tanda dan Gejala Marah Pada Klien dengan Perilaku Kekerasan 

Kemarahan ditunjukkan dalam berbagai bentuk, ada yang 

menimbulkan kerusakan, namun ada juga yang diam seribu bahasa 

(Muhith, 2015). Gejala atau tanda marah (perilaku) yang timbul pada 

klien saat marah yaitu : 

a. Fisik 

Tidak bisa diam, mengepalkan atau memukul tangan, rahang 

mengencang, wajah tegang, tekanan darah meningkat, denyut nadi 
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dan pernapasan meningkat, muka merah, pandangan tajam, keringat, 

sakit fisik, penyalahgunaan zat (Stuart, 2009). 

b. Emosi 

Seseorang yang marah akan merasa tidak nyaman, mudah 

tersinggung, tidak sabar, frustasi, tidak aman, rasa terganggu, marah 

(dendam), bila mengamuk kehilangan kontrol diri, jengkel, sakit 

hati, menyalahkan, menuntut (Stuart & Laraia, 2005 ; Stuart, 2009). 

c. Intelektual 

Hubungan pemikiran dan emosi ini berperan penting dalam 

menerjemahkan marah menjadi perilaku agresif (Fives, et al., 2010). 

Ditemukan tanda-tanda meremehkan orang lain, suka berdebat, 

mendominasi, bawel, sarkasme (Yusuf, PK and Nihayati, 2015). 

d. Sosial 

Tanda sosial yaitu kata-kata menekan, membicarakan kesalahan 

orang, bermusuhan, sinis, curiga, kekerasan, ejekan, penolakan, 

pengasingan ((Yusuf, PK and Nihayati, 2015). 

e. Perubahan perilaku 

Perilaku yang muncul biasanya disertai akibat konflik perilaku 

untuk menarik perhatian orang lain seperti memberontak dengan nada 

suara keras dan kasar (kekerasan verbal), perilaku kekerasan atau 

amukan yang ditujukan pada diri sendiri, orang lain maupun 

lingkungan. 
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2.1.6 Mekanisme Terjadinya Perilaku Kekerasan 

Pada hakekatnya, setiap orang memiliki potensi untuk melakukan 

perilaku kekerasan karena dipicu oleh berbagai faktor (Laing, 2017). 

Namun tergantung dari ciri kepribadian seseorang sejak masa balita 

hingga remaja yang berkembang melalui tahapan perkembangan kognitif 

(intelegensia), respon perasaan dan pola perilaku. Bila refleks pikiran, 

perasaan dan perilaku yang telah terpola berupa tindakan kekerasan, 

maka saat menghadapi masalah atau situasi ‘ancaman’ respon yang 

muncul adalah tindak kekerasan. Respon ini terjadi karena kerja dari 

‘sirkuit sistem limbik’. Sistem tersebut meliputi thalamus hypothalamus 

amygdala hypocampus. 

Amigdala adalah organ pusat penyimpanan memori emosional. 

Rangsangan pada amygdala mencetuskan perilaku agresi sedangkan 

organ hypothalamus berperan dalam pengendali berita agresi. Setiap 

rangsangan dari luar yang diterima melalui reseptor panca indera 

manusia akan diolah lalu dikirim dalam bentuk pesan ke thalamus lalu ke 

hypothalamus, selanjutnya ke amigdala yang kemudian menghasilkan 

respon tindakan. Dalam keadaan darurat misalnya marah, pesan stimulus 

yang datang di thalamus terjadi hubungan pendek sehingga langsung ke 

amigdala tanpa pengolahan rasional di hypothalamus. Jika amigdala 

biasa merekam tindak kekerasan maka akan menciptakan reaksi ini pada 

saat terjadi sirkuit pendek yakni berperilaku kekerasan. Sebaliknya jika 

amigdala biasa menyimpan memori emosional dalam suasana asertif 
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seperti keterbukaan, kebersamaan, dialog, sikap empati, maka akan 

terbentuk pola refleks yang asertif bukan pola agresif (Muhith, 2015). 

2.1.7 Pohon Masalah Perilaku Kekerasan 

 

 

 

 

 

Bagan 2.2 Pohon masalah perilaku kekerasan (Prabowo, 2014) 

Masalah keperawatan : 

1. Risiko mencederai diri sendiri, lingkungan dan orang lain b/d perilaku 

kekerasan 

2. Perilaku kekerasan b/d koping individu inefektif 

2.1.8 Penatalaksanaan Perilaku Kekerasan 

a. Farmakoterapi 

Pengobatan yang tepat pada pasien dengan ekspresi marah 

adalah dengan neuroleptika yang mempunyai dosis efektif tinggi, 

contohnya Clorpromazine HCL yang berguna untuk mengendalikan 

psikomotornya. Bila tidak ada dapat digunakan dosis efektif rendah, 

seperti Trifluoperasine estelasine, bila tidak ada juga maka dapat 

digunakan Transquilizer bukan obat anti psikotik seperti neuroleptika 

(Prabowo, 2014). 

 

 

Perilaku kekerasan 

Risiko mencederai diri sendiri, 
lingkungan, dan orang lain 

Koping individu inefektif 
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b. Terapi Okupasi 

Terapi ini merupakan langkah awal yang harus dilakukan 

petugas terhadap rehabilitasi setelah dilakukannya seleksi dan 

ditentukan program kegiatannya, karena terapi okupasi ini sangat 

membantu proses pemulihan pasien (Prabowo, 2014). Kegiatan yang 

dilakukan dalam terapi ini seperti membaca koran, main catur, 

olahraga, gym yang semuanya dapat membantu individu untuk 

mendapatkan keterampilan baru, meningkatkan harga diri, dan 

kebiasaan hidup sehat sehari-hari (Camus, 2016). 

c. Peran serta keluarga 

Perawatan, dukungan dan kehangatan yang diberikan keluarga 

pada pasien agresif akan sangat membantu proses penyembuhannya 

(Labella and Masten, 2017). Perawat perlu membantu keluarga untuk 

mempunyai kemampuan mengatasi masalah dengan melakukan lima 

tugas kesehatan, yakni mengenal masalah kesehatan, membuat 

keputusan tindakan kesehatan, memberi perawatan pada anggota 

keluarga, menciptakan lingkungan keluarga yang sehat, dan 

menggunakan sumber yang ada pada masyarakat, agar tercipta 

peningkatan derajat kesehatan pasien secara optimal (Keliat, 1992 ; 

Prabowo, 2014). 

d. Terapi Somatik 

Terapi yang diberikan pada pasien gangguan jiwa dengan tujuan 

mengubah perilaku yang mal adaptif menjadi perilaku adaptif dengan 

melakukan tindakan yang berhubungan dengan kondisi fisik pasien, 
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namun target terapi ini adalah perilaku pasien (Depkes, 2000 ; 

Prabowo, 2014). 

e. Psikoterapi 

Terapi yang diberikan perawat yang terdiri dari berbagai upaya 

pencegahan dan penanganan perilaku agresif, intervensi krisis, serta 

mengembangkan terapi kognitif, perilaku dan berbagai terapi aktivitas 

kelompok (Yusuf, PK and Nihayati, 2015). Contoh psikoterapi ini 

yakni latihan asertif, cognitive behavioral therapy (CBT), dan lain 

sebagainya. Menurut Muhith (2015), cara terbaik untuk 

mengekspresikan marah tanpa menyakiti orang lain secara fisik 

maupun psikologis adalah dengan perilaku asertif, sehingga perlu 

diajarkan latihan asertif pada klien dengan perilaku kekerasan. 

f. Terapi kejang listrik 

Model terapi kepada pasien dengan menimbulkan kejang grand 

mall dengan mengalirkan arus listrik melalui elektroda yang dipasang 

pada pelipis pasien. Untuk menangani skizofrenia membutuhkan 20-

30 kali terapi. Biasanya dilaksanakan seminggu 2 kali atau setiap 2-3 

hari sekali (Prabowo, 2014). 

 

2.2 Skizofrenia 

2.2.1 Definisi Skizofrenia 

Skizofrenia adalah suatu penyakit yang mempengaruhi otak dan 

menyebabkan timbulnya pikiran, persepsi, emosi, gerakan dan perilaku, 

yang aneh dan terganggu. Skizofrenia tidak dapat didefinisikan sebagai 
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penyakit tersendiri, melainkan diduga sebagai suatu sindrom atau proses 

penyakit yang mencakup banyak jenis dengan berbagai gejala seperti jenis 

kanker (Videback, 2008). Skizofrenia merupakan kelainan jiwa yang 

menunjukkan gangguan dalam fungsi kognitif (pikiran) berupa 

disorganisasi. Selain itu ditemukan juga gangguan persepsi, wawasan diri, 

perasaan dan keinginan (Nasir and Muhith, 2011).  

2.2.2 Etiologi Skizofrenia 

Faktor predisposisi meliputi faktor genetika, pranatal, dan 

kepribadian. Faktor presipitasi meliputi stres psikososial. Faktor penyebab 

berkelanjutan (perpetuasi) meliputi faktor sosial dan keluarga pasien. 

Faktor perantara dapat meliputi faktor-faktor neurotransmitter dan 

neurodegenerasi, serta psikoneuroimunologis dan 

psikoneuroendokrinologis (Puri, Laking and Treasaden, 2011).  

a. Faktor predisposisi 

1. Genetika 

Secara bersama-sama, penelitian terhadap keluarga, anak 

kembar dan anak adopsi menunjang hipotesis bahwa terdapat 

komponen genetik penting pada skizofrenia. Penelitian terhadap 

keluarga menunjukkan bahwa risiko seumur hidup untuk 

mengalami skizofrenia lebih besar pada keluarga biologis pasien 

daripada sekitar 1% populasi umum. Risiko seumur hidup 

biasanya lebih besar pada keluarga tingkat pertama (keluarga 

utuh) daripada keluarga tingkat kedua) (seperti cucu, paman dan 
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bibi. Oleh karena itu risiko pada anak-anak lebih besar jika kedua 

orang tua menderita skizofrenia daripada hanya salah satunya. 

2. Pranatal 

Kerusakan yang terjadi pada otak janin akan meningkatkan 

kemungkinan janin tersebut nantinya menderita skizofrenia. 

Kerusakan seperti itu dapat terjadi apabila ibu dari janin tersebut 

menderita malnutrisi; jumlah penderita skizofrenia mengalami 

peningkatan pada saat berlangsungnya kelaparan, seperti yang 

terjadi di Cina, dan berbagai negara lainnya (St. Clair dkk, 2005 

dalam Wade and Tavris, 2008). Kerusakan pada otak janin juga 

dapat terjadi jika ibu dari janin tersebut menderita penyakit flu 

selama empat bulan pertama dari proses kehamilan, hal tersebut 

akan memperbesar kemungkinan janin tersebut nantinya 

menderita skizofrenia sebesar tiga kali. Selain faktor tersebut, 

komplikasi pada saat proses kelahiran juga bisa menyebabkan 

cidera pada otak bayi yang akhirnya turut berkontribusi terhadap 

terjadinya skizofrenia (Cannon dkk., 2000 dalam Wade and 

Tavris, 2008). 

b. Faktor presipitasi dan penyebab berkelanjutan 

1. Psikososial 

Skizofrenia merupakan penyakit otak, sehingga penyakit ini 

sejalan dengan penyakit pada organ lain (contohnya diabetes, 

infark miokardium akut) yang perjalanan penyakitnya 

dipengaruhi oleh stres psikososial. Terapi obat sendiri jarang 

IR_PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA

SKRIPSI PENGARUH LATIHAN ASERTIF... RAMONA IRFAN KADJI



25 

 

 

 

memadai untuk memperoleh perbaikan klinis yang maksimal. 

Oleh sebab itu, klinis sebaiknya mempertimbangkan faktor 

psikososial yang mempengaruhi  skizofrenia (Kaplack and 

Sadock, 2010).  

2. Sosial dan keluarga  

Stresor sosio lingkungan sering berkorelasi sementara 

dengan serangan awal dan kekambuhan dan dapat diduga sebagai 

suatu terobosan kekuatan protektif, dengan tetap mempertahankan 

kerawanan psikobiologik dalam pengendalian. Peningkatan angka 

kekambuhan berhubungan secara bermakna dengan tiga tindakan 

emosi yang dinyatakan di lingkungan rumah : komentar kritis, 

permusuhan, dan keterlibatan emosional yang berlebihan (Suhita 

et al., 2013).  

Banyak orangtua yang memiliki anak skizofrenik 

menumpahkan kemarahannya terhadap komunitas psikiatri karena 

sebelumnya menghubungkan keluarga disfungsional dengan 

timbulnya skizofrenia. Beberapa pasien skizofrenia memang 

berasal dari keluarga yang disfungsional, seperti halnya banyak 

orang dengan penyakit non psikiatri. Namun secara klinis juga 

relevan untuk tidak berlebihan menganalisis perilaku patologi 

keluarga yang dapat meningkatkan stres emosional secara 

signifikan yang harus dihadapi pasien skizofrenia yang rapuh 

(Kaplack and Sadock, 2010). 
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c. Faktor perantara 

1. Neurotransmiter 

Penelitian neurokimia secara konsisten memperlihatkan 

adanya perubahan sistem neurotransmiter otak pada individu 

penderita skizofrenia. Tampaknya terdapat malfungsi pada 

jaringan neuron yang mentransmisikan informasi berupa sinyal-

sinyal listrik dari sel saraf melalui aksonnya dan melewati sinaps 

ke reseptor pascasinatptik di sel-sel saraf yang lain. Transmisi 

sinyal melewati sinaps memerlukan suatu rangkaian kompleks 

peristiwa biokimia. Penelitian memperlihatkan kerja dopamin, 

serotonin, norepinefrin, asetilkolin, glutamat dan beberapa 

peptida neuromodular (Videback, 2008).  

2. Psikoneuroimunologi 

Sejumlah abnormalitas imunologis telah dikaitkan dengan 

pasien yang mengalami skizofrenia. Abnormalitas tersebut 

meliputi penurunan produksi interleukin-2 sel T, berkurangnya 

jumlah dan responsivitas limfosit perifer, reaktivitas seluler dan 

humoral yang abnormal terhadap neuron, serta adanya antibodi 

yang memiliki target otak (antiotak). Data ini dapat 

diinterpretasikan dengan berbagai cara sebagai cermin efek virus 

neurotoksik atau gangguan autoimun endogen.  

3. Psikoneuroendokrinologis 

Banyak laporan yang menjabarkan adanya perbedaan 

neuroendokrin antara kelompok pasien skizofrenia dengan 
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kelompok subjek kontrol. Sebagai contoh, uji supresi 

deksametason dilaporkan abnormal pada berbagai subkelompok 

pasien skizofrenia, meski nilai prediktif dan praktis uji tersebut 

terhadap skizofrenia dipertanyakan. Namun, satu laporan yang 

dilakukan dengan seksama menghubungkan nonsupresi persisten 

dalam uji supresi deksametason pada skizofrenia dengan hasil 

akhir jangka panjang yang buruk. Sejumlah data menunjukkan 

adanya penurunan konsentrasi hormon FSH-LH, mungkin 

berhubungan dengan usia saat awitan dan lamanya sakit (Kaplack 

and Sadock, 2010). 

2.2.3 Kriteria / Tipe Skizofrenia 

Kriteria Skizofrenia Kriteria Diagnostik DSM-IV-TR Subtipe Skizofrenia : 

1. Tipe Paranoid 

Skizofrenia tipe ini Pasien skizofrenia paranoid biasanya 

mengalami episode pertama penyakit pada usia yang lebih tua 

dibanding pasien skizofrenia hebefenik atau katatonik (Kaplack and 

Sadock, 2010). Secara klasik, tipe ini ditandai dengan adanya waham 

kejar atau kebesaran. Kemudian sering ditemukan halusinasi 

pendengaran yang terfokus pada tema tunggal sementara klien 

mempertahankan fungsi kognitif dan afek yang serasi, ansietas, marah, 

argumentatif, hubungan interpersonal menguat, dan pasien skizofrenia 

tipe ini berpotensi melakukan perilaku kekerasan pada diri sendiri atau 

orang lain (Copel, 2007). 

 

IR_PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA

SKRIPSI PENGARUH LATIHAN ASERTIF... RAMONA IRFAN KADJI



28 

 

 

 

2. Tipe Hebefrenik / Disorganized 

Skizofrenia tipe ini ditandai dengan regresi nyata ke perilaku 

primitif, tak terinhibisi dan kacau serta dengan tidak adanya gejala yang 

memenuhi kriteria tipe katatonik. Awitan subtipe ini biasanya dini, 

sebelum usia 25 tahun. Pasien hebrenik biasanya aktif namun dalam 

sikap yang nonkonstruktif dan tak bertujuan. Gangguan pikir menonjol 

dan kontak dengan realitas buruk (Kaplack and Sadock, 2010). 

Penampilan pribadi dan perilaku sosial berantakan, respons sosial 

mereka tidak sesuai dan tawa mereka sering meledak tanpa alasan jelas. 

Seringai atau meringis yang tak pantas lazim dijumpai pada pasien ini, 

perilakunya kacau, bingung atau ganjil, bicara tidak teratur, afek 

datar/tidak sesuai, gangguan kognitif (Copel, 2007) 

3. Tipe Katatonik 

Tipe ini yang lazim dijumpai beberapa dekade lalu, kini telah 

jarang di Eropa dan Amerika Utara. Gambaran klasik tipe ini adalah 

gangguan nyata fungsi motorik: gangguan ini dapat mencakup stupor, 

negativisme, rigiditas, eksitasi atau berpostur. Kadang – kadang, pasien 

menunjukkan perubahan yang sangat cepat antara eksitasi dan stupor 

ekstrem. Gambaran terkait meliputi stereotipi, manerisme, dan 

fleksibilitas serea. Multisme terutama lazim ditemukan. Selama supor 

atau eksitasi katatonik, pasien memerlukan pengawasan yang cermat 

untuk mencegah menyakiti diri sendiri atau orang lain. Perawatan 

medis mungkin diperlukan karena adanya malnutrisi, kelelahan, 

hipereksia, atau cedera yang disebabkan diri sendiri.  
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4. Tipe Residual 

Menurut DSM-IV-TR, skizofrenia tipe residual ditandai dengan 

bukti kontinu adanya gangguan skizofrenik tanpa serangkaian lengkap 

gejala aktif atau gejala yang memadai untuk memenuhi diagnosis 

skizofrenia tipe lain. Emosi menumpul, penarikan sosial, perilaku 

eksentrik, pemikiran tidak logis, dan asosiasi longgar ringan, seringkali 

tampak pada tipe residual. Jika terjadi waham atau halusinasi, biasanya 

tidak prominen atau tidak disertai afek yang kuat. 

5. Tipe Tak Terdiferensiasi 

Seringkali pasien yang jelas-jelas skizofrenik tidak dapat dengan 

mudah dimasukkan ke satu atau tipe lain. DSM-IV-TR mengklasifikasi 

pasien ini sebagai skizofrenia tak terdifirensiasi. 

2.2.4 Gejala Skizofrenia 

Menurut Bleuler dalam Nasir and Muhith (2011), gejala-gejala 

skizofrenia dapat dibagi menjadi 2 kelompok yakni gejala primer dan 

gejala sekunder. Bleuler  menganggap bahwa gejala-gejala primer 

merupakan manifestasi penyakit badaniah (yang masih merupakan 

hipotesis) yang meliputi gangguan proses pikir, gangguan kemauan, 

gangguan emosi, dan autisme. Sedangkan gejala-gejala sekunder adalah 

gejala dari usaha penderita untuk menyesuaikan diri terhadap gangguan 

primer tadi. Gejala sekundernya terdiri dari halusinasi, waham dan gejala 

katatonik atau gangguan psikomotor yang lain.  

Skizofrenia juga dapat dibedakan dengan dua kategori gejala utama, 

yaitu positif dan negatif (Copel, 2007).  
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1. Gejala Positif 

Gejala positif berfokus pada distorsi dari fungsi normal tubuh 

(Copel, 2007). Gejala positif muncul dan mendominasi tingkah laku 

pasien pada fase “aktif” skizofrenia. Fase aktif dari pasien biasanya 

berujung kepada rawat inap di rumah sakit atau dirujuk ke ahli karena 

mengganggu orang-orang di sekitar mereka. Gejala ini sering 

responsif terhadap obat antipsikosis (Stuart dan Laraia, 2005). Gejala 

positif skizofrenia menurut (Stuart dan Laraia, 2005) ini meliputi:  

a. Waham (delusi) merupakan keyakinan yang salah dan 

dipertahankan yang tidak sesuai atau memiliki dasar dalam realitas. 

b. Halusinasi merupakan persepsi sensori yang salah atau pengalaman 

persepsi yang tidak terjasi dalam realitas. 

c. Agresif merupakan perilaku destruktif yang memperlihatkan 

ancaman, kata-kata kasar dan terdapat kontak fisik terhadap orang 

lain, tetapi masih bisa dikendalikan oleh pelaku. 

d. Agitasi merupakan bentuk gangguan yang menunjukkan aktivitas 

motorik berlebihan dan tidak bertujuan atau kelelahan, biasanya 

dihubungkan dengan keadaan tegang dan ansietas. 

e. Perilaku stereotipi merupakan perilaku yang menunjukkan gerakan 

anggota badan berulang-ulang dan tidak bertujuan. 

f. Disorganisasi bicara merupakan berbagai macam bentuk gangguan 

dalam proses bicara (word salad). 

g. Negativisme merupakan suatu sikap yang berlawanan dengan yang 

diperintahkan kepadanya, dan ada penolakan tanpa alasan. 
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2. Gejala Negatif 

Gejala negatif ini mengindikasikan hilangnya fungsi normal 

(Copel, 2007). Gejala negatif mendominasi tingkah laku pasien pada 

fase prodromal dan residual dari skizofrenia. (Tsuang, et al., 2011). 

Gejala negatif adalah gejala-gejala yang berhubungan dengan tingkah 

laku pasif pasien namun cenderung tidak terlihat dan diabaikan oleh 

orang-orang sekitar (Stuart dan Laraia, 2005), yang meliputi : 

a. Apatis merupakan perasaan tidak peduli terhadap individu, 

aktivitas, dan peristiwa. 

b. Alogia merupakan kecenderungan sangat sedikit bicara atau 

menyampaikan sedikit substansi makna. 

c. Anhedonia merupakan perasaan tidak senang dalam menjalani 

hidup, aktivitas dan hubungan. 

d. Katatonia merupakan imobilisasi karena faktor psikologis, klien 

tampak tidak bergerak seperti dalam keadaan setengah sadar. 

e. Kehilangan motivasi atau tidak adanya keinginan, ambisi, atau 

dorongan untuk bertindak dan melakukan tugas-tugas. 

f. Afek datar merupakan tidak adanya ekspresi wajah yang 

menunjukkan emosi. 

2.2.5 Fase Skizofrenia 

Fase skizofrenia yang dialami oleh klien terbagi menjadi tiga fase 

yaitu fase prodormal, fase aktif, dan fase residual (Keliat et al., 2007) : 
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a. Fase Prodormal 

a) Klien mengalami kemunduran dalam waktu lama (6 sampai 12 

bulan) dalam tingkat fungsi perawatan diri, sosial, waktu luang, 

pekerjaan, atau akademik. 

b) Ditemukan gejala positif dan negatif pada klien. 

c) Klien dan keluarga mengalami periode kebingungan  

b. Fase Aktif 

a) Permulaan intervensi asuhan keperawatan, khususnya 

hospitalisasi. 

b) Pengenalan pemberian obat dan modalitas terapeutik lainnya. 

c) Perawatan difokuskan pada rehabilitasi psikiatrik saat klien 

belajar untuk hidup dengan penyakit yang memengaruhi pikiran, 

perasaan, dan perilaku. 

c. Fase Residual 

a) Pengalaman sehari-hari dengan penanganan gejala 

b) Pengurangan dan penguatan gejala 

c) Adaptasi 

 

2.3 Latihan Asertif 

2.3.1 Definisi Latihan Asertif 

Arti kata dari asertif sendiri adalah tindakan yang bertanggung 

jawab, dimana individu akan mempertahankan pendapatnya yang benar 

dan sanggup untuk membuat pilihan yang pantas, dikeluarkan dalam 

bentuk perilaku yang asertif (Alberti dan Emmons dalam Gowi, Hamid 
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dan Nuraini, 2012). Perilaku asertif adalah ungkapan perasaan, pendapat, 

kebutuhan secara jujur, wajar dan terbuka pada diri sendiri maupun orang 

lain, mampu bersikap tegas, mampu mengambil keputusan pada situasi 

sulit serta saling menghargai antar pribadi (Muhith, 2015). Latihan adalah 

penyempurnaan potensi tenaga-tenaga yang ada dengan mengulang-ulang 

aktivitas tertentu. Latihan merupakan kegiatan yang nantinya diharapkan 

menjadi suatu pembiasaan atau pembudayaan (Notoatmojo, 2010). 

Pembudayaan akan membuat klien menjadi mandiri ketika menghadapi 

kejadian atau peristiwa yang tidak menyenangkan termasuk kejadian yang 

dapat mencetuskan perilaku kekerasan. Latihan asertif adalah terapi untuk 

melatih kemampuan seseorang dalam menyampaikan hak, perasaan, 

pendapat secara jujur, tegas dan terbuka tanpa disertai perasaan cemas 

serta tanpa menghina, menyinggung, mencerca atau menyakiti perasaan 

orang lain (Hopkins, 2005 ; Rudianto, 2016). Sedangkan menurut Willis 

(2011), latihan asertif adalah suatu teknik dalam konseling yang 

menitikberatkan pada kasus yang mengalami kesulitan dalam 

mengungkapkan marah atau rasa tersinggung, menunjukkan kesopanan, 

serta kesulitan mengungkapkan afeksi dan respon-respon positif lainnya. 

Latihan asertif ini membuat seseorang memiliki kemampuan untuk 

berbicara secara langsung dalam mengutarakan keinginan dan kebutuhan, 

mengatakan tidak, mengungkapkan perasaan negatif dan positif, mampu 

mempertahankan kontak untuk memulai, menjaga dan mengakhiri sebuah 

percakapan dengan baik (Lazarus, 1973 dalam Mavrodiev dan Peneva, 

2013). Menggunakan komunikasi asertif tidak menjamin suatu situasi akan 
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berubah, namun hal itu memungkinkan pembicara untuk mengungkapkan 

perasaan jujur dan terbuka secara langsung dengan tetap menghormati 

hak/pendapat orang lain (Evans and Jennifer, 2012). 

2.3.2 Tujuan Latihan Asertif 

Tujuan utama latihan asertif adalah untuk mengatasi kecemasan dan 

stres yang dihadapi oleh individu akibat perlakuan oleh lingkungannya 

yang dirasakan tidak adil, meningkatkan kemampuan untuk bersikap jujur 

dan terbuka terhadap diri sendiri dan lingkungan, serta meningkatkan 

kemampuan bersosialisasi agar lebih efektif (Sunardi, 2010). Masalah sifat 

buruk seseorang dapat diatasi dengan cara menghilangkan pikiran-pikiran 

negatif yang dapat menghalangi perilaku asertif, melatih perilaku baru 

seperti cara berkomunikasi, cara mengungkapkan perasaan, gaya dan 

bahasa tubuh asertif, ekspresi wajah saat berbeda pendapat dengan orang 

lain, penggunaan kata “saya” saat berkomunikasi, memberikan pujian 

sebagai tanda sependapat (Frank & Hobbs, 1992 ; Gowi, Hamid and 

Nuraini, 2012). Proses pembelajaran latihan asertif ini memberikan 

stimulus kognitif yang secara tidak langsung membangun rasa percaya diri 

klien. Proses kognitif berkaitan erat dengan terbentuknya proses 

emosional. Begitu pun sebaliknya, setiap pernyataan yang menunjukkan 

warna emosional dapat ditafsirkan secara kognitif. Pemahaman yang baik 

tentang batasan asertif dan hak asertif seseorang akan menuntunnya untuk 

saling menghargai, menghormati, sopan, dan bijak dalam berperilaku 

(Smith, 1985 dalam Mavrodiev dan Peneva, 2013). 
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2.3.3 Rentang Respon Perilaku Asertif 

Menurut Girdano dan George (1986), rentang respon asertif dapat dilihat  

dibawah ini : 

 

        Pasif    Asertif    Agresif 

 

 

 

 

Bagan 2.3 Rentang Respon Asertif 

a. Perilaku tidak asertif (pasif) 

Ciri perilaku ini adalah pemalu, menarik diri, malas 

membicarakan hal yang benar, sering merasa tidak enak dengan orang 

lain (Girdano dan George, 1986). Individu yang pasif ini biasanya 

membiarkan keinginan, kebutuhan dan hak orang lain menjadi lebih 

penting daripada milik sendiri. Akibatnya hak individu yang pasif ini 

sering terampas atau dilanggar oleh orang lain (Townend, 1991 dalam 

b. Perilaku asertif 

Perilaku asertif menggambarkan perilaku individu yang jujur 

dan terbuka, peduli dengan hal yang benar, sadar akan tanggung 

jawab pada dirinya, memandang keinginan, kebutuhan diri sendiri dan 

haknya sama dengan hak orang lain (Lyod, 1991). 

 

 

• Menarik diri 
• Tertutup  
• Pemalu 
• Enggan 

membicarakan hal 
yang benar 

• Perilaku “tidak enak 
dengan orang lain” 

• Peduli dengan hal 
yang benar dan 
meluruskan hal yang 
benar secara 
konstruktif. 

• Produktif secara sosial 
• Lebih jujur dan 

“terbuka” 

• Sifat bermusuhan 
• Berapi-api membela yang 

menurutnya benar 
walaupun dengan cara 
melanggar atau merampas. 

• Berperilaku menakut-
nakuti orang lain agar 
keinginan tercapai 
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c. Perilaku agresif 

Individu yang agresif cenderung tidak memberikan respon 

kepada orang lain, sifat bermusuhan, menempatkan keinginan, 

kebutuhan dan haknya di atas milik orang lain (Townend, 1991). 

2.3.4 Komponen Kunci Latihan Asertif 

Menurut Duckworth dan Mercer dalam Sunardi (2010), terdapat 

beberapa komponen kunci dalam latihan asertif, yaitu: 

1. Pelatihan asertif biasanya dimulai dengan penjelasan mengenai  

a) Alasan penggunaan perilaku asertif;  

b) Definisi asertif, kepasifan dan agresivitas;  

c) Pedoman prosedural yang mengatur perilaku asertif. 

2. Tugas pemantauan diri diberikan dan sesi permainan peran dilakukan 

untuk mengidentifikasi interaksi yang bermasalah. 

3. Komunikasi yang diajarkan meliputi respon asertif yang tepat dan 

diperagakan oleh terapis. 

4. Klien mempraktikkan perilaku asertif dalam sesi permainan peran 

dengan situasi yang dibuat sama dengan masalah interaksi yang 

teridentifikasi. 

5. Evaluasi kinerja role-play harus selalu dimulai dengan ajakan 

komentar dari klien. Strategi ini memungkinkan terapis untuk (a) 

mengevaluasi pemahaman klien tentang perilaku verbal dan nonverbal 

yang mencakup respon asertif dan (b) Mengevaluasi kinerja seseorang 

setelah memainkan peran mungkin dibuat sulit dengan beban 

ingatan/memori. Rekaman video saat role play direkomendasikan 
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untuk mengurangi beban ingatan dan memberikan bukti visual dan 

spesifik untuk masalah kinerja dan peningkatan kinerja dari waktu ke 

waktu. 

6. Umpan balik diberikan oleh terapis dan petunjuk untuk 

penyempurnaan lebih lanjut dari kinerja asertif yang ditampilkan. Bila 

ada perbedaan yang cukup besar antara perilaku asertif terapis dengan 

kinerja klien, maka akan bermanfaat untuk memberikan umpan balik. 

2.3.5 Prosedur Pelaksanaan Latihan Asertif 

Tak ada prosedur standar untuk melakukan latihan asertif. 

Sebagaimana dinyatakan oleh Redd, Porterfield, dan Anderson (1979) 

dalam Nursalim (2013), berbeda dengan teknik-teknik modifikasi perilaku 

lain (desensitisasi sistematik) tak ada prosedur tunggal yang dapat 

diidentifikasi sebagai latihan asertif. Tetapi menurut mereka, prosedur 

latihan asertif dapat meliputi tiga bagian utama yaitu pembahasan materi, 

latihan atau bermain peran, dan praktik nyata (Nursalim, 2013).  

Beberapa ahli mengemukakan beberapa prosedur dasar latihan 

asertif dapat dilaksanakan dengan langkah-langkah berikut ini (Nursalim, 

2013) : 

1. Menegaskan kondisi khusus dimana perilaku tidak asertif terjadi. 

2. Mengidentifikasi target perilaku dan tujuan. 

3. Menetapkan perilaku yang tepat dan tidak tepat. 

4. Membantu klien membedakan perilaku tepat dam tidak tepat. 

5. Mengeksplorasi ide, sikap, dan konsep tidak rasional. 

6. Mendemonstrasikan respons yang tepat. 
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7. Melaksanakan latihan. 

8. Mempraktikkan perilaku asertif. 

9. Memberikan tugas rumah. 

10. Memberikan penguat. 

Alberti dan Emmons (1990) memodifikasi langkah latihan asertif 

model self-training dari Fensterheim dan Baer (1975) menjadi 17 langkah. 

Hasil modifikasi tersebut yakni : 

1. Mengamati perilaku sendiri 

2. Mengamati perilaku asertif pada diri sendiri 

3. Mengeset tujuan yang realistis  

4. Berkonsentrasi pada suatu situasi khusus 

5. Melihat kembali respons 

6. Mengamati model 

7. Mempertimbangkan respons alternatif 

8. Menghadapi situasi dengan imajinasi 

9. Mempraktikkan pikiran positif 

10. Mencari bimbingan, bila perlu  

11. Uji coba 

12. Menerima umpan balik 

13. Membentuk perilaku 

14. Menguji perilaku dalam situasi nyata 

15. Mengevaluasi hasil 

16. Melanjutkan latihan 

17. Menetapkan penguat sosial 
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Adapun menurut  Lange dan Jakubowski (1983) dalam Gowi, Hamid 

dan Nuraini (2012), penerapan latihan asertif dilakukan dalam 4 tahapyaitu 

Describing, Learning, Practicing, Role Playing. Dalam pelaksanaan tahapan 

ini pada klien, durasi pelaksanaan setiap tahapannya yakni 30-45 menit. 

1. Tahap Describing 

Tahap ini merupakan tahap penjelasan tentang perbedaan agresif 

dan asertif, memperkenalkan hak asertif individu serta menggambarkan 

perilaku baru (asertif) tersebut untuk dipelajari. 

2. Tahap Learning 

Tahap ini menjelaskan tentang bagaimana mengidentifikasi 

perasaan marah, mengidentifikasi dan antisipasi terhadap pemicu 

kemarahan, membantu klien menyadari perasaan marah dan  meredakan  

perasaan marah, dan membuat pesan komunikasi asertif yang terdiri 

dari unsur 3 F (Facts, Feelings, dan Fair Request). Unsur Facts 

menegaskan bahwa pernyataan yang diutarakan harus berdasarkan fakta 

bukan opini atau prasangka pribadi. Feelings merujuk pada bagaimana 

perasaan kita terhadap pemicu yang kita hadapi dan 

mengungkapkannya dengan tepat. Fair Request merujuk pada 

bagaimana mengajukan permintaan dengan adil kepada orang lain 

(Nay, 2007). 

3. Tahap Practicing 

Tahap ini mempraktekkan penggunaan pesan komunikasi asertif 

untuk mengungkapkan perasaan tidak nyaman, mengungkapkan 

keinginan/ kebutuhan, dan menolak permintaan  atau mengatakan tidak 
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pada permintaan yang tidak rasional/keinginan untuk menyakiti orang 

lain. 

4. Tahap Role Playing 

Melakukan role playsesuai dengan bahasan dalam tahap praktek 

(practicing) yang nantinya bisa diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. 

 

2.4 Komunitas 

2.4.1 Definisi Komunitas 

Komunitas menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), artinya 

kelompok organisme (orang dan sebagainya) yang hidup dan saling 

berinteraksi di dalam daerah tertentu. Menurut Jasmadi (2008), komunitas 

ditinjau dari asal katanya berasal dari bahasa latin communitas yang 

berasal dari kata dasar communis. Artinya adalah masyarakat, publik, milik 

bersama dan banyak orang. Jadi dapat disimpulkan bahwa komunitas 

adalah masyarakat (kelompok organisme) yang hidup dan saling 

berinteraksi di dalam suatu daerah tertentu. 

Kesehatan yang optimal bagi setiap individu, keluarga, kelompok 

dan masyarakat merupakan tujuan dari keperawatan, khususnya 

keperawatan komunitas. Keperawatan komunitas lebih menekankan 

kepada upaya peningkatan kesehatan dan pencegahan terhadap berbagai 

masalah kesehatan dengan tidak mengabaikan upaya-upaya pengobatan, 

perawatan, serta pemulihan bagi yang sedang menderita penyakit maupun 

dalam kondisi rehabilitasi (pemulihan) terhadap penyakit (Efendi and 

Makhfudli, 2009). 
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2.4.2 Keperawatan Kesehatan Jiwa Komunitas 

Kesehatan jiwa adalah suatu kondisi mental sejahtera yang 

memungkinkan hidup harmonis dan produktif sebagai bagian yang utuh 

dari kualitas hidup seseorang, dengan memperhatikan semua segi 

kehidupan manusia. Keperawatan kesehatan jiwa komunitas adalah 

pelayanan keperawatan yang komprehensif, holistik, dan paripurna yang 

berfokus pada masyarakat yang sehat jiwa, rentan terhadap stres (risiko 

gangguan jiwa) dan dalam tahap pemulihan serta pencegahan kekambuhan 

gangguan jiwa (Keliat et al., 2007).  

Ruang lingkup keperawatan kesehatan jiwa komunitas/masyarakat 

terdiri atas berbagai rentang masalah kesehatan jiwa antara kondisi sehat 

dan sakit, pada usia anak sampai lanjut, perawatan di rumah sakit atau 

masyarakat, serta kondisi kesehatan jiwa di rumah ataupun di tempat 

khusus (industri atau penjara) (Yusuf, PK and Nihayati, 2015). 

Prinsip pelayanan keperawatan kesehatan jiwa komunitas ini adalah 

pelayanan keperawatan yang holistik atau menyeluruh pada semua aspek 

kehidupan manusia yaitu aspek bio-psiko-sosio-kultural dan spiritual 

(Keliat et al., 2007). 

1. Aspek (bio-fisik) dikaitkan dengan masalah kesehatan fisik seperti 

kehilangan organ tubuh yang dialami anggota masyarakat akibat 

bencana yang memerlukan pelayanan dalam rangka adaptasi mereka 

terhadap kondisi fisiknya. Begitu juga dengan penyakit fisik lain baik 

yang akut, kronis maupun terminal yang memberi dampak pada 

kesehatan jiwa. 
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2. Aspek psikologis dikaitkan dengan berbagai masalah psikologis yang 

dialami masyarakat seperti ketakutan, trauma, kecemasan maupun 

kondisi yang lebih berat yang memerlukan pelayanan agar mereka 

dapat beradaptasi dengan situasi tersebut.  

3. Aspek sosial dikaitkan dengan kehilangan suami/istri/anak, keluarga 

dekat, kehilangan pekerjaan, tempat tinggal, dan harta benda yang 

memerlukan pelayanan dari berbagai sektor terkait agar mereka 

mampu mempertahankan kehiduapan sosial yang memuaskan.  

4. Aspek kultural dikaitkan dengan budaya tolong menolong dan 

kekeluargaan yang dapat digunakan sebagai sistem pendukung sosial 

dalam mengatasi berbagai permasalahan yang ditemukan. 

5. Aspek spiritual dikaitkan dengan nilai-nilai keagamaan yang kuat 

yang dapat diberdayakan sebagai potensi masyarakat dalam mengatasi 

berbagai konflik dan masalah kesehatan yang terjadi. 

2.4.3 Perawatan Kesehatan Jiwa Berbasis Komunitas 

Program pelayanan dukungan komunitas/masyarakat dikembangkan 

untuk memenuhi kebutuhan penderita gangguan jiwa di luar institusi. 

Program ini berfokus pada rehabilitasi, kebutuhan pekerjaan, pendidikan, 

sosialisasi, dan penatalaksanaan gejala dan pengobatan. Pelayanan ini 

didanai oleh negara (atau daerah) dan beberapa institusi swasta. Dengan 

demikian, ketersediaan dan kualitas pelayanan bervariasi di antara 

berbagai wilayah negara. Misalnya, wilayah pedesaan mungkin memiliki 

dana yang terbatas untuk menyediakan pelayanan kesehatan jiwa dan 

jumlah individu yang memerlukan pelayanan tersebut lebih kecil. Jarang 
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ada dana yang cukup untuk menyediakan semua pelayanan yang 

dibutuhkan penduduk. 

Tetap saja program-program berbasis masyarakat lebih dipilih dalam 

mengobati penderita gangguan jiwa. Klien bisa tetap tinggal bersama 

masyarakat, tetap berhubungan dengan keluarga dan teman-teman, serta 

dapat menikmati kebebasan personal yang tidak mungkin mereka peroleh 

di dalam institusi. Individu yang dirawat di insitusi sering kali kehilangan 

motivasi dan harapan serta keterampilan hidup fungsional sehari-hari, 

misalnya berbelanja, memasak dan melakukan pekerjaan rumah tangga 

lainnya. Oleh karena itu, terapi di masyarakat merupakan tren yang akan 

terus berlanjut (Videback, 2008). 

2.4.4 Pelayanan Keperawatan Jiwa Komprehensif di Komunitas 

Pelayanan keperawatan jiwa komprehensif adalah pelayanan 

keperawatan jiwa yang diberikan pada masyarakat pasca bencana dan 

konflik, dengan kondisi masyarakat yang sangat beragam dalam rentang 

sehat-sakit yang memerlukan pelayanan keperawatan pada tingkat 

pencegahan primer, sekunder, dan tersier. Pelayanan keperawatan 

kesehatan jiwa komprehensif mencakup 3 tingkat pencegahan yaitu 

pencegahan primer, sekunder, dan tersier (Keliat et al., 2007).  

1. Pencegahan Primer 

Fokus pelayanan keperawatan jiwa adalah pada peningkatan 

kesehatan dan pencegahan terjadinya gangguan jiwa, untuk mencegah 

terjadinya gangguan jiwa, mempertahankan dan meningkatkan 

kesehatan jiwa. Target pelayanan yaitu anggota masyarakat yang belum 
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mengalami gangguan jiwa sesuai dengan kelompok umur yaitu anak, 

remaja, dewasa, dan usia lanjut (Yusuf, PK and Nihayati, 2015).  

Kegiatan yang dilakukan yaitu : 

1) Memberikan pendidikan kesehatan pada orang tua  

2) Pendidikan kesehatan mengatasi stres 

3) Program dukungan sosial diberikan pada anak yatim piatu, individu 

yang kehilangan pasangan, kehilangan pekerjaan, kehilangan 

rumah/tempat tinggal, yang semuanya ini mungkin terjadi akibat 

bencana. Kegiatan yang dilakukan antara lain : 

a. Memberikan informasi tentang cara mengatasi kehilangan. 

b. Menggerakkan dukungan masyarakat seperti menjadi orang tua 

asuh bagi anak yatim piatu. 

4) Program pencegahan penyalahgunaan obat. Kegiatan yang 

dilakukan : 

a. Pendidikan kesehatan melatih koping positif untuk mengatasi 

stres. 

b. Latihan asertif yaitu mengungkapkan keinginan dan perasaan 

tanpa menyakiti orang lain. 

5) Program pencegahan bunuh diri. Program yang perlu dilakukan: 

a. Memberikan informasi untuk meningkatkan kesadaran 

masyarakat tentang tanda-tanda bunuh diri.. 

b. Melatih keterampilan koping yang adaptif. 
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2. Pencegahan Sekunder 

Fokus pelayanan keperawatan pada pencegahan sekunder adalah 

deteksi dini dan penanganan segera masalah psikososial dan gangguan 

jiwa, untuk menurunkan angka kejadian gangguan jiwa (Yusuf, PK and 

Nihayati, 2015).  

Kegiatan pada pencegahan sekunder adalah: 

1) Menemukan kasus sedini mungkin dengan cara memperoleh 

informasi dari berbagai sumber seperti masyarakat, tim kesehatan 

lain, dan penemuan langsung. 

2) Melakukan penjaringan kasus dengan melakukan langkah-langkah 

berikut ini: 

a. Melakukan pengkajian dua menit untuk memperoleh data 

fokus pada semua pasien yang berobat ke puskesmas dengan 

keluhan fisik. 

b. Jika ditemukan tanda-tanda yang berkaitan dengan kecemasan 

dan depresi maka lanjutkan pengkajian dengan menggunakan 

keperawatan kesehatan jiwa. 

c. Mengumumkan kepada masyarakat tentang gejala dini 

gangguan jiwa (di tempat-tempat umum). 

d. Memberikan pengobatan cepat terhadap kasus baru yang 

ditemukan. 

e. Bekerja sama dengan perawat komunitas dalam pemberian 

obat lain yang dibutuhkan pasien. 
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f. Melibatkan keluarga dalam pemberian obat, mengajarkan 

keluarga agar melaporkan segera kepada perawat jika 

ditemukan adanya tanda-tanda yang tidak biasa. 

g. Menangani kasus bunuh diri  

h. Melakukan terapi modalitas 

i. Memfasilitasi self-help group (kelompok pasien, keluarga atau 

masyarakat) berupa kegiatan kelompok yang membahas 

masalah-masalah terkait kesehatan jiwa dan cara 

penyelesaiannya. 

3. Pencegahan Tersier 

Fokus pelayanan keperawatan adalah pada peningkatan fungsi 

dan sosialisasi serta pencegahan kekambuhan pada pasien gangguan 

jiwa. Tujuannya untuk mengurangi kecacatan/ketidakmampuan akibat 

gangguan jiwa (Keliat et al., 2007).  

1) Program dukungan sosial dengan menggerakkan sumber-sumber di 

masyarakat seperti sumber pendidikan, dukungan masyarakat 

(tetangga, teman dekat, tokoh masyarakat), dan pelayanan terdekat 

yang terjangkau masyarakat. 

2) Program rehabilitasi untuk memberdayakan pasien dan keluarga 

hingga mandiri berfokus pada kekuatan dan kemampuan pasien dan 

keluarga. 

3) Program sosialisasi 

4) Program mencegah stigma untuk menghindari isolasi dan 

deskriminasi terhadap pasien gangguan jiwa.  
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Menurut Maramis and Maramis (2009), suatu program 

pencegahan tersier harus mencerminkan dalil bahwa usaha rehabilitasi 

sudah mulai pada permulaan gangguan jiwa. Sesudahnya, maka 

rehabilitasi harus sangat erat hubungannya dengan setiap aspek 

perawatan penderita. Harus ditentukan cara perawatan penderita 

mental selama ia di rumah sakit, segera sesudahnya dan setelah ia 

berperan kembali seperti semula dalam masyarakat.  

‘Stigma rumah sakit jiwa’ perlu diperhatikan agar tidak melekat 

terus pada penderita dan agar tidak terjadi desosialisasi. Bila hal ini 

terjadi, maka rehabilitasi menjadi sangat sukar. Karena itu, suatu 

rumah sakit jiwa sekarang didirikan di tengah-tengah masyarakat 

(tidak seperti dahulu di suatu tempat yang terpencil) agar penderita 

mudah mengadakan kontak dengan keluarganya dan masyarakat. 

Desosialisasi dapat dihindarkan jika sistem pengobatan di rumah sakit 

tidak merupakan perawatan tahanan, tetapi diciptakan suatu 

masyarakat terapeutik, dengan pengobatan lingkungan pergaulan 

(millieu therapy). Desosialisasi dapat juga dicegah bila penderita 

berobat jalan atau lekas dipulangkan, segera bila keadaannya 

memungkinkan, atau dengan diadakannya perawatan di rumah, walk 

in clinic, dan fasilitas poliklinik yang baik (Maramis and Maramis, 

2009). 
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2.5 Keaslian Penelitian 

Tabel 2.1 Keaslian Penelitian 

No Judul Artikel; 

Penulis; Tahun 

Metode (Desain, 

Sampel, Variabel, 

Instrumen, Analisis) 

Hasil Penelitian 

1. Tanda gejala dan 
kemampuan 
mengontrol perilaku 
kekerasan dengan 
terapi musik dan 
rational emotive 
cognitif behavior 
therapy ;  Heri 
Setiawan, Budi Anna 
Keliat, Ice Yulia 
Wardani ; 2015 
 

D: Quasi experimental 
S: 64 responden 
V Independen: Terapi 
musik dan  rational 
emotive cognitif 
behavior therapy 
V Dependen:  Tanda 
gejala dan kemampuan 
mengontrol perilaku 
kekerasan 
I: Kuesioner, lembar 
observasi, dan SAK 
A: Uji korelasi pearson 

Penelitian menunjukkan 
penurunan tanda gejala 
perilaku kekerasan dan 
peningkatan kemampuan 
mengontrol perilaku 
kekerasan lebih besar pada 
kelompok yang 
mendapatkan terapi 
daripada yang tidak 
mendapatkan terapi. 

2. Penurunan perilaku 
kekerasan orang tua 
pada anak usia 
sekolah melalui 
latihan asertif ;  
Abdul Gowi, Achir 
Yani S. Hamid, Turi 
Nuraini ; 2012 

D:  Quasi experimental 
S: 64 responden 
V Independen: Latihan 
asertif 
V Dependen: 
Penurunan perilaku 
kekerasan 
I:  Kuesioner, lembar 
observasi, dan SAK 
A: Uji t-test 
independent 

Terjadi peningkatan 
kemampuan komunikasi 
asertif orangtua pada 
kelompok intervensi 
dibanding kelompok 
kontrol secara bermakna 
(p<0,05). Kemampuan 
anak dalam 
mengendalikan emosi 
pada kelompok intervensi 
meningkat, sedangkan 
pada kelompok kontrol 
menurun secara bermakna 
(p<0,05). 

3. Pengaruh penerapan 
asuhan keperawatan 
pada klien perilaku 
kekerasan terhadap 
kemampuan 
mengontrol perilaku 
kekerasan di RSKD 
Provinsi Sulawesi 
Selatan ; Hasniati ; 
2013 

D: One-group pra-test 
post-test 
S: 18 orang 
V Independen: Asuhan 
Keperawatan 
V Dependen: 
Kemampuan 
mengontrol perilaku 
kekerasan 
I: Lembar observasi 
A: Wilcoxon sign rank 
test 

Penelitian menunjukkan 
bahwa ada pengaruh 
penerapan asuhan 
keperawatan pada klien 
perilaku kekerasan 
terhadap kemampuan 
mengontrol perilaku 
kekerasan. 
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4. Terapi asertif untuk 
menurunkan tingkat 
kecemasan pada 
korban kekerasan 
fisik dan psikis 
dalam rumah tangga 
;  Risa Juliadila ; 
2016 

D: Single subject design 
S: 4 responden 
V Independen: Terapi 
asertif 
V Dependen: 
Menurunkan tingkat 
kecemasan 
I: Observasi dan 
wawancara 
A: Statistik deskriptif 

Hasil penelitian 
menunjukkan penurunan 
kecemasan pada masing-
masing subjek setelah 
pemberian terapi asertif 
yang terlihat dari 
penurunan skor 
kecemasan masing-masing 
subjek sebagai berikut 
subjek A sebesar 3 poin, 
subjek B sebesar 3 poin, 
subjek C sebesar 7 poin 
dan subjek D sebesar 4 
poin.  

5. Pengaruh intervensi 
generalis perilaku 
kekerasan terhadap 
kemampuan 
mengontrol marah 
dan perilaku 
kekerasan klien di 
RSJ Menur Surabaya 
;  I Komang Leo 
Triandana Arizona ; 
2016 

D: Quasi experimental 
S: 36 responden 
V Independen: 
Intervensi generalis 
perilaku kekerasan 
V Dependen: 
Kemampuan 
mengontrol marah dan 
perilaku kekerasan klien  
I: Kuesioner, SAK dan 
lembar observasi 
A: Wilcoxon signed 
rank test dan Mann-
Whitney 

Hasil penelitian 
menunjukkan bahwa 
intervensi generalis pada 
perilaku kekerasan 
memberikan pengaruh 
yang signifikan (p=0,000) 
terhadap kemampuan 
mengontrol marah dan 
perilaku kekerasan pada 
klien dengan perilaku 
kekerasan. 

6. Penerapan latihan 
asertif untuk 
meningkatkan 
keterampilan 
komunikasi 
interpersonal siswa ; 
Esty Trisnaningtyas, 
Mochamad Nursalim 
; 2010 

D: One-group pra-test 
post-test 
S: 8 responden 
V Independen: Latihan 
asertif 
V Dependen: 
Meningkatkan 
keterampilan 
komunikasi 
interpersonal siswa 
I: Lembar angket 
A: Uji wilcoxon 

Hasil penelitian 
menunjukkan bahwa 
Thitung ≤ Ttabel. Thitung 
=0 ≤ Ttabel = 4 dengan 
demikian Ho ditolak dan 
Ha diterima. Hal ini 
memiliki pengertian 
bahwa penerapan latihan 
asertif dapat 
meningkatkan 
keterampilan komunikasi 
interpersonal siswa, jadi 
hipotesisi yang diajukan 
dalam penelitian ini 
berbunyi ”penerapan  
latihan dapat 
meningkatkan 
keterampilan komunikasi 
interpersonal siswa dapat 
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diterima”. 

7. Dukungan keluarga 
dalam merawat klien 
menurunkan risiko 
kekambuhan 
perilaku kekerasan ; 
Retno 
Twistiandayani, 
Farid Pranata ; 2016 

D: Quasy eksperimental 
dengan pendekatan post 
test  control group 
design 
S: 40 responden 
V Independen: 
Dukungan keluarga 
V Dependen: Risiko 
kekambuhan perilaku 
kekerasan  
I: Kuesioner dan lembar 
observasi 
A: Paired sample t test 

Hasil analisis statistik 
didapatkan dukungan (α 
hitung) = 0,000 artinya 
ada pengaruh  dukungan 
keluarga terhadap resiko 
kekambuhan terhadap 
klien gangguan jiwa.  
Kesimpulan dari 
penelitian ini adalah 
dukungan keluarga 
mempengaruhi resiko 
kekambuhan pada klien 
gangguan jiwa perilaku 
kekerasan, maka keluarga 
diharapkan berperan aktif 
dalam memberikan 
dukungan kepada anggota 
keluarga dengan gangguan 
jiwa supaya penyembuhan 
klien lebih cepat. 

8. Pengaruh 
Assertiveness 
Training terhadap 
kemampuan 
mengendalikan 
marah klien 
skizofrenia dengan 
perilaku kekerasan 
di RSJ Dr, Radjiman 
Wediodiningrat 
Lawang ; Rudianto ; 
2016 

D:  Quasy 
eksperimental 
S: 20 responden 
V Independen: 
Assertiveness Training 
V Dependen: 
Kemampuan 
mengendalikan marah 
I: Kuesioner, lembar 
observasi, dan SAK 
A:  Wilcoxon signed 
rank test dan Mann-
Whitney 

Hasil penelitian 
menunjukkan bahwa   
Assertiveness Training  
memberikan pengaruh 
yang signifikan (p=0,005) 
terhadap peningkatan 
kemampuan 
mengendalikan marah 
pada klien skizofrenia 
dengan perilaku kekerasan  
di RSJ Dr, Radjiman 
Wediodiningrat Lawang. 

9. Pengaruh Omega-3 
dalam pengobatan 
klien skizofrenia 
dengan perilaku 
kekerasan ; Qiao et 
al; 2017 

D: Correlation analysis 
S: 50 responden 
V Independen: Omega-
3 
V Dependen: 
Pengobatan klien 
skizofrenia dengan 
perilaku kekerasan 
I:Gas chromatography-
mass spectrometry & 
Scale of PANSS, 
MOAS, CGI (Clinical 
Global Impressioon 

Skor PANSS dan CGI 
menunjukkan penurunan 
di minggu ke 4, 8 dan 12, 
namun tidak ada 
perbedaan yan ditemukan 
diantara dua kelompok. 
Skor MOAS mengalami 
penurunan yang lebih 
signifikan pada kelompok 
perlakuan daripada 
kelompok kontrol di  
minggu ke 12, yang 
berarti Omega-3 
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Scale) 
A:  Independent t test 

memberikan pengaruh 
terhadap penurunan 
perilaku kekerasan klien 
dengan skizofrenia. 
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BAB 3  

KERANGKA KONSEPTUAL DAN HIPOTESIS PENELITIAN 

3.1 Kerangka Konseptual Penelitian 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

 

 

 

 

 

 

Keterangan: 

  Diukur            Tidak Diukur 

Bagan 3.1Kerangka konseptual pengaruh Latihan Asertif (Role Playing) terhadap 
kemampuan mengendalikan marah pada klien skizofrenia dengan 
perilaku kekerasan 

Skizofrenia 

Gangguan kognitif, persepsi, perilaku 

Faktor Predisposisi : 
 Psikoanalisis 
 Psikologis : korban 

kekerasan 
 Perilaku : riwayat melakukan 

kekerasan 
 Sosial kultural : 

pengangguran, tidak mampu 
memenuhi kebutuhan hidup 

 Bioneurologis : sistem 
limbik, lobus frontal, 
temporal, neurotransmiter 

Faktor Presipitasi : 
 Internal : kelemahan fisik, 

ketidakberdayaan, rasa percaya 
diri menurun, ketakutan terhadap 
penyakit yang diderita, 
kehilangan kontrol. 

 Eksternal : penganiayaan fisik, 
serangan psikis dari orang lain, 
kehilangan orang yang dicintai, 
konflik interaksi sosial. 

Stres 

Kecemasan 

Marah 

Merasa kuat Merasa tidak adekuat 

Menantang Menantang orang lain 

Masalah tidak selesai Mengingkari marah 

Marah berkepanjangan Marah tidak terungkap 

Proses Belajar 

 
Persepsi Pengetahuan Keyakinan Motivasi Niat 

Adopsi perilaku asertif (mengungkapkan perasaan tidak nyaman, keinginan 
dan kebutuhan, mengatakan ‘tidak’ pada permintaan tidak rasional) 

Kemampuan mengendalikan marah meningkat 

Perilaku kekerasan tidak terjadi : 
1. Mencederai diri sendiri (-) 
2. Mencederai orang lain (-) 
3. Mencederai lingkungan (-) 
4. Kekerasan verbal (-) 

 

Pemberian 
Latihan Asertif :  
1. Describing 
2. Learning 
3. Practicing 
4.  
4. Role Playing 
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Kerangka konseptual penelitian pada gambar 3.1 di atas menjelaskan 

tentang mekanisme pengaruh latihan asertif terhadap kemampuan mengendalikan 

marah pada klien skizofrenia dengan perilaku kekerasan. Klien dengan skizofrenia 

pada dasarnya mengalami gangguan kognitif, persepsi dan perilaku (Yosep, 

2010). Ketika klien ini dihadapkan dengan berbagai masalah kehidupan atau 

situasi yang mengancam dirinya seperti serangan psikis, penganiayaan fisik, 

kehilangan orang yang dicintai, pengangguran, tidak mampu memenuhi 

kebutuhan hidup dan masalah lainnya maka akan memicu terjadinya stres, cemas 

yang kemudian menimbulkan rasa marah (Prabowo, 2014). Jika ia merasa tidak 

adekuat, maka ia akan menekan atau mengingkari rasa marahnya sehingga 

marahnya tidak terungkap. Namun jika ia merasa kuat maka ia akan 

mengekspresikan marahnya dengan perilaku agresif dan menentang sehingga 

menimbulkan masalah yang berkepanjangan. Kedua bentuk respon ini merupakan 

respon marah yang maladaptif yang mengarah pada perilaku kekerasan. Maka 

sebelum itu terjadi, perlu diajarkan cara mengekspresikan rasa marah dengan 

perilaku konstruktif dengan menggunakan kata-kata yang dapat dimengerti dan 

diterima tanpa menyakiti orang lain yang dinamakan dengan latihan asertif 

(Yusuf, PK and Nihayati, 2015). 

Menurut Bruno dalam (Trisnaningtyas and Nursalim, 2010), latihan 

asertif pada dasarnya merupakan suatu program belajar yang dibuat untuk 

meningkatkan kompetensi manusia dalam hubungan interpersonalnya yaitu 

seperti mampu berkata tidak, membuat permintaan, mengekspresikan perasaan 

baik positif maupun negatif serta membuka dan mengakhiri percakapan. Untuk 

mencapai kemampuan komunikasi asertif ini, dibutuhkan latihan bertahap yang 
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terdiri atas 4 tahap. Adapun tahapannya dalam setiap sesi adalah describing 

(menggambarkan perilaku baru yang akan dipelajari), learning (mempelajari 

perilaku baru melalui demonstrasi terapis, practicing (mempraktekkan kembali 

perilaku baru di dalam kelompok), role playing (melakukan role play sesuai 

dengan bahasan dalam tahap praktek) (Lange dan Jakubowski, 1983 dalam 

Gowi, Hamid dan Nuraini, 2012). Dalam penelitian ini yang akan diterapkan 

pada pasien adalah hanya tahap role playing saja, oleh karena pasien telah 

mendapatkan bekal latihan asertif ini saat dirawat di Rumah Sakit Jiwa. 

Tentunya untuk menguasai latihan perilaku asertif ini membutuhkan proses 

belajar berulang kali. Perilaku terjadi diawali dengan adanya pengalaman serta 

faktor lingkungan baik fisik maupun non fisik dalam hal ini pengalamannya 

saat pelatihan berperilaku asertif. Kemudian pengalaman dan lingkungan 

tersebut diketahui, dipersepsikan, diyakini sehingga menimbulkan motivasi, 

niat untuk bertindak dan akhirnya terjadilah perwujudan niat tersebut yang 

berupa pengadopsian perilaku perilaku asertif  itu sendiri yang meliputi 3 sesi 

yaitu mengungkapkan perasaan tidak nyaman, keinginan/kebutuhan dan 

mengatakan ‘tidak’ pada permintaan yang tidak rasional (Notoatmodjo, 2010). 

Sehingga kemampuan mengendalikan marahnya meningkat dan tidak terjadi 

perilaku kekerasan/destruktif baik secara verbal, kekerasan terhadap diri 

sendiri, orang lain maupun lingkungan. 
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3.2 Hipotesis Penelitian 

Berdasarkan kerangka konsep penelitian, maka dapat dirumuskan 

hipotesis penelitian sebagai berikut : 

H1 : Ada pengaruh latihan asertif (role playing) terhadap kemampuan 

mengendalikan marah pada klien skizofrenia dengan perilaku kekerasan di 

Komunitas
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BAB 4  

METODE PENELITIAN 

Bab metode penelitian kuantitatif ini secara rinci memuat tentang 

rancangan penelitian yang digunakan, populasi, sampel, besar sampel, teknik 

pengambilan sampel, variabel penelitian, definisi operasional, alat dan bahan 

penelitian, instrumen penelitian, lokasi dan waktu penelitian, prosedur 

pengambilan data, cara analisis data, kerangka operasional penelitian dan masalah 

etik (Nursalam et al., 2016). 

4.1 Rancangan Penelitian 

Berdasarkan ruang lingkup permasalahan dan tujuan penelitian maka 

peneliti menggunakan rancangan quasi-experimental. Rancangan penelitian 

ini berupaya untuk mencari adanya hubungan sebab akibat dengan cara 

memasukkan kelompok kontrol selain kelompok eksperimental (Nursalam, 

2016). Namun pemilihan kedua kelompok ini tidak menggunakan teknik 

acak. Rancangan ini dilakukan dengan memberikan perlakuan kepada 

kelompok eksperimen sedangkan pada kelompok kontrol tidak. Rancangan 

penelitian ini diawali dengan pemberian pre test pada kedua kelompok, baik 

kelompok eksperimental maupun kontrol. Setelah melakukan perlakuan pada 

kelompok eksperimental diadakan pengukuran kembali (post test) pada kedua 

kelompok tersebut. Bentuk perlakuan yang akan diberikan pada penelitian ini 

adalah Latihan Asertif (role playing). 
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Model rancangan penelitiannya adalah sebagai berikut: 

Tabel 4.1 Rancangan Penelitian Pengaruh Latihan Asertif (Role Playing) 
Terhadap Kemampuan Mengendalikan Marah Pada Klien 
Skizofrenia Dengan Perilaku Kekerasan di Komunitas 

Subyek Pre test Perlakuan Post test 
K-A O I O1-A 
K-B O - O1-B 
 Time 1 Time 2 Time 3 
Keterangan: 
K-A : Subyek perlakuan 
K-B : Subyek kontrol 
- : Intervensi lainnya (selain intervensi latihan asertif) 
O : Observasi kemampuan mengendalikan marah 
I : Intervensi Latihan Asertif (Role Playing) 
O1(A+B)       : Observasi kemampuan mengendalikan marah sesudah  

pemberian intervensi Latihan Asertif (Role Playing) 
 
 

4.2 Populasi, Sampel, Besar Sampel, dan Teknik Pengambilan Sampel 

4.2.1 Populasi 

Populasi merupakan wilayah generalisasi yang terdiri atas 

objek/subjek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang 

ditetapkan oleh peneliti (Setiadi, 2013). Populasi terbagi menjadi dua 

yang meliputi populasi target dan populasi terjangkau (Sastroasmoro & 

Ismail, 1995 dalam Nursalam, 2016). Populasi target merupakan populasi 

yang memenuhi kriteria pengambilan sampel dan menjadi target akhir 

penelitian (Nursalam, 2016). Populasi target dalam penelitian ini adalah 

semua klien skizofrenia di Puskesmas Pacar Keling. Sedangkan populasi 

terjangkau adalah populasi yang memenuhi kriteria penelitian dan dapat 

dijangkau oleh peneliti dari kelompoknya (Nursalam, 2016). Populasi 

terjangkau dalam penelitian ini adalah semua klien skizofrenia dengan 
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masalah keperawatan perilaku kekerasan di Puskesmas Pacar Keling dan 

Puskesmas Kedungdoro. 

4.2.2 Sampel 

Sampel adalah sebagian unit penelitian yang ada dalam populasi 

penelitian (Lapau, 2013). Sampel terdiri atas bagian populasi terjangkau 

yang dapat dipergunakan sebagai subjek penelitian dan terdapat syarat 

yang harus dipenuhi untuk menetapkan sampel ini yaitu representatif 

(mewakili) dan sampel harus cukup banyak. Penentuan kriteria sampel 

sangat membantu peneliti untuk mengurangi bias hasil penelitian. 

Kriteria inklusi merupakan karakteristik umum dari subyek penelitian 

suatu populasi target yang akan diteliti (Nursalam, 2016). Kriteria inklusi 

pada penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Klien skizofrenia dengan perilaku kekerasan atau memiliki riwayat 

perilaku kekerasan di Puskesmas Pacar Keling dan Puskesmas 

Kedungdoro yang pernah dirawat di RSJ (Rumah Sakit Jiwa) 

2. Klien mampu mengontrol halusinasi 

3. Klien dapat berkomunikasi secara verbal  

4. Klien dapat membaca dan menulis 

5. Klien kooperatif 

Kriteria eksklusi adalah menghilangkan atau mengeluarkan subyek 

yang memenuhi kriteria inklusi dari studi karena adanya berbagai sebab 

(Nursalam, 2016).  
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Kriteria eksklusi pada penelitian ini adalah:  

1. Klien yang menderita penyakit fisik berat seperti stroke, jantung, 

hipertensi grade III dan IV, penyakit autoimun, gagal ginjal, gangguan 

pada liver 

2. Klien pindah ke luar kota 

3. Klien berada pada fase akut 

4.2.3 Besar Sampel 

Penentuan besar sampel pada penelitian ini menggunakan rumus 

Frederer sebagai berikut: 

( t – 1) ( r – 1) ≥ 15 

( 2 – 1) (r – 1) ≥ 15 

 (r – 1) ≥ 15 

         r  ≥ 15 + 1 

         r  ≥ 16 

Keterangan: 

t = banyaknya kelompok perlakuan 

r = besar sampel 

Jumlah sampel akhir yang dibutuhkan untuk penelitian dengan 

menghitung besar sampel penelitian adalah ≥ 16 orang. sedangkan untuk 

mengantisipasi angka drop out pada responden maka perlu ditambahkan 

10% dari jumlah sampel, yaitu 1,6 yang berarti perlu ditambahkan 2 

orang sebagai responden. Jadi perkiraan jumlah sampel 18 orang menjadi 

kelompok intervensi, 18 orang menjadi kelompok kontrol. Jadi total 

sampel adalah 36 orang. 
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4.2.4 Teknik Pengambilan Sampel 

Teknik pengambilan sampel adalah suatu proses pemilihan 

sampel yang digunakan dalam penelitian dari populasi yang ada, 

sehingga jumlah sampel akan mewakili keseluruhan populasi tersebut 

(Hidayat, 2013). Teknik pengambilan sampel yang akan digunakan 

dalam penelitian ini adalah Purposive Sampling. Purposive Sampling 

adalah suatu teknik penentuan sampel dengan cara memilih sampel di 

antara populasi yang ada sesuai dengan yang dikehendak peneliti 

(masalah dalam penelitian), sehingga sampel tersebut dapat mewakili 

karakteristik populasi yang telah dikenal sebelumnya (Nursalam, 2016). 

Sampel dalam penelitian ini adalah klien skizofrenia dengan perilaku 

kekerasan atau yang memiliki riwayat perilaku kekerasan.  

 

4.3 Variabel Penelitian dan Definisi Operasional 

4.3.1 Variabel Penelitian 

Variabel independen merupakan variabel yang menjadi sebab 

perubahan timbulnya variabel dependen (terikat) yang juga disebut 

dengan nama variabel bebas yang artinya bebas dalam memengaruhi 

variabel lain (Hidayat, 2013). Variabel bebas (independen) dalam 

penelitian ini adalah Latihan Asertif (Role Playing). Variabel terikat 

(dependen) dalam penelitian ini adalah kemampuan mengendalikan 

marah. 
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4.3.2 Definisi Operasional 

Definisi operasional adalah definisi berdasarkan karakteristik yang dapat diamati (diukur) dari sesuatu yang didefinisikan tersebut 

(Nursalam, 2016) 

Tabel 4.2 Definisi Operasional Pengaruh Latihan Asertif (Role Playing) Terhadap Kemampuan Mengendalikan Marah Pada Klien 
Skizofrenia Dengan Perilaku Kekerasan di Puskesmas Pacar Keling 

 

Variabel Definisi Operasional Parameter Alat Ukur Skala Skor 
Independen 
Latihan Asertif : Role 
Playing 

Teknik latihan untuk 
membuat seseorang 
mencapai perilaku 
asertif dan 
mempertahankannya 
dalam menanggapi 
masalah di kehidupan 
sehari-hari.  
 

Komponen Latihan Asertif yang diterapkan, 
yakni : 
1. Role playing: kegiatan ini dilakukan dalam 

3 sesi, terdiri dari:  
a. Sesi 1: role playing dalam 

(mengungkapkan perasaan tidak 
nyaman) 

b. Sesi 2: role playing dalam 
(mengungkapkan keinginan/ kebutuhan 
dengan baik) 

c. Sesi 3: role playing dalam (menolak 
permintaan dengan baik dan 
mengatakan tidak pada keinginan untuk 
menyakiti orang lain/ hal yang tidak 
rasional) 

 Lama kegiatan : 45 menit 
Waktu kegiatan : Pertemuan ke I dan II di 
minggu I dan pertemuan ke III, IV di 
minggu ke II 

SAK   
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Dependen  
Kemampuan 
mengendalikan marah 

Suatu kesanggupan 
seseorang untuk 
mengendalikan emosi 
marah, sehingga  tidak 
menimbulkan 
terjadinya perilaku 
kekerasan . 

Kemampuan dalam mengontrol kemarahan, 
sehingga tidak terjadi perilaku kekerasan  pada 
diri sendiri, perilaku kekerasan terhadap 
benda/ lingkungan, perilaku kekerasan 
terhadap orang lain, dan  perilaku kekerasan 
secara verbal. 
1. Perilaku kekerasan verbal: ucapan kasar, 

bernada tinggi, hinaan, umpatan, dan  
ancaman mencederai 

2. Perilaku kekerasan pada diri sendiri: 
tindakan mencederai diri sendiri, seperti 
membenturkan kepala, menyayat kulit, 
menyulut rokok pada diri sendiri 

3. Perilaku kekerasan terhadap benda/ 
lingkungan:   menghentakkan pintu kamar, 
merusak kursi, atau  perilaku pengrusakan 
terhadap  peralatan yang berada di rumah, 
lingkungan atau fasilitas umum 

4. Perilaku kekerasan terhadap orang lain: 
tindakan mencederai keluarga, tetangga, 
teman atau orang lain 

Diukur di rumah masing-masing klien oleh 
caregiver-nya setelah pertemuan ke III, IV di 
minggu ke II 

Observasi 
 
 
 
 
 
 
 

Interval 
 
 
 
 
Ordinal 

Skor : 
Skor terendah = 51 
Skor tertinggi = 153 
 
 
Baik : 76-100% 
Cukup : 56-75% 
Kurang : < 55% 
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4.4 Responden atau Bahan Penelitian 

Penentuan responden antara kelompok intervensi dan kelompok kontrol 

diupayakan memenuhi asas homogenitas. Kelompok kontrol adalah 

kelompok sampel yang memenuhi kriteria inklusi di Puskesmas Kedungdoro, 

dan tidak diberikan terapi tambahan dari peneliti kecuali intervensi yang biasa 

dilakukan pada responden. Sedangkan kelompok intervensi adalah kelompok 

sampel yang memenuhi kriteria inklusi di Puskesmas Pacar Keling, dan 

diberikan terapi tambahan yaitu latihan asertif (role playing). Bahan 

penelitian adalah perilaku klien yang ditampilkan berupa per                                                     

ilaku kekerasan pada diri sendiri, benda/ lingkungan, orang lain, juga 

kekerasan secara verbal dan diukur dengan menggunakan lembar checklist 

observasi perilaku. 

 

4.5 Instrumen Penelitian 

Instrumen pada penelitian ini menggunakan lembar pertanyaan, Satuan 

Acara Kegiatan (SAK) Latihan Asertif, dan lembar observasi, yang 

dijabarkan sebagai berikut:   

1. Instrumen A: merupakan instrumen untuk mengetahui data demografi 

responden. Terdapat 9 (sembilan) pertanyaan pada instumen ini yang 

terdiri dari usia, jenis kelamin, agama, pendidikan terakhir, pekerjaan, 

status perkawinan, riwayat perilaku kekerasan yang dialami, jumlah 

dirawat di rumah sakit jiwa, lama sakit. 
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2. Instrumen B: merupakan satuan acara kegiatan Latihan Asertif (role 

playing) yang diadopsi dari modul Latihan Asertif yang disusun oleh 

Erickson (1989). 

3. Instrumen C: merupakan lembar observasi untuk mengukur kemampuan 

mengendalikan marah responden. Instrumen kemampuan mengendalikan 

marah dalam penelitian ini diadopsi dari instrumen skala pengukuran 

perilaku kekerasan Keliat (2003) yang merupakan pengembangan dari 

Morison (1994) yang telah diuji validitas pearson product moment 

dengan hasil r = 0,75, artinya valid untuk digunakan karena lebih besar 

dari nilai r tabel (0,30). Uji reliabilitas instrumen ini dengan 

menggunakan teknik Alfa Cronbach dengan hasil 0,90 (Keliat, 2003). 

Instrumen yang diadopsi ini telah dimodifikasi oleh peneliti. Instrumen 

tersebut terdiri dari: 

1) Perilaku kekerasan secara verbal, terdiri dari 4 perilaku yang 

diobservasi yaitu nomor 1, 10, 15, dan 16 

2) Perilaku kekerasan terhadap benda/ lingkungan, terdiri dari 4 perilaku 

yang diobservasi yaitu nomor 3, 7, 11, dan 14 

3) Perilaku kekerasan terhadap diri sendiri, terdiri dari 5 perilaku yang 

diobservasi yaitu nomor 2, 6, 9, 13, dan 17 

4) Perilaku kekerasan terhadap orang lain, terdiri dari 4 perilaku yang 

diobservasi yaitu nomor 4, 5, 8, dan 12 

Instrumen ini merupakan instrumen observasi perilaku kekerasan 

dengan ketentuan: 

1) Nilai 3, jika klien tidak pernah (T) melakukan perilaku kekerasan 
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2) Nilai 2, jika klien kadang-kadang (K) melakukan perilaku kekerasan 

sebanyak 1-2 kali per hari 

3) Nilai 1, jika klien sering (S) melakukan perilaku kekerasan sebanyak 

lebih dari 3 kali per hari 

Lembar observasi untuk mengukur kemampuan mengendalikan 

marah responden diisi oleh caregiver. Jumlah nilai responden kemampuan 

mengendalikan marah didapatkan dari jumlah nilai responden selama 3 

hari, dengan nilai minimal 51 dan nilai maksimal 153.  

Rumus yang digunakan untuk menentukan klasifikasi prosentase 

adalah  

𝑃 =
𝑓

𝑁
𝑥100% 

(Arikunto, 2016) 

Keterangan:  

P= Prosentase 

f= jumlah skor yang diperoleh 

N= jumlah skor maksimal 

 
Setelah hasil prosentase diketahui, selanjutnya diinterpretasikan dengan 

kategori sebagai berikut:  

Baik = 76-100% 

Cukup = 56-75% 

Kurang = ≤ 55% 
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4.6 Lokasi dan Waktu Penelitian 

Penelitian ini dilakukan pada bulan November 2017 di wilayah 

Puskesmas Pacar Keling dan Puskesmas Kedungdoro.  

4.7 Prosedur Pengambilan Data atau Pengumpulan Data 

1. Pengambilan data 

Pengambilan data adalah suatu proses pendekatan dan pengumpulan 

karakteristik subjek yang dibutuhkan selama proses penelitian (Nursalam, 

2016). Prosedur ini meliputi pengambilan, pengumpulan data serta 

instrumen yang digunakan dalam pelaksanaan prosedur tersebut. Data 

yang didapat dalam prosedur pengambilan data yaitu data primer dan data 

sekunder. Data primer adalah sumber data penelitian yang diperoleh 

langsung dari subjek penelitian melalui instrumen penelitian, sedangkan 

data sekunder adalah sumber data penelitian yang diperoleh melalui media 

perantara atau secara tidak langsung yang berupa buku, catatan rekam 

medis, dan sebagainya. Survei data awal dilakukan pada bulan September-

Oktober dengan mengajukan surat pengambilan data awal terlebih dahulu 

pada bagian akademik Universitas Airlangga. 

2. Pengumpulan data 

Prosedur pengumpulan data sebagai berikut: 

a. Persiapan  

Tahap persiapan dimulai dengan peneliti melakukan uji etik 

terlebih dahulu. Setelah lolos etik, peneliti mengajukan surat pengantar 

pemohonan ijin penelitian dari Fakultas Keperawatan Universitas 

Airlangga yang di tujukan kepada Kepala Kepala Badan Kesatuan 
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Bangsa dan Politik (Bakesbangpol) Kota Surabaya dan juga kepada 

Kepala Puskesmas Pacar Keling dan Puskesmas Kedungdoro. Setelah 

mendapat izin dari Kepala Bakesbangpol Kota Surabaya dan Kepala 

Puskesmas Pacar Keling serta Puskesmas Kedungdoro, peneliti 

menetapkan calon responden sesuai dengan kriteria penelitian. 

Peneliti mengidentifikasi calon responden berdasarkan data dari 

Puskesmas Pacar Keling dan Puskesmas Kedungdoro. Peneliti 

melakukan pengumpulan data dengan melakukan pendekatan terlebih 

dahulu kepada Kepala Puskesmas Pacar Keling dan Puskesmas 

Kedungdoro, penanggung jawab program kesehatan jiwa, dan psikolog 

yang berada di puskesmas tersebut. Setelah mendapat informasi secara 

umum mengenai subjek penelitian, peneliti mengidentifikasi calon 

responden kelompok perlakuan yang sesuai dengan kriteria inklusi 

yang telah ditetapkan peneliti melalui rekam medis pasien di 

Puskesmas Pacar Keling. Sedangkan untuk kelompok kontrol di 

Puskesmas Kedungdoro, peneliti mengidentifikasinya dengan 

mendatangi calon responden yang sesuai dengan kriteria inklusi yang 

telah ditetapkan peneliti, melalui pre test observasi perilaku kekerasan. 

Kedatangan peneliti di kediaman penderita skizofrenia juga sekaligus 

melakukan pendekatan secara langsung dengan perkenalan membina 

hubungan saling percaya kepada calon responden. Jika sudah tercipta 

hubungan saling percaya, selanjutnya peneliti menawarkan untuk 

berpartisipasi dalam penelitian ini dengan memberi lembar informed 

consent. Setelah responden atau keluarga yang mewakilinya membaca 
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lembar informed consent dan memberikan persetujuannya, maka 

peneliti membuat kontrak dengan responden dan keluarga mengenai 

waktu dan tempat pelaksanaan kegiatan latihan asertif. Pemilihan 

waktu dan tempat pelaksanaan kegiatan terhadap kelompok perlakuan 

dan kontrol disesuaikan dengan kesepakatan responden dan peneliti. 

Peneliti menjaga kerahasiaan responden dengan hanya menuliskan 

inisial nama responden (pengkodean) saat pengambilan data. 

b. Pelaksanaan  

Tahap pelaksanaan dilakukan dengan pemberian Latihan Asertif 

(Role Playing) diawali dengan menjelaskan kembali (review) terkait 

materi latihan asertif yang pernah diajarkan di RSJ meliputi pengertian 

asertif dan agresif, memperkenalkan hak asertif individu, kemudian 

mengajarkan bagaimana mengelola kemarahan yang terdiri dari 

membantu klien mengidentifikasi perasaan marah, mengidentifikasi 

dan antisipasi terhadap pemicu kemarahan, membantu klien menyadari 

perasaan marah dan  meredakan  perasaan marah, dan membuat pesan 

komunikasi asertif yang terdiri dari unsur 3 F (Facts, Feelings, dan 

Fair Request). Selanjutnya mengajarkan kembali perilaku asertif 

(dipraktekkan oleh petugas terlebih dahulu) kemudian ke tahap Role 

playing dengan memilih situasi yang telah ditentukan oleh peneliti 

berdasarkan kasus yang dialami oleh klien atau klien memilih situasi 

sendiri. Tindakan ini akan dilakukan dalam 2x pertemuan dalam 

seminggu. Pertemuan I dilakukan di ruang pertemuan Puskesmas 

Pacarkeling. Pertemuan II dilakukan di rumah klien masing-masing.  
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Tindakan ini akan diulangi di minggu berikutnya. Jadi total pertemuan 

adalah 4x untuk melakukan Latihan Asertif (Role playing). 

Tahapan kegiatan yang dilakukan adalah : 

1. Peneliti akan menjelaskan manfaat dan tujuan penelitian kepada 

responden/keluarga. Peneliti meminta kesediaan responden untuk 

ikut serta dalam penelitian. 

2. Pertemuan I : diawali dengan menjelaskan kembali (review) 

terkait materi latihan asertif yang pernah diajarkan di RSJ 

meliputi pengertian asertif dan agresif, memperkenalkan hak 

asertif individu, kemudian mengajarkan bagaimana mengelola 

kemarahan yang terdiri dari membantu klien mengidentifikasi 

perasaan marah, mengidentifikasi dan antisipasi terhadap pemicu 

kemarahan, membantu klien menyadari perasaan marah dan  

meredakan  perasaan marah. Kemudian peneliti mempraktekkan 

teknik pesan komunikasi asertif dalam mengungkapkan perasaan 

tidak nyaman, mengungkapkan keinginan/ kebutuhan, dan 

menolak permintaan dan mengatakan “tidak” pada permintaan 

yang tidak rasional/ keinginan untuk menyakiti orang lain. 

Selanjutnya ke tahap Role playing, dilaksanakan antara pukul 

09.00-13.00 (tentatif). Tahapan pertemuan ini meliputi: 

a. Role playing Sesi 1: Role playing dalam (mengungkapkan 

perasaan tidak nyaman). Kegiatan ini dilakukan selama 15 

menit. 
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b. Role playing Sesi 2: Role playing dalam (mengungkapkan 

keinginan/ kebutuhan dengan baik). Kegiatan ini dilakukan 

selama 15 menit. 

c. Role playing Sesi 3: Role playing dalam (menolak 

permintaan dengan baik dan mengatakan tidak pada 

keinginan untuk menyakiti orang lain/ hal yang tidak 

rasional). Kegiatan ini dilakukan selama 15 menit. 

Total durasi pelaksanaan kegiatan latihan asertif (role playing) 

ini yakni 45 menit. 

2. Pertemuan II : langsung ke tahap Role playing, dilaksanakan 

antara pukul 08.00-17.00 (tentatif) di rumah klien masing-masing 

bersama keluarga. Tahapan pertemuan ini meliputi: 

a. Role playing Sesi 1: Role playing dalam (mengungkapkan 

perasaan tidak nyaman). Kegiatan ini dilakukan selama 5 

menit. 

b. Role playing Sesi 2: Role playing dalam (mengungkapkan 

keinginan/ kebutuhan dengan baik). Kegiatan ini dilakukan 

selama 5 menit. 

c. Role playing Sesi 3: Role playing dalam (menolak 

permintaan dengan baik dan mengatakan tidak pada 

keinginan untuk menyakiti orang lain/ hal yang tidak 

rasional). Kegiatan ini dilakukan selama 5 menit. 

Total durasi pelaksanaan kegiatan latihan asertif (role 

playing) ini yakni 15 menit. 
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3. Kegiatan pada pertemuan ke III di minggu ke dua sama dengan 

yang dilakukan pada pertemuan I di minggu pertama. Begitu juga 

kegiatan pada pertemuan ke IV di minggu ke dua sama dengan 

pertemuan ke II di minggu pertama.  

4. Selanjutnya dilakukan observasi (Post-test) melalui check-list 

observasi oleh caregiver klien terhadap kemampuan klien dalam 

mengendalikan marah, yang meliputi kekerasan secara verbal, 

kekerasan fisik terhadap benda, kekerasan terhadap diri sendiri 

dan orang lain selama 3 hari setelah pelaksanaan Latihan Asertif 

(Role Playing) minggu ke II. Begitupun dengan kelompok 

kontrol. 

5. Setelah melakukan Post-test, peneliti memberikan Latihan Asertif 

(Role Playing) kepada kelompok kontrol secara berkelompok 

selama 4 kali pertemuan seperti yang dilaksanakan pada 

kelompok perlakuan dan hasil dari pemberian intervensi ini tidak 

dimasukkan dalam penelitian. 

4.8 Analisis Data 

Dalam proses pengolahan data terdapat langkah-langkah yang harus 

ditempuh, yakni sebagai berikut : 

1. Editing 

Editing adalah upaya yang dilakukan pada tahap pengumpulan data 

atau setelah data terkumpul untuk memeriksa kembali kebenaran data 

yang diperoleh atau dikumpulkan (Hidayat, 2013). 
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2. Coding 

Coding adalah kegiatan mengubah data berbentuk kalimat atau 

huruf menjadi data angka atau bilangan (Notoatmodjo, 2012). Data dari 

lembar observasi diubah menjadi bentuk angka yaitu sering = 1, kadang-

kadang = 2, dan tidak pernah = 3. Pemberian kode ini sangat penting bila 

pengolahan dan analisis data menggunakan computer (Hidayat, 2013). 

3. Entry Data 

Entry data adalah kegiatan memasukkan data yang telah 

dikumpulkan ke dalam master table atau database computer yang 

dilakukan dengan memasukkan data dari wawancara dan observasi dalam 

bentuk kode ke program komputer (Hidayat, 2013). 

4. Cleaning 

Cleaning (pembersihan data) merupakan kegiatan pengecekan 

kembali data yang sudah di-entry apakah ada kesalahan atau tidak. 

Kesalahan tersebut dimungkinkan terjadi pada saat kita meng-entrydata 

ke komputer (Setiadi, 2013). 

5. Uji Statistika 

Data mengenai karakteristik responden diolah secara deskriptif dan 

ditabulasi menggunakan tabel distribusi frekuensi. Sedangkan data 

mengenai kemampuan mengendalikan marah dan perilaku kekerasan akan 

diuji menggunakan uji statistika Paired T-Test dan Independent T-Test. 

Paired T-Test digunakan untuk membandingkan kemampuan 

mengendalikan marah pada klien skizofrenia dengan perilaku kekerasan 

sebelum dan sesudah dilakukan Latihan Asertif (role playing) dengan 
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tingkat kemaknaan p≤0,05, H1 diterima yang artinya ada pengaruh 

Latihan Asertif (role playing) terhadap peningkatan kemampuan 

mengendalikan marah klien skizofrenia dengan perilaku kekerasan. 

Independent T-Test digunakan untuk mengetahui perbedaan kemampuan 

mengendalikan marah klien skizofrenia dengan perilaku kekerasan pada 

kelompok perlakuan dan kontrol. Apabila hasil analisa penelitian 

didapatkan nilai p≤0,05, H1 diterima yang artinya ada perbedaan 

kemampuan mengendalikan marah klien skizofrenia dengan perilaku 

kekerasan. 
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4.9 Kerangka Operasional Penelitian 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

Populasi terjangkau klien skizofrenia dengan perilaku kekerasan 
di Puskesmas Pacar Keling dan Puskesmas Kedungdoro 

Estimasi sampel penelitian berjumlah 36 
responden 

Kelompok perlakuan 
18 responden di Puskesmas 

Pacar Keling  

Purposive Sampling 

Kelompok kontrol 
18 responden di Puskesmas 

Kedungdoro 

Pre Test 
Observasi kemampuan 
mengendalikan marah 

Pre Test 
Observasi kemampuan 
mengendalikan marah 

 

Perlakuan:  
Latihan Asertif (Role Playing) 

Perlakuan: 
Sesuai standar intervensi di 
Puskesmas Kedungdoro 

Post Test 
Observasi kemampuan 
mengendalikan marah 

Post Test 
Observasi kemampuan 
mengendalikan marah 

Analisis data 
Paired T-Test 

Independent T-Test 

Hasil 
 

Bagan 4.1 Kerangka Kerja/Operasional Penelitian Pengaruh Latihan Asertif (Role 
Playing) terhadap Kemampuan Mengendalikan Marah pada Klien 
Skizofrenia dengan Perilaku Kekerasan 
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4.10 Masalah Etik 

Masalah etika penelitian keperawatan ini merupakan masalah yang 

sangat penting dalam penelitian, mengingat penelitian keperawatan 

berhubungan langsung dengan manusia (Hidayat, 2013), yang terdiri dari : 

1. Informed concent 

Informed consent merupakan bentuk persetujuan antara peneliti 

dengan responden penelitian dengan memberikan lembar persetujuan. 

Lembar persetujuan diberikan sebelum penelitian dilaksanakan. 

Pemberian lembar persetujuan disertai dengan pemberian informasi 

tentang maksud dan tujuan penelitian. Lembar persetujuan dapat 

ditandatangani jika responden bersedia diteliti. Jika responden bersedia, 

maka mereka harus menandatangani lembar persetujuan. Jika responden 

tidak bersedia, maka peneliti harus menghormati hak pasien. 

2. Confidentiality 

Masalah ini merupakan masalah etika dengan memberikan jaminan 

kerahasiaan hasil penelitian, baik informasi maupun masalah-masalah 

lainnya. Peneliti menjamin kerahasiaan informasi yang dikumpulkan 

dari responden dengan hanya menuliskan inisial nama responden 

(pengkodean) saat pengambilan data. Data yang diperoleh dari 

responden akan dilaporkan pada pihak yang terkait dengan penelitian, 

sehingga kerahasiaan pasien terjaga. 
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3. Anonimity 

Peneliti mencantumkan nama responden pada lembar alat ukur dan 

hanya menuliskan kode pada lembar pengumpulan data atau hasil 

penelitian yang akan disajikan. 

4. Beneficence 

Dalam melakukan penelitian ini, peneliti mengutamakan manfaat 

untuk semua subjek penelitian sebelum maupun sesudah pelaksanaan 

intervensi latihan asertif: role playing dengan meminimalkan resiko. 

5. Justice 

Peneliti memberikan latihan asertif: role playing secara merata 

kepada seluruh responden dalam proses penelitian. Latihan asertif: role 

playing diberikan pula pada kelompok kontrol setelah penelitian selesai. 

4.11 Keterbatasan Penelitian 

Dalam penellitian ini memiliki keterbatasan sebagai berikut : 

1. Pelaksanaan latihan asertif dalam empat pertemuan ini tidak berjalan 

sesuai rencana yakni diadakan di Puskesmas dalam setiap pertemuan. 

Untuk mencegah terjadinya drop out yang banyak dari responden, maka 

peneliti mengadakan latihan asertif dua kali pertemuan di puskesmas, dua 

kali pertemuan di rumah masing-masing responden. 

2. Kemampuan mengendalikan marah pada kelompok perlakuan dan 

kelompok kontrol sebelum intervensi berada pada kategori baik, namun 

yang dilihat bukan kategorinya melainkan adalah perubahan pada skornya. 
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BAB 5  

HASIL DAN PEMBAHASAN 

Bab ini akan menjelaskan mengenai hasil penelitian dan pembahasan 

mengenai pengaruh latihan asertif (role playing) terhadap kemampuan 

mengendalikan marah pada klien skizofrenia dengan perilaku kekerasan di 

komunitas. Hasil penelitian ini dijabarkan dalam dua bentuk data, yakni data 

umum dan data khusus. Data umum membahas tentang gambaran umum lokasi 

penelitian, jenis kelamin, usia, pendidikan terakhir, pekerjaan terakhir, status 

perkawinan, agama, riwayat penyakit jiwa, dan riwayat kekerasan yang pernah 

dialami / dilakukan. Data khusus membahas tentang kemampuan mengendalikan 

marah pada klien skizofrenia dengan perilaku kekerasan di komunitas sebelum 

dan sesudah diberikan latihan asertif (role playing) serta pengaruh latihan asertif 

(role playing) terhadap kemampuan mengendalikan marah pada klien skizofrenia 

dengan perilaku kekerasan di komunitas. 

5.1 Hasil Penelitian 

5.1.1 Gambaran umum lokasi penelitian 

a. Puskesmas Pacar Keling 

Puskesmas Pacar Keling merupakan puskesmas non perawatan yang 

berdiri pada tahun 1982 dengan tujuan untuk mendekatkan pelayanan 

kesehatan pada masyarakat dalam pemerataan pelayanan kesehatan 

masyarakat. Puskesmas ini terletak di wilayah Kecamatan Tambaksari Kota 

Surabaya Provinsi Jawa Timur dengan batas wilayah kerja yakni sebelah  
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Utara berbatasan dengan Kelurahan Rangkah, sebelah selatan dengan 

Kelurahan Gubeng, sebelah barat dengan Kelurahan Tambaksari, sebelah 

timur dengan Kelurahan Kalijudan. Puskesmas Pacarkeling memiliki luas 

wilayah kerja 279,343 Km2 yang terdiri dari 2 kelurahan, yaitu Kelurahan 

Pacar Keling dan Kelurahan Pacar Kembang. Wilayah puskesmas ini 

termasuk daerah perkotaan dengan tipe pemukiman padat.  

Jenis sarana kesehatan di wilayah kerja Puskesmas Pacarkeling yaitu 

Rumah Sakit Umum 1 buah, Rumah Sakit Bersalin 2 buah, Poliklinik / 

Balai Pengobatan Swasta 2 buah, Praktik Dokter / Dokter Gizi Swasta 19 

buah, Praktik Bidan Swasta 14 buah, Apotek 11 buah, Laboratorium Klinik 

3 buah. Tenaga kesehatan yang bekerja di Puskesmas Pacarkeling sebanyak 

28 orang, terdiri dari Dokter Umum 3 orang, Dokter Gigi 1 orang, D3 Bidan 

2 orang, D3 Keperawatan 4 orang, Perawat Gigi 1 orang, D3 Gizi 1 orang, 

Asisten Apoteker 1 orang, D3 Analis 1 orang, Tenaga Administrasi 5 orang, 

Sopir 2 orang, dan lain-lain.  

Jumlah penduduk di wilayah kerja Puskesmas Pacar Keling tercatat 

sebesar 54.142 jiwa yang terbagi di 2 kelurahan. Jumlah ODGJ yang terdata 

di Puskesmas Pacar Keling sendiri yakni 59 jiwa. Setiap sebulan sekali 

Puskesmas Pacarkeling mengadakan pertemuan dengan Remaja dan juga 

dengan ODGJ (Orang Dengan Gangguan Jiwa) dalam rangka tetap menjaga 

kesehatan fisik dan mental mereka. Kegiatan yang dilakukan dalam setiap 

pertemuan dengan ODGJ yakni saling berbagi pengalaman di kehidupan 

sehari-hari antar sesama ODGJ, menceritakan keluhan yang dirasakan saat 

itu oleh, dari dan pada antar sesama mereka serta menguatkan kesehatan 
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mental mereka dengan memberikan pendidikan kesehatan jiwa oleh tenaga 

perawat di puskesmas tersebut. Penelitian ini melibatkan responden ODGJ 

skizofrenia dengan perilaku kekerasan yang terdata di Puskesmas Pacar 

Keling. 

b. Puskesmas Kedungdoro 

Puskesmas Kedungdoro adalah puskesmas yang berdiri pada tahun 

1988 yang lokasinya terletak di Jalan Kaliasin gang pompa nomor 79-81 

Kelurahan Kedungdoro Kecamatan Tegalsari Kota Surabaya Provinsi Jawa 

Timur, dengan batasan wilayah kerja yaitu batas utara Kecamatan Genteng, 

batas timur Kecamatan Gubeng, batas selatan Kecamatan Wonokromo, 

batas barat Kecamatan Sawahan. Luas wilayah kerja Puskesmas 

Kedungduro 162 Km2 yang mencakup 2 kelurahan, yakni Kelurahan 

Kedungdoro dan Kelurahan Tegalsari. Sarana kesehatan yang melengkapi 

Puskesmas Kedungdoro ini meliputi 1 buah puskesmas induk, 2 buah 

poskeskel, 6 buah pusling, 1 buah posyandu remaja, 57 buah posyandu 

balita, 6 buah posyandu lansia, 2 buah posyandu jiwa. Tenaga yang bekerja 

di Puskesmas Kedungdoro ada 28 orang yang terdiri dari 4 dokter umum, 2 

dokter gigi, 3 perawat, 5 bidan, 1 perawat gigi, 1 petugas gizi, 1 apoteker, 1 

asisten apoteker, 1 sanitarian, 1 juru kusta, 1 psikologi, dan lainnya tenaga 

non medis.  

Puskesmas Kedungdoro selain memberikan pelayanan jasa di dalam 

gedung, juga menyediakan pelayanan jasa di luar gedung seperti 

mengadakan pelayanan Puskesmas Keliling, Poskeskel, Posyandu Balita, 

Posyandu Remaja, Posyandu Lansia, Posyandu Ibu Hamil, penyuluhan 
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kelompok pada saat pertemuan rutin warga, pemeriksaan higiene dan 

sanitasi di lingkungan rumah ataupun di sekitar wilayah kerja Puskesmas 

Kedungdoro. Semua pelayanan yang disediakan ini tujuannya untuk 

promotif, preventif, kuratif dan rehabilitatif agar kesehatan fisik tetap 

terjaga. Selain menyediakan pelayanan untuk kesehatan fisik, terdapat pula 

jasa pelayanan untuk kesehatan mental yakni Posyandu Jiwa. Posyandu 

Jiwa ini dilaksanakan setiap sebulan sekali di Kelurahan Kedungdoro dan 

Kelurahan Tegalsari secara bergantian untuk memberikan penguatan 

kesehatan mental pada  sejumlah ODGJ (Orang Dengan Gangguan Jiwa) 

yang terdaftar di Puskesmas Kedungdoro yakni sebanyak 127 orang. 

Kegiatan yang dilakukan dalam posyandu tersebut yaitu seperti melakukan 

anamnesa keluhan, memeriksa tekanan darah dan tanda vital lainnya, 

memberikan penyuluhan kesehatan baik kesehatan psikologis dan biologis, 

saling berbagi pengalaman antar sesama pasien, bernyanyi bersama, dan 

kegiatan menyenangkan lainnya dalam rangka meningkatkan harga diri 

klien.  

5.1.2 Data Umum 

Tabel 5.1 Distribusi Data Demografi Responden di Puskesmas Pacar 
Keling dan Puskesmas Kedungdoro di Komunitas Bulan November 2017 

No Karakteristik 

Kelompok Perlakuan Kelompok Kontrol 

Jumlah 
Presentase 

(0%) 
Jumlah 

Presentase 

(0%) 

 Umur     
1 17-25 tahun 2 11.1 0 0 
2 26-35 tahun 6 33.3 8 44.4 
3 36-45 tahun 4 22.2 6 33.3 
4 46-55 tahun 3 16.7 2 11.1 
5 56-65 tahun 3 16.7 2 11.1 
 Jumlah  18 100.0 18 100.0 
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Berdasarkan data pada tabel 5.1 didapat bahwa responden yang paling 

banyak diantara yang lainnya adalah responden yang berada dalam rentang 

umur 26-35 tahun yang merupakan masa usia dewasa awal, baik pada 

kelompok perlakuan sebanyak 6 responden maupun pada kelompok kontrol 

sebanyak 8 responden. Data ini menunjukkan bahwa tingkat stres golongan 

usia dewasa awal lebih tinggi dibandingkan golongan usia lainnya. Menurut 

 Jenis Kelamin     
1 Pria 13 72.2 14 77.8 
2 Perempuan 5 27.8 4 22.2 
 Jumlah 18 100.0 18 100.0 

 Agama     
1 Islam 17 94.4 17 94.4 
2 Katolik 1 5.6 0 0 
3 Protestan 0 0 1 5.6 
 Jumlah 18 100.0 18 100.0 
 Pendidikan terakhir     
1 SD 6 33.3 4 22.2 
2 SMP 2 11.1 3 16.7 
3 SMU 9 50.0 10 55.6 
4 Tidak Sekolah 1 5.6 1 5.6 
 Jumlah 18 100.0 18 100.0 
 Pekerjaan terakhir     
1 TNI/Polisi 1 5.6 0 0 
2 Wiraswasta 4 22.2 3 16.7 
3 Tidak bekerja 11 61.1 11 61.1 
4 Lain-lain 2 11.1 4 22.2 
 Jumlah 18 100.0 18 100.0 
 Status kawin     
1 Kawin 4 22.2 2 11.1 
2 Janda/duda 2 11.1 1 5.6 
3 Tidak kawin 12 66.7 15 83.3 
 Jumlah 18 100.0 18 100.0 
 Lama sakit     
1 <1 tahun 0 0 1 5.6 
2 1-5 tahun 13 72.2 13 72.2 
3 >5 tahun 5 27.8 4 22.2 
 Jumlah 18 100.0 18 100.0 
 Lama dirawat     
1 0-2 bulan 18 100.0 18 100.0 
2 >2 bulan 0 0 0 0 
 Jumlah 18 100.0 18 100.0 
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data jenis kelamin, responden terbanyak adalah yang berjenis kelamin laki-

laki, yakni sebanyak 13 responden (72.2%) pada kelompok perlakuan dan 

14 responden (77.8%) pada kelompok kontrol. Distribusi agama responden 

terbanyak adalah agama islam yakni sebanyak 17 responden (94.4%) baik 

pada kelompok perlakuan maupun kelompok kontrol.  

Sebagian besar pendidikan terakhir responden di masing-masing 

kelompok adalah yang berpendidikan setara SMU/SMK. Sebesar 9 

responden (50%) kelompok perlakuan dan sebesar 10 responden (55.6%) 

kelompok kontrol. Tidak ditemukan responden yang berpendidikan sampai 

pada jenjang perguruan tinggi. Menurut data pekerjaan terakhir, sebagian 

besar responden terdata tidak bekerja dengan perbandingan yang sama 

antara kelompok perlakuan dan kelompok kontrol sebesar 11 responden 

(61.1%). Sebagian besar responden pada kedua kelompok juga tercatat 

belum menikah.  

Data riwayat penyakit terdiri dari data lama sakit dan lama dirawat. 

Berdasarkan data yang didapatkan, lama sakit responden adalah sebagian 

besar selama 1-5 tahun baik pada kelompok perlakuan 72.2% atau 13 

responden maupun pada kelompok kontrol dengan proporsi yang sama. Dan 

terdapat 1 orang (5.6%) pada kelompok kontrol yang pasca hospitalisasi 

atau lama sakitnya < 1 tahun. Semua responden (100%) pada kedua 

kelompok memiliki riwayat lama hari rawat di RS maupun RSJ selama 0-2 

bulan. Tidak ada yang dirawat lebih dari 2 bulan.  
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5.1.3 Data Khusus   

1. Tingkat kemampuan mengendalikan marah sebelum diberikan 

latihan asertif (role playing) 

Tabel 5.2 Kemampuan Mengendalikan Marah pada Klien Skizofrenia 
dengan Perilaku Kekerasan Sebelum Diberikan Latihan Asertif (role 
playing)  di Komunitas Bulan November 2017 

No 
Tingkat Kemampuan 

Kelompok Perlakuan Kelompok Kontrol 
Skor Kategori Skor Kategori 

1 145 Baik 140 Baik 
2 144 Baik 138 Baik 
3 142 Baik 139 Baik 
4 132 Baik 128 Baik 
5 140 Baik 134 Baik 
6 145 Baik 136 Baik 
7 141 Baik 134 Baik 
8 139 Baik 140 Baik 
9 138 Baik 147 Baik 
10 134 Baik 137 Baik 
11 139 Baik 145 Baik 
12 138 Baik 145 Baik 
13 141 Baik 145 Baik 
14 138 Baik 141 Baik 
15 142 Baik 140 Baik 
16 140 Baik 141 Baik 
17 144 Baik 141 Baik 
18 138 Baik 142 Baik 

Mean 140 Baik 139.61 Baik 
Min 132  128  
Max 145  147  
SD 3.515  4.692  

Keterangan : Mean = Skor rata-rata 
Min = Skor minimal 

Max = Skor maksimal 

SD = Standar deviasi 
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Tabel 5.2 menunjukkan bahwa kemampuan mengendalikan marah 

pada kelompok perlakuan sebelum diberikan latihan asertif (role playing) 

memiliki nilai rata-rata 140 yang tidak jauh berbeda dengan nilai rata-rata 

pada kelompok kontrol yakni 139.61 dan termasuk dalam kategori baik. 

Kedua kelompok ini memiliki standar deviasi sekitar 3.515 (kelompok 

perlakuan) dan 4.692 (kelompok kontrol) yang berarti kemampuan 

mengendalikan marah pada tahap pre test kedua kelompok ini memiliki nilai 

yang bervariasi, mulai dari nilai 132 sampai 145 pada kelompok perlakuan 

dan 128 sampai 147 pada kelompok kontrol. Meskipun skor yang 

ditampilkan oleh kedua kelompok ini termasuk dalam kategori baik, namun 

rata-rata skornya masih jauh dari skor maksimalnya yaitu 153, yang berarti 

kemampuan mengendalikan marah sebelum diberikan perlakuan pada kedua 

kelompok ini masih belum maksimal. 
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Tabel 5.3 Kemampuan Mengendalikan Marah : Kekerasan Verbal, Kekerasan 
Terhadap Benda/ Lingkungan, Kekerasan Terhadap Diri Sendiri, Kekerasan 
Terhadap Orang Lain Sebelum Diberikan Latihan Asertif (Role Playing) di 
Komunitas Bulan November 2017 

 
Keterangan : KP = Kelompok Perlakuan 

KK = Kelompok Kontrol 

Berdasarkan tabel 5.3 diatas, didapatkan bahwa rata-rata kemampuan 

mengendalikan marah : kekerasan verbal sebelum diberikan intervensi pada 

kelompok perlakuan memiliki skor sebesar 30.2 (baik) yang tidak jauh 

berbeda dengan kelompok kontrol yang memikili skor sebesar 29.6 (baik). 

Begitu juga dengan kemampuan mengendalikan kekerasan lingkungan serta 

kekerasan terhadap diri sendiri antara kedua kelompok ini memiliki rata-rata 

skor yang tidak jauh berbeda dan termasuk dalam kategori baik  namun 

belum terlalu mendekati skor sempurna yakni 36 untuk kekerasan 

No 
Kemampuan mengendalikan marah (Pre test) 

Verbal Lingkungan Diri Sendiri Orang lain 
KP KK KP KK KP KK KP KK 

1 32 34 36 33 41 37 36 36 
2 31 30 35 32 43 40 35 36 
3 32 30 33 30 41 43 36 36 
4 26 27 31 27 44 41 31 33 
5 30 28 30 31 44 40 36 35 
6 33 29 33 30 43 41 36 36 
7 30 28 33 33 43 40 35 33 
8 30 28 31 32 42 44 36 36 
9 30 33 33 33 39 45 36 36 
10 30 27 29 32 39 42 36 36 
11 31 30 32 35 41 44 35 36 
12 30 31 30 35 44 43 34 36 
13 31 30 33 34 41 45 36 36 
14 29 30 31 34 43 41 35 36 
15 30 31 34 33 43 40 35 36 
16 29 28 33 34 42 44 36 35 
17 30 30 35 34 43 41 36 36 
18 30 29 33 34 39 43 36 36 

Mean 30.2 29.6 32.5 32.6 41.9 41.9 35.3 35.6 
Min 26 27 29 27 39 37 31 33 
Max 33 34 36 35 44 45 36 36 

IR_PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA

SKRIPSI PENGARUH LATIHAN ASERTIF... RAMONA IRFAN KADJI



86 

 

 

lingkungan dan 45 kekerasan pada diri sendiri. Berbeda dengan skor rata-

rata kemampuan mengendalikan kekerasan terhadap orang lain pada kedua 

kelompok ini sudah hampir mencapai skor sempurna 36, yang artinya 

kemampuan mengendalikan kekerasan terhadap orang lain sudah baik dan 

maksimal. 

2. Tingkat kemampuan mengendalikan marah sesudah diberikan 

latihan asertif : role playing 

Tabel 5.4 Kemampuan Mengendalikan Marah pada Klien Skizofrenia 
dengan Perilaku Kekerasan Setelah Diberikan Latihan Asertif : Role Playing 
di Komunitas Bulan November 2017 

No 
Tingkat Kemampuan 

Kelompok Perlakuan Kelompok Kontrol 
Skor Kategori Skor Kategori 

1 151 Baik 142 Baik 
2 152 Baik 141 Baik 
3 152 Baik 140 Baik 
4 130 Baik 128 Baik 
5 152 Baik 132 Baik 
6 153 Baik 139 Baik 
7 152 Baik 138 Baik 
8 152 Baik 143 Baik 
9 151 Baik 141 Baik 
10 144 Baik 141 Baik 
11 151 Baik 148 Baik 
12 151 Baik 147 Baik 
13 152 Baik 148 Baik 
14 150 Baik 145 Baik 
15 151 Baik 144 Baik 
16 136 Baik 145 Baik 
17 150 Baik 138 Baik 
18 138 Baik 137 Baik 

Mean 148.2 Baik 140.9 Baik 
Min 130  128  
Max 153  148  
SD 6.674  5.252  
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Tabel 5.5 Selisih Skor Tingkat Kemampuan Mengendalikan Marah Sebelum 
dan Sesudah Diberikan Latihan Asertif : Role Playing 

No 
Kenaikan skor tingkat kemampuan 

Kelompok Perlakuan Kelompok Kontrol 
Selisih (Post - Pre) Selisih (Post - Pre) 

1 6,00 2,00 
2 8,00 3,00 
3 10,00 1,00 
4 -2,00 ,00 
5 12,00 -2,00 
6 8,00 3,00 
7 11,00 4,00 
8 13,00 3,00 
9 13,00 -6,00 
10 10,00 4,00 
11 12,00 3,00 
12 13,00 2,00 
13 11,00 3,00 
14 12,00 4,00 
15 9,00 4,00 
16 -4,00 4,00 
17 6,00 -3,00 
18 ,00 -5,00 

Tabel 5.4 menunjukkan bahwa kemampuan mengendalikan marah 

pada kelompok perlakuan setelah diberikan latihan asertif : role playing 

memiliki skor rata-rata 148.2 (baik) yang lebih tinggi dari skor rata-rata 

pada kelompok kontrol yakni 140.9 (baik). Kedua kelompok ini mengalami 

kenaikan skor yang berbeda yang dapat dilihat pada tabel 5.5. Rata-rata 

responden pada kelompok perlakuan mengalami kenaikan skor < 13 poin. 

Walaupun ada 3 responden yang tidak mengalami kenaikan, namun 

mengalami penurunan. Sedangkan pada kelompok kontrol rata-rata 

responden mengalami kenaikan skor sebanyak < 4 poin, dan sebanyak 5 

responden yang tidak mengalami kenaikan dan bahkan mengalami 

penurunan. Pada data kelompok perlakuan, dapat dilihat bahwa sebagian 

besar respondennya memiliki skor yang hampir mendekati skor sempurna 
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153. Artinya kemampuan mengendalikan marah setelah diberikan latihan 

asertif (role playing) semakin baik dari sebelumnya. 

Tabel 5.6 Kemampuan Mengendalikan Marah : Kekerasan Verbal, 
Kekerasan Terhadap Benda/ Lingkungan, Kekerasan Terhadap Diri Sendiri, 
Kekerasan Terhadap Orang Lain Setelah Diberikan Latihan Asertif : Role 
Playing di Komunitas Bulan November 2017 

Berdasarkan tabel 5.6 diatas, didapatkan bahwa rata-rata kemampuan 

mengendalikan marah : kekerasan verbal setelah diberikan intervensi pada 

kelompok perlakuan memiliki skor sebesar 33.6 (baik) yang lebih tinggi dari  

kelompok kontrol yang memiliki skor sebesar 31 (baik). Begitu juga dengan 

kemampuan mengendalikan kekerasan lingkungan serta kekerasan terhadap 

diri sendiri antara kedua kelompok ini memiliki rata-rata skor yang berbeda 

yaitu skor yang diperoleh kelompok perlakuan lebih tinggi dari yang 

No 
Kemampuan mengendalikan marah (Post test) 

Verbal Lingkungan Diri Sendiri Orang lain 
KP KK KP KK KP KK KP KK 

1 36 35 36 32 43 40 36 35 
2 35 31 36 33 45 41 36 36 
3 35 31 36 32 45 42 36 35 
4 34 28 35 29 45 41 34 34 
5 35 29 36 32 45 40 36 36 
6 36 31 36 30 45 42 36 36 
7 35 30 36 32 45 42 36 34 
8 35 31 36 33 45 43 36 36 
9 35 34 36 34 44 45 36 36 
10 35 29 36 33 44 43 36 36 
11 35 32 35 35 45 45 36 36 
12 35 32 36 35 44 44 36 36 
13 36 32 36 35 44 45 36 36 
14 35 32 35 35 44 42 36 36 
15 34 33 36 34 45 41 36 36 
16 34 30 35 35 44 44 36 36 
17 34 31 35 35 45 41 36 36 
18 33 31 35 34 45 44 36 35 

Mean 33.6 31 34.7 32.5 44.1 41.9 35.8 35.5 
Min 25 28 27 27 41 39 34 34 
Max 36 35 36 35 45 45 36 36 
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diperoleh kelompok kontrol. Namun skor rata-rata kemampuan 

mengendalikan kekerasan terhadap orang lain antara kedua kelompok ini 

hampir sama dan sudah hampir mencapai skor sempurna 36, yaitu 35.8 pada 

kelompok perlakuan dan 35.5 pada kelompok kontrol. 

3. Pengaruh latihan asertif : role playing terhadap kemampuan 

mengendalikan marah  

Tabel 5.7 Pengaruh Latihan Asertif : Role Playing Terhadap Kemampuan 
Mengendalikan Marah di Komunitas Bulan November 2017 

No 
Tingkat Kemampuan 

Kelompok Perlakuan Kelompok Kontrol 
Pre Post Pre Post 

1 145 151 140 142 
2 144 152 138 141 
3 142 152 139 140 
4 132 130 128 128 
5 140 152 134 132 
6 145 153 136 139 
7 141 152 134 138 
8 139 152 140 143 
9 138 151 147 141 
10 134 144 137 141 
11 139 151 145 148 
12 138 151 145 147 
13 141 152 145 148 
14 138 150 141 145 
15 142 151 140 144 
16 140 136 141 145 
17 144 150 141 138 
18 138 138 142 137 

Uji 
Statistik 

Paired       p = 0.000 
t test          α < 0.05 

p = 0.097 
α < 0.05 

Independent 
t test 

p = 0.010 
α < 0.05 

 

Tabel 5.7 menunjukkan hasil uji statistik menggunakan Paired T-Test 

pada kedua kelompok karena data berdisitribusi normal. Hasilnya 

didapatkan ada peningkatan kemampuan mengendalikan marah pada 

kelompok perlakuan antara sebelum dan sesudah diberikan latihan asertif : 
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role playing, dengan nilai p = 0.000, yang berarti p<α<0.05 maka H1 

diterima. Pernyataan H1 diterima yang menyimpulkan bahwa ada pengaruh 

latihan asertif : role playing terhadap kemampuan mengendalikan marah. 

Berbeda dengan hasil uji statistik pada kelompok kontrol, didapatkan nilai p 

= 0.097 yang berarti p>α>0.05. Nilai p>0.05 menunjukkan bahwa H1 gagal 

diterima pada kelompok kontrol. 

5.2 Pembahasan 

5.2.1 Tingkat kemampuan mengendalikan marah sebelum diberikan 

latihan asertif (role playing) 

Pada penilaian pre test sebelum diterapkannya latihan asertif (role 

playing), skor rata-rata pada responden kelompok perlakuan maupun 

kelompok kontrol semuanya termasuk dalam kategori baik  jika 

dibandingkan dengan skor pada klien skizofrenia dengan perilaku kekerasan 

yang dirawat di rumah sakit. Sesuai dengan hasil penelitian Rudianto (2016) 

yang menyatakan bahwa rata-rata kemampuan mengendalikan marah klien 

skizofrenia dengan perilaku kekerasan yang dirawat di RSJ berada dalam 

kategori cukup dan kurang. Salah satu faktor yang sangat mempengaruhi 

tingginya skor kemampuan mengendalikan marah klien skizofrenia di 

komunitas sebelum diberikan perlakuan adalah karena adanya dukungan 

keluara. Hal ini sesuai dengan hasil penelitian Kontio et al (2015), bahwa 

adanya dukungan keluarga mampu menekan tingkat kekambuhan perilaku 

kekerasan yang dilakukan oleh klien skizofrenia pasca hospitalisasi. 

Meskipun rata-rata responden dalam penelitian ini termasuk dalam 

kategori baik, namun tidak ada responden yang memiliki skor maksimal 
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153. Artinya perilaku kekerasan klien skizofrenia walaupun pasca 

hospitalisasi masih mengalami kekambuhan atau masih saja dilakukan. 

Berdasarkan wawancara singkat dengan keluarga responden, rata-rata 

mereka mengeluh dengan perilaku kekerasan yang dilakukan oleh klien di 

dalam rumah. Hal ini dikarenakan menurut data demografi didapatkan 

seluruh responden baik kelompok perlakuan maupun kelompok kontrol 

memiliki riwayat melakukan kekerasan. Menurut Hutton (2012) dalam 

Wuryaningsih, Hamid and C.D (2013), riwayat perilaku kekerasan yang 

dilakukan pasien sebelumnya adalah faktor risiko kekambuhan perilaku 

kekerasan. Kemampuan mengendalikan marah yang diteliti pada seluruh 

responden dalam penelitian terdiri atas 4 yakni kemampuan mengendalikan 

marah secara verbal, terhadap lingkungan, terhadap diri sendiri dan terhadap 

orang lain.  

Berdasarkan tabel 5.3, didapatkan bahwa rata-rata kemampuan 

mengendalikan marah secara verbal, terhadap lingkungan dan terhadap diri 

sendiri sebelum diberikan intervensi pada kelompok perlakuan memiliki 

skor yang tidak jauh berbeda dengan kelompok kontrol namun belum terlalu 

mendekati skor maksimal. Berbeda dengan skor rata-rata kemampuan 

mengendalikan kekerasan terhadap orang lain pada kedua kelompok ini 

sudah hampir mencapai skor maksimal 36, yang artinya kemampuan 

mengendalikan kekerasan terhadap orang lain sudah baik. Kekerasan verbal 

adalah kekerasan yang paling sering dilakukan oleh klien skizofrenia 

(Suhita et al., 2013).  
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Sebagian besar faktor pemicu stres responden di lingkungan rumah 

adalah faktor yang berasal dari eksternal (Nasir and Muhith, 2011). Faktor 

eksternal ini bisa berupa rangsangan verbal atau fisik dari luar klien (Yusuf, 

PK and Nihayati, 2015). Rangsangan verbal yang biasanya dialami ini 

berdasarkan wawancara terstruktur dengan panduan lembar observasi pada 

keluarga klien adalah misalnya ribut, kritikan yang mengarah pada 

penghinaan, maupun nasehat atau perintah dari keluarga klien. Seringkali 

responden menganggap nasehat atau saran dan perintah dari keluarga itu 

sebagai tuntutan atau ancaman sehingga klien/responden akan meresponnya 

dengan nada tinggi dan mengeluarkan kata-kata kasar bahkan umpatan. 

Respon tersebut ditunjukkan sebagai ungkapan kekesalannya akibat 

tersinggung atau tidak terima dengan nasehat atau perintah yang diberikan. 

Misalnya klien diperintah atau disarankan untuk tidak mengurung diri terus 

di rumah. Klien disarakankan untuk mencoba mencari kegiatan di luar 

rumah dan mencoba berinteraksi dengan orang lain walaupun klien tidak 

mau karena telah merasa nyaman di rumah. Namun klien tetap terus dipaksa 

untuk melakukannya sehingga memicu dia untuk mengeluarkan kata-kata 

kasar dan nada tinggi dan menimbulkan perkelahian di dalam rumah.  

Kemampuan mengendalikan marah dalam hal kekerasan terhadap 

benda/lingkungan juga sering dilakukan oleh responden. Seperti yang 

disebutkan sebelumnya bahwa data yang ditunjukkan oleh responden dalam 

kemampuan mengendalikan marah terhadap benda/lingkungan antara 

kelompok perlakuan dan kelompok kontrol tidak jauh berbeda dan belum 

mendekati skor maksimal 36. Artinya rata-rata repsonden belum mampu 
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mengendalikan marah dalam hal kekerasan terhadap benda/lingkungan. 

Hasil ini sesuai dengan penelitian Rudianto (2016) yang menyatakan 

kekerasan terhadap benda/lingkungan sering dilakukan oleh klien 

skizofrenia dengan perilaku kekerasan.  

Klien dengan perilaku kekerasan menganggap suatu rangsangan 

sebagai suatu ancaman atau tuntutan terhadap dirinya. Perilaku kekerasan 

terhadap benda adalah wujud dari ketidakmampuan dalam menyampaikan 

keinginan pelaku terhadap tuntutan yang ditujukan padanya (Lelono, 2012 

dalam Rudianto, 2016). Hal seperti ini terjadi karena responden tidak terima 

dengan nasehat, kritikan atau perintah yang diberikan kepadanya dan 

responden tidak mengungkapkan rasa tidak nyamannya tersebut secara 

langsung. Ketidakmampuan mengungkapkan keinginan atau rasa tidak 

nyamannya ini menyebabkan ia menjadi tertekan, depresi dan frustasi yang 

akhirnya melampiaskannya dengan melakukan kekerasan terhadap benda. 

Bentuk kekerasan terhadap benda yang seringkali ditunjukkan yakni 

mendorong dan membanting pintu, membanting peralatan makan, 

menendang meja atau kursi serta membanting handphone. 

Kemampuan mengendalikan marah dalam hal kekerasan terhadap diri 

sendiri menunjukkan bahwa kelompok perlakuan dan kelompok kontrol 

masing-masing memiliki skor yang hampir sama, namun belum terlalu 

mendekati skor maksimal, yang berarti responden dalam kedua kelompok 

tersebut belum memiliki kemampuan yang maksimal dalam mengendalikan 

kekerasan terhadap diri sendiri. Seperti pernyataan dari Prabowo (2014) 

bahwa perilaku agresif dan kekerasan merupakan perilaku yang menyertai 
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marah dan merupakan dorongan individu untuk menuntut suatu yang 

dianggapnya benar dalam bentuk destruktif, salah satunya dengan merusak 

diri sendiri. Hal tersebut dapat menjadikan individu kecanduan karena ia 

merasa lega. Pada saat menghadapi masalah yang membuatnya frustasi, 

maka individu akan mengulangi perbuatan tersebut yakni melakukan 

kekerasan terhadap diri sendiri karena dengan melakukan perbuatan tersebut 

individu bisa merasa lega dan masalahnya terselesaikan. Perilaku kekerasan 

terhadap diri sendiri oleh klien skizofrenia ini muncul karena adanya 

dorongan alami dan sebagai bentuk ketidakberdayaannya (Erwina, 2012). 

Perilaku tersebut berupa memukul kepalan tangannya ke tembok, memukul 

kepalanya atau anggota tubuhnya yang lain dan juga dalam bentuk 

ungkapan ingin bunuh diri.  

Kemampuan mengendalikan marah dalam hal kekerasan terhadap 

orang lain rata-rata responden kedua kelompok tersebut memiliki skor yang 

hampir mendekati skor maksimal, yang berarti sebagian besar responden 

mampu dalam mengendalikan kekerasan terhadap orang lain. Peranan 

keluarga dalam melibatkan diri untuk mendukung pengobatan klien dan 

penanganan klien dalam melakukan kekerasan terhadap orang lain sangat 

berpengaruh terhadap tingkat kemampuannya. Hal ini sesuai dengan  

pendapat Kontio et al (2015) bahwa dukungan keluarga memberikan 

pengaruh dalam menurunkan perilaku kekerasan klien skizofrenia pasca 

hospitalisasi.  

Skizofrenia adalah gangguan atau kekacauan mental dan emosional 

yang ditandai dengan adanya perubahan pada persepsi, pikiran, afek, dan 
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perilaku seseorang (Kaplack and Sadock, 2010). Pada dasarnya, setiap 

orang memiliki potensi untuk melakukan perilaku kekerasan karena dipicu 

oleh berbagai faktor (Laing, 2017). Namun tergantung dari ciri kepribadian 

seseorang sejak masa balita hingga remaja yang berkembang melalui 

tahapan perkembangan kognitif (intelegensia), respon perasaan dan pola 

perilaku. Bila refleks pikiran, perasaan dan perilaku yang telah terpola 

berupa tindakan kekerasan, maka saat menghadapi masalah atau situasi 

‘ancaman’ respon yang muncul adalah tindak kekerasan. 

Berdasarkan data pada tabel 5.1 menunjukkan bahwa responden yang 

paling banyak diantara yang lainnya adalah responden yang berada dalam 

rentang umur 26-35 tahun yang merupakan masa usia dewasa awal, baik 

pada kelompok perlakuan maupun pada kelompok kontrol, yang berarti 

bahwa tingkat stres golongan usia dewasa awal lebih tinggi dibandingkan 

golongan usia lainnya. Hal ini sesuai dengan pendapat Sulistyowati & 

Prihantini (2014) bahwa pada usia produktif tersebut seseorang ingin 

beraktualisasi secara maksimal, sehingga segala sesuatu bila tidak terwujud 

akan timbul kekecewaan dan bila mekanisme koping tidak efektif potensial 

terjadinya gangguan jiwa, salah satunya perilaku kekerasan.  

Menurut data jenis kelamin, responden terbanyak adalah yang 

berjenis kelamin laki-laki, baik pada kelompok perlakuan maupun pada 

kelompok kontrol. Hal ini sesuai dengan hasil penelitian Spaniel et al 

(2016), bahwa sebagian besar klien skizofrenia yang mengalami perilaku 

kekerasan adalah laki-laki.  
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Sebagian besar pendidikan terakhir responden di masing-masing 

kelompok adalah yang berpendidikan setara SMU/SMK, baik pada 

kelompok perlakuan maupun pada kelompok kontrol. Aspek kecerdasan 

individu identik dengan tingkat pendidikan yang disandangnya, semakin 

tinggi tingkat pendidikan seseorang maka menunjukkan semakin tinggi pula 

tingkat kecerdasannya. Secara teori, hasil penelitian ini didukung oleh 

pernyataan Loundon dan Britta (1998) dalam Sulistyowati dan Prihantini 

(2014) bahwa semakin tinggi tingkat pendidikan seseorang maka semakin 

tinggi keinginan dan harapannya, sehingga apabila tidak terkabul akan 

timbul kekecewaan yang akhirnya memicu terjadinya stres.  

Menurut data demografi juga terlihat sebagian besar responden 

terdata tidak bekerja dan tidak menikah. Tidak adanya pekerjaan atau 

kehilangan pekerjaan membuat individu mengalami kesulitan ekonomi. 

Kesulitan ekonomi ini memicu timbulnya depresi dan frustasi karena tidak 

mampu memenuhi kebutuhan sehari-hari. Hal ini didukung oleh pendapat 

Spaniel et al (2016) bahwa kesulitan ekonomi karena pekerjaan yang tidak 

tetap atau kehilangan pekerjaan adalah salah satu penyebab stres yang dapat 

memicu terjadinya perilaku kekerasan. Begitu juga dengan status 

perkawinan, individu yang tidak menikah cenderung mengalami stres atau 

tekanan batin. Menurut Yusuf, PK and Nihayati (2015), faktor sosial yang 

menyebabkan seseorang melakukan perilaku kekerasan yaitu diantaranya 

status perkawinan.  

Lama sakit responden adalah sebagian besar selama 1-5 tahun baik 

pada kelompok perlakuan 72.2% maupun pada kelompok kontrol dengan 
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proporsi yang sama. Seluruh responden pada kedua kelompok ini juga 

tercatat pernah mengalami tindakan kekerasan, baik sebagai pelaku, korban 

atau saksi serta seluruhnya pernah dirawat di rumah sakit jiwa. Lama 

seseorang mengalami gangguan jiwa dan memiliki riwayat melakukan 

kekerasan juga merupakan faktor pendukung atau predisposisi seseorang 

untuk kambuh kembali. Namun lama sakit tidak akan memberikan jaminan 

terhadap kemampuan mengendalikan marah klien akan tetapi kemampuan 

tersebut lebih dipengaruhi pendidikan, pengalaman, tingkat stresor dan 

mekanisme pertahanan psikologis individu itu sendiri (Lelono, 2012 dalam 

Rudianto, 2016). 

5.2.2 Tingkat kemampuan mengendalikan marah sesudah diberikan 

latihan asertif (role playing) 

Kemampuan mengendalikan marah pada kelompok perlakuan setelah 

diberikan latihan asertif (role playing) memiliki skor rata-rata 148.2 (baik) 

yang lebih tinggi dari skor rata-rata pada kelompok kontrol yakni 140.9 

(baik). Kedua kelompok ini mengalami kenaikan skor yang berbeda yang 

dapat dilihat pada tabel 5.5. Rata-rata responden pada kelompok perlakuan 

mengalami kenaikan skor < 13 poin. Walaupun ada 3 responden yang tidak 

mengalami kenaikan, namun mengalami penurunan. Sedangkan pada 

kelompok kontrol rata-rata responden mengalami kenaikan skor sebanyak < 

4 poin, dan sebanyak 5 responden yang tidak mengalami kenaikan dan 

bahkan mengalami penurunan. Pada data kelompok perlakuan, dapat dilihat 

bahwa sebagian besar respondennya memiliki skor yang hampir mendekati 

skor sempurna 153, yang artinya kemampuan mengendalikan marah 
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responden kelompok perlakuan sudah lebih baik dari sebelumnya, baik 

kemampuan mengendalikan marah secara verbal, terhadap 

benda/lingkungan, terhadap diri sendiri maupun terhadap orang lain.  

Menurut Soeroso (2008), usia berhubungan dengan kemampuan 

berperilaku klien, yakni semakin dewasa seseorang, maka ia akan semakin 

bijaksana. Semakin matang usia seseorang, maka semakin mampu untuk 

memecahkan segala persoalan secara logis, serta dapat memecahkan 

masalah-masalah verbal yang kompleks termasuk dalam mengendalikan 

emosinya (Nursalam and Efendi, 2008). Dengan meningkatnya usia 

seseorang maka menunjukkan tingkat kedewasaan dalam bersikap dan 

mampu mengambil keputusan yang bermanfaat bagi dirinya termasuk 

mampu mengendalikan amarahnya. 

Sebagian besar responden pada kelompok perlakuan yang mengalami 

peningkatan kemampuan mengendalikan marah berada pada tingkat 

pendidikan SMP/SLTP dan SMA/SMK. Pendidikan menjadi suatu tolak 

ukur kemampuan klien berinteraksi secara efektif seperti mampu untuk 

memutuskan perilaku apa yang akan diambilnya, menerima masukan dan 

keterampilan serta motivasi untuk dapat menyelesaikan masalah dalam 

dirinya (Stuart & Laraia, 2005 dalam Sulistyowati and Prihantini, 2014). 

Jadi jelaslah bahwa pendidikan mempengaruhi kemudahan dalam menyerap 

materi yang disampaikan sehingga setelah diberikan latihan asertif (role 

playing), kemampuan mengendalikan marah pun mengalami peningkatan. 

Namun faktor tingkat pendidikan bukan satu-satunya determinan penentu 

dalam terjadinya perilaku kekerasan pada seseorang. Menurut Parendrawati 
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(2008, dalam Rudianto, 2016), pengalaman juga memberikan andil dalam 

mempengaruhi perilaku seseorang. Beberapa responden lain yang 

mengalami peningkatan kemampuan mengendalikan marah berada pada 

tingkat pendidikan SD. Jenjang pendidikan tersebut sudah dilalui lebih dari 

10 tahun yang lalu, sehingga tentunya dalam kurun waktu tersebut 

responden telah mendapat pengalaman yang cukup dalam memperoleh 

pendidikan non formal di lingkungan keluarga dan masyarakat.  

Tidak semua responden pada kelompok perlakuan yang mengalami 

peningkatan kemampuan mengendalikan marah setelah diberikan latihan 

asertif (role playing). Terdapat 2 responden dengan kode responden ‘04’ 

dan ‘16’ yang mengalami penurunan skor dan 1 responden dengan kode 

responden ‘18’ yang skornya tidak berubah dari skor sebelumnya. Ketiga 

responden ini tidak mengalami peningkatan skor karena tidak rutin 

mengikuti pertemuan latihan asertif. Ketiganya tidak melanjutkan 

latihannya di pertemuan ketiga dan keempat. Terputusnya kontinuitas 

latihan asertif yang dilakukan akan mempengaruhi hasil akhir tingkat 

kemampuan mengendalikan marah klien, yang seharusnya dilakukan secara 

berulang-ulang (Notoatmodjo, 2010). Pemahaman yang baik tentang 

perilaku asertif akan menuntun klien untuk saling menghargai, 

menghormati, sopan dan bijak dalam berperilaku (Smith, 1985 dalam 

Mavrodiev dan Peneva, 2013).  

Ditinjau dari data demografi, responden nomor 4 dan 16 memiliki 

karakteristik yang agak berbeda dari responden lainnya selain drop out. 

Responden nomor 4 tidak pernah menduduki bangku sekolah. Selain itu, ia 
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memiliki skor kemampuan mengendalikan kekerasan paling rendah di 

kelompok perlakuan saat sebelum diberikan perlakuan. Ia juga memiliki 

riwayat perilaku kekerasan secara fisik dan verbal, yakni pernah hampir 

membunuh ibu kandungnya sendiri. Klien skizofrenia yang memiliki 

riwayat melakukan kekerasan cenderung akan mengalami kekambuhan 

(Pinna et al., 2016). Diperparah dengan latar belakang pendidikan yang 

tidak pernah menduduki bangku sekolah sehingga menyebabkannya kurang 

mampu memecahkan masalah, kurang bisa menerima masukan dan 

keterampilan serta motivasi untuk menyelesaikan masalah (Sulistyowati and 

Prihantini, 2014).  

Responden nomor 16 dilihat dari data pekerjaan terakhirnya, ia adalah 

seorang anggota POLRI. Namun berdasarkan wawancara terstruktur dari 

pedoman lembar observasi peneliti, ibu klien mengatakan klien dipecat dari 

pekerjaannya. Selain itu, ia juga belum menikah. Hal inilah yang membuat 

klien depresi dan frustasi sehingga mengakibatkan klien tidak mampu 

mengendalikan amarahnya dan tidak mau mengikuti kegiatan di luar selain 

berdiam diri di rumah. Spaniel et al (2016) mengungkapkan bahwa 

kesulitan ekonomi karena kehilangan pekerjaan adalah salah satu penyebab 

stres yang dapat memicu terjadinya perilaku kekerasan. Begitu juga dengan 

status perkawinan, individu yang tidak menikah cenderung mengalami stres 

atau tekanan batin (Yusuf, PK and Nihayati, 2015). 

Sebanyak 83% responden kelompok perlakuan mengalami 

peningkatan kemampuan mengendalikan marah setelah diberikan latihan 

asertif (role playing). Seluruh responden tersebut mengikuti setiap 
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pertemuan latihan asertif ini dengan baik tanpa drop out. Latihan asertif ini 

melatih klien berani dalam berperilaku asertif seperti menyampaikan hak, 

perasaan, pendapat secara jujur dan tegas sehingga membuat membuat klien 

lebih lega dan menghindari perasaan tertekan pada klien. Latihan asertif 

diberikan untuk membersihkan pikiran dan mempelajari perilaku baru yang 

lebih asertif (Frank & Hobbs, 1992 ; Gowi, Hamid and Nuraini, 2012). 

Responden kelompok perlakuan diajarkan latihan asertif tahap role palying 

melalui proses penyampaian informasi dengan bahasa yang mudah 

dipahami klien dan keluarga. Kemudian klien dilatih dalam melakukan 

latihan asertif dengan ilustrasi kasus harian sesuai jadwal aktifitas yang 

telah disepakati, yakni 2 pertemuan di minggu pertama dan 2 pertemuan di 

minggu kedua.  

Kemampuan mengendalikan marah pada responden kelompok kontrol 

tidak menunjukkan perbedaan yang bermakna dari sebelumnya. Rata-rata 

responden mengalami kenaikan skor sebanyak < 4 poin, dan sebanyak 5 

responden yang tidak mengalami kenaikan dan bahkan mengalami 

penurunan. Kelompok kontrol diberikan terapi yang biasa diberikan oleh 

puskesmas yang bersangkutan, yakni terapi psikofarmaka dan terapi 

generalis. Hal ini berarti terapi psikofarmaka dan terapi generalis tidak 

terlalu efektif dalam mengendalikan amarah klien skizofrenia dengan 

perilaku kekerasan di komunitas. Sesuai dengan pendapat Darmedru, 

Demily and Franck (2017) bahwa klien skizofrenia dengan perilaku 

kekerasan sering mengalami kekambuhan dalam melakukan kekerasan 

walaupun telah mendapatkan terapi psikofarmaka, sehingga harus 
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dikolaborasi dengan terapi lainnya. Terapi generalis cukup efektif bagi klien 

skizofrenia dengan perilaku kekerasan, namun beresiko terjadi kekambuhan 

kembali (Gowi, Hamid and Nuraini, 2012).  

5.2.3 Pengaruh latihan asertif (role playing) terhadap kemampuan 

mengendalikan marah 

Uji statistik Independent T-Test digunakan untuk mengetahui 

perbedaan antara kelompok perlakuan dan kelompok kontrol. Hasilnya 

menunjukkan ada pengaruh latihan asertif (role playing) terhadap 

kemampuan mengendalikan marah pada klien skizofrenia dengan perilaku 

kekerasan di komunitas. 

Hasil uji statistik Paired T-Test pada kelompok perlakuan 

menunjukkan ada perbedaan signifikan kemampuan mengendalikan marah 

pada kelompok perlakuan sebelum dan sesudah dilakukan intervensi latihan 

asertif (role playing). Apabila dikategorikan, kemampuan mengendalikan 

marah sebelum dan sesudah diberikan intervensi pada kelompok perlakuan, 

semuanya termasuk dalam kategori baik. Namun terdapat peningkatan skor 

kemampuan mengendalikan marahnya antara sebelum menerima latihan 

asertif (role playing) dan sesudah diberikan latihan asertif (role playing). 

Hasil uji statistik Paired T-Test pada kelompok kontrol didapatkan 

tidak ada perbedaan yang bermakna kemampuan mengendalikan marah 

pada observasi awal dan observasi akhir. Namun dilihat dari tabel 5.5, pada 

kelompok kontrol rata-rata responden mengalami kenaikan skor sebanyak < 

4 poin yang berarti terjadi peningkatan kemampuan mengendalikan marah 

meskipun tidak diberikan latihan asertif (role playing) tetap mendapatkan 

IR_PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA

SKRIPSI PENGARUH LATIHAN ASERTIF... RAMONA IRFAN KADJI



103 

 

 

terapi generalis dan terapi psikofarmaka. Psikofarmaka digunakan untuk 

menghilangkan/menekan gejala psikotik pada klien skizofrenia dengan 

perilaku kekerasan. Kombinasi dari psikofarmaka dan terapi generalis ini 

dapat meningkatkan kemampuan mengendalikan marah pada kelompok 

kontrol.  

Tujuan dari pelaksanaan latihan asertif : role playing ini untuk 

meningkatkan pengetahuan tentang cara mengendalikan marah, 

meningkatkan kemampuan untuk bersikap asertif seperti bersikap jujur dan 

terbuka terhadap diri sendiri dan lingkungan sehingga bisa mengatasi 

kecemasan dan stres yang dihadapi oleh individu. Latihan asertif ini 

membuat seseorang memiliki kemampuan untuk berbicara secara langsung 

dalam mengutarakan keinginan dan kebutuhan, mengatakan tidak, 

mengungkapkan perasaan negatif dan positif, mampu mempertahankan 

kontak untuk memulai, menjaga dan mengakhiri sebuah percakapan dengan 

baik (Lazarus, 1973 dalam Mavrodiev dan Peneva, 2013). Latihan asertif ini 

memiliki beberapa komponen  describing, learning, practicing, dan role 

playing. Tetapi yang dimaksimalkan dalam penelitian ini adalah pada 

komponen role playing, karena para klien skizofrenia tersebut telah 

mendapatkan bekal latihan asertif saat diterapi di RSJ dengan harapan bisa 

lebih meningkatkan kemampuan mengendalikan marah sehingga tidak 

terjadi kekambuhan. 

Latihan asertif pada komponen role playing ini harus dilakukan 

berulang-ulang dalam melatih dan menguatkan kemampuan mengendalikan 

marah klien khususnya di komunitas (Gowi, Hamid and Nuraini, 2012). 
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Sesuai dengan tujuan keperawatan komunitas yaitu menciptakan kesehatan 

yang optimal dengan cara lebih menekankan kepada upaya peningkatan 

kesehatan dan pencegahan terhadap kekambuhan atau timbulnya masalah 

kesehatan lainnya (Efendi and Makhfudli, 2009). Latihan asertif (role 

playing) dalam penelitian ini diberikan dalam 4 kali pertemuan, 2 kali 

selama seminggu. Pertemuan pertama minggu pertama dilaksanakan di 

Puskesmas Pacar Keling selama 45 menit. Pertemuan kedua minggu 

pertama, dilaksanakan di rumah masing-masing untuk lebih 

memaksimalkan kemampuan bersikap asertif bersama keluarga klien. 

Kemudian diulangi pada pertemuan ketiga dan keempat minggu berikutnya 

dengan teknik yang sama. Hal ini membuat responden lebih memahami 

tentang pentingnya berperilaku asertif dan manfaat dalam menerapkan 

perilaku asertif dalam mengatasi kemarahan di kehidupan sehari-hari. 

Pelaksanaan latihan asertif (role playing) ini dilakukan secara 

berpasang-pasangan dengan keluarga mereka, baik saat dilaksanakan di 

puskesmas maupun saat di rumah. Latihan ini menggunakan ilustrasi kasus 

di masing-masing sesi, yakni sesi mengungkapkan perasaan tidak nyaman, 

mengungkapkan keinginan/ kebutuhan dengan baik serta menolak 

permintaan dengan baik dan mengatakan tidak pada keinginan untuk 

menyakiti orang lain/ hal yang tidak rasional. Responden terlihat menikmati 

setiap sesi latihan dengan baik dan tidak menemui kesulitan dalam 

melakukan role playing, karena materi cara penggunaan pesan sudah 

diberikan pada pertemuan pertama untuk mengingatkan kembali materi 

asertif yang pernah diajarkan di RSJ sebelumnya. Menurut pengamatan 
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peneliti, didapatkan hampir semua responden tampak sedikit kaku dalam 

menampilkan bahasa tubuh yang sesuai. Hal itu dikarenakan efek dari terapi 

psikofarmaka yang dijalani oleh responden.  

Hasil dari kemampuan mengendalikan marah pada kelompok 

perlakuan yang mengalami peningkatan setelah diberikan latihan asertif 

(role playing) sesuai dengan hasil penelitian Rudianto (2016) yang 

menunjukkan latihan asertif terbukti meningkatkan kemampuan 

mengendalikan marah pada klien skizofrenia dengan perilaku kekerasan di 

RSJ Lawang. Gowi, Hamid & Nuraini (2012) juga membuktikan bahwa 

latihan asertif bisa menurunkan perilaku kekerasan orang tua pada anak 

usia sekolah. Latihan asertif membuat seseorang memiliki kemampuan 

untuk berbicara secara langsung dalam mengutarakan keinginan dan 

kebutuhan, mengatakan tidak, mengungkapkan perasaan negatif dan 

positif, mampu mempertahankan kontak untuk memulai, menjaga dan 

mengakhiri sebuah percakapan dengan baik (Lazarus, 1973 dalam 

Mavrodiev dan Peneva, 2013). Menggunakan komunikasi asertif tidak 

menjamin suatu situasi akan berubah, namun hal itu memungkinkan 

pembicara untuk mengungkapkan perasaan jujur dan terbuka secara 

langsung dengan tetap menghormati hak/pendapat orang lain (Evans and 

Jennifer, 2012). 
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BAB 6  

SIMPULAN DAN SARAN 

 Bab ini menguraikan kesimpulan dan saran dari hasil penelitian mengenai 

pengaruh latihan asertif (role playing) terhadap kemampuan mengendalikan 

marah pada klien skizofrenia dengan perilaku kekerasan di Komunitas. 

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dijabarkan di bab 

sebelumnya, dapat diambil kesimpulan dan saran sebagai berikut : 

6.1 Simpulan 

1. Kemampuan mengendalikan marah pada klien skizofrenia sebelum 

diberikan latihan asertif (Role Playing) pada kelompok perlakuan dan 

kelompok kontrol ini berada pada kategori baik, namun masih belum 

maksimal. Komponen yang rata-rata masih kurang pada sebagian besar 

responden adalah komponen kemampuan mengendalikan marah dalam hal 

kekerasan verbal, kekerasan terhadap benda/lingkungan dan kekerasan 

terhadap diri sendiri.  

2. Setelah diberikan latihan asertif (Role Playing) pada kelompok perlakuan 

hampir seluruhnya kemampuan mengendalikan marah pada klien 

skizofrenia mengalami peningkatan yang bermakna. Kemampuan 

mengendalikan marah kelompok kontrol juga mengalami peningkatan 

dalam seluruh komponen penilaian, namun masih belum mampu 

meningkatkan kemampuan mengendalikan marah secara keseluruhan saat 

dipresentasekan. 

3. Dengan dipraktekkannya latihan asertif (Role Playing) ini di kehidupan 

sehari-hari membuat para responden mengalami peningkatan dalam 
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kemampuan mengendalikan marah pada klien skizofrenia yang berperilaku 

kekerasan di komunitas, yakni melalui cara – cara baru untuk mengelola 

marah dan menghindari konflik seperti mengungkapkan perasaan tidak 

nyaman dengan baik, mengungkapkan keinginan/ kebutuhan dengan baik 

serta menolak permintaan dengan baik dan mengatakan tidak pada hal 

yang tidak rasional dalam kegiatan role play. 

6.2 Saran 

1. Latihan asertif (Role Playing) dapat digunakan sebagai terapi 

pendamping dari terapi psikofarmaka untuk meningkatkan kemampuan 

mengendalikan marah pada klien skizofrenia dengan perilaku kekerasan 

di komunitas. 

2. Bagi keluarga dari klien skizofrenia dengan perilaku kekerasan, 

sebaiknya memotivasi klien untuk rutin mengikuti pertemuan yang 

diadakan puskesmas agar proses penyembuhan klien lebih optimal.  

3. Bagi perawat di puskesmas diharapkan agar dapat menerapkan latihan 

asertif (Role Playing) ini di setiap pertemuan posyandu jiwa atau saat 

gathering jiwa pada klien skizofrenia dengan perilaku kekerasan di 

komunitas. 

4. Bagi peneliti selanjutnya dapat dikaji lebih jauh pelaksanaan latihan 

asertif (role playing) ini dalam waktu penelitian yang lebih lama dan 

dalam jumlah sampel yang banyak (representatif). 
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Lampiran 1 : Penjelasan Penelitian 

 

PROGRAM STUDI PENDIDIKAN NERS 

FAKULTAS KEPERAWATAN  

UNIVERSITAS AIRLANGGA 

 

PENJELASAN PENELITIAN 

BAGI RESPONDEN (KELOMPOK PERLAKUAN) 

 

Judul Penelitian :  

Pengaruh Latihan Asertif (Role Playing) Terhadap Kemampuan Mengendalikan 
Marah pada Klien Skizofrenia dengan Perilaku Kekerasan di Komunitas 
 
Tujuan 

Penelitian ini membantu melatih kemampuan mengendalikan marah 
Bapak/Ibu/Saudara dan memberikan pengetahuan tentang keasertifan dalam 
berkomunikasi. Penelitian ini juga dilakukan untuk mengetahui pengaruh latihan 
asertif (Role Playing) terhadap kemampuan mengendalikan marah 
Bapak/Ibu/Saudara. 
 
Perlakuan yang Diterapkan 

Penelitian ini merupakan penelitian yang memberikan tindakan/latihan 
kepada Bapak/Ibu/Saudara untuk mencapai perilaku asertif. Sebelum pemberian 
tindakan saya akan mewancarai Bapak/Ibu/Saudara mengenai usia, pendidikan 
terakhir, pekerjaan saat ini, status perkawinan, riwayat Masuk Rumah Sakit Jiwa, 
dan riwayat perilaku kekerasan yang pernah dialami. Tindakan yang diberikan 
adalah mengajarkan latihan asertif pada komponen Role playing. Komponen Role 
playing adalah melakukan role play dalam menerapkan praktek secara perorangan 
dalam penggunaan pesan komunikasi asertif untuk mengungkapkan perasaan 
tidak nyaman, mengungkapkan keinginan/kebutuhan, dan menolak permintaan  
atau mengatakan tidak pada permintaan yang tidak rasional/keinginan untuk 
menyakiti orang lain secara berpasangan dengan responden lain. 

Pemberian latihan asertif : Role playing diawali dengan menjelaskan 
kembali (review) terkait materi latihan asertif yang pernah diajarkan di RSJ 
meliputi pengertian asertif dan agresif, memperkenalkan hak asertif individu, 
kemudian mengajarkan bagaimana mengelola kemarahan yang terdiri dari 
membantu klien mengidentifikasi perasaan marah, mengidentifikasi dan antisipasi 
terhadap pemicu kemarahan, membantu klien menyadari perasaan marah dan  
meredakan  perasaan marah, dan membuat pesan komunikasi asertif yang terdiri 
dari unsur 3 F (Facts, Feelings, dan Fair Request). Selanjutnya ke pelaksanaan 
komponen Role playing dengan memilih situasi yang telah ditentukan oleh 
peneliti berdasarkan kasus yang dialami oleh klien atau klien memilih situasi 
sendiri. Tindakan ini akan dilakukan dalam 2x pertemuan dalam seminggu dan 
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tiap pertemuan dilakukan dalam waktu 45 menit. Tindakan ini akan diulangi di 
minggu berikutnya. 
Tahapan kegiatan yang dilakukan adalah 
1. Saya akan menjelaskan manfaat dan tujuan penelitian kepada 

Bapak/Ibu/Saudara. Saya meminta kesediaan Bapak/Ibu/Saudara untuk ikut 
serta dalam penelitian 

2. Saya akan melakukan wawancara kepada Bapak/Ibu/Saudara. Saya akan 
dibantu kader kesehatan jiwa di lingkungan Puskesmas Pacar Keling untuk 
melakukan observasi kemampuan dalam mengendalikan marah 
Bapak/Ibu/Saudara. 

3. Pertemuan I : diawali dengan menjelaskan kembali (review) terkait materi 
latihan asertif yang pernah diajarkan di RSJ meliputi pengertian asertif dan 
agresif, memperkenalkan hak asertif individu, kemudian mengajarkan 
bagaimana mengelola kemarahan yang terdiri dari membantu klien 
mengidentifikasi perasaan marah, mengidentifikasi dan antisipasi terhadap 
pemicu kemarahan, membantu klien menyadari perasaan marah dan  
meredakan  perasaan marah. Kemudian peneliti mempraktekkan teknik pesan 
komunikasi asertif dalam mengungkapkan perasaan tidak nyaman, 
mengungkapkan keinginan/ kebutuhan, dan menolak permintaan dan 
mengatakan “tidak” pada permintaan yang tidak rasional/ keinginan untuk 
menyakiti orang lain. 
Selanjutnya ke tahap Role playing, dilaksanakan antara pukul 09.00-13.00 
(tentatif). Tahapan pertemuan ini meliputi: 
a. Role playing Sesi 1: Role playing dalam (mengungkapkan perasaan tidak 

nyaman). Kegiatan ini dilakukan selama 15 menit. 
b. Role playing Sesi 2: Role playing dalam (mengungkapkan keinginan/ 

kebutuhan dengan baik). Kegiatan ini dilakukan selama 15 menit. 
c. Role playing Sesi 3: Role playing dalam (menolak permintaan dengan baik 

dan mengatakan tidak pada keinginan untuk menyakiti orang lain/ hal yang 
tidak rasional). Kegiatan ini dilakukan selama 15 menit. 

Total durasi pelaksanaan kegiatan latihan asertif (role playing) ini yakni 45 
menit. 

4. Pertemuan II : langsung ke tahap Role playing, dilaksanakan antara pukul 
08.00-17.00 (tentatif) di rumah klien masing-masing bersama keluarga. 
Tahapan pertemuan ini meliputi: 
a. Role playing Sesi 1: Role playing dalam (mengungkapkan perasaan tidak 

nyaman). Kegiatan ini dilakukan selama 5 menit. 
b. Role playing Sesi 2: Role playing dalam (mengungkapkan keinginan/ 

kebutuhan dengan baik). Kegiatan ini dilakukan selama 5 menit. 
c. Role playing Sesi 3: Role playing dalam (menolak permintaan dengan baik 

dan mengatakan tidak pada keinginan untuk menyakiti orang lain/ hal yang 
tidak rasional). Kegiatan ini dilakukan selama 5 menit. 

Total durasi pelaksanaan kegiatan latihan asertif : role playing ini yakni 15 
menit. 

5. Kegiatan pada pertemuan ke III di minggu ke dua sama dengan yang 
dilakukan pada pertemuan I di minggu pertama. Begitu juga kegiatan pada 
pertemuan ke IV di minggu ke dua sama dengan pertemuan ke II di minggu 
pertama.  
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4. Selanjutnya dilakukan observasi terhadap kemampuan klien dalam 

mengendalikan marah, yang meliputi kekerasan secara verbal, kekerasan fisik 
terhadap benda, kekerasan terhadap diri sendiri dan orang lain selama 3 hari 
setelah pelaksanaan Latihan Asertif di minggu ke II. 

 
Waktu dan Tempat Penelitian 

Penelitian dilakukan pada bulan November 2017. Penelitian dilakukan di tempat 
yang disepakati oleh peneliti dan responden. 
 
Manfaat 

❖ Teoritis 

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi mengenai pengaruh 
Latihan Asertif (Role Playing) terhadap kemampuan mengendalikan marah 
pada klien skizofrenia dengan perilaku kekerasan. 
 
 

❖ Praktis 

1. Bagi Peneliti 
Hasil penelitian ini dapat menambah wawasan bagi peneliti mengenai 
pengaruh Latihan Asertif (Role Playing) terhadap kemampuan 
mengendalikan marah pada klien skizofrenia dengan perilaku kekerasan. 

2. Bagi Institusi Pelayanan Kesehatan 
Hasil penelitian ini dapat dijadikan sumber informasi dan masukan bagi 
tenaga kesehatan khususnya di Puskesmas dan Komunitas untuk 
memperhatikan masalah klien skizofrenia dengan perilaku kekerasan 
yang tidak mampu mengendalikan marahnya sehingga bisa melakukan 
asuhan keperawatan jiwa dengan baik melalui latihan asertif. 

3. Bagi Masyarakat 
Sebagai sumber masukan bagi masyarakat/orang-orang sekitar klien 
gangguan jiwa dengan perilaku kekerasan, bahwa dengan latihan asertif 
ini klien akan dilatih untuk mengendalikan marahnya sehingga klien 
dengan perilaku kekerasan ini tidak perlu dijauhi/dihindari. Mereka juga 
punya hak untuk hidup normal layaknya manusia biasa lainnya. 
 

Prosedur Penelitian 

1. Penelitian dilakukan pada bulan November 2017 dengan menjelaskan 
terlebih dahulu tujuan dan manfaat penelitian, kerahasiaan penelitian, dan 
tindakan yang diberikan dalam penelitian. 

2. Memberikan formulir informed concent kepada Bapak/Ibu/Saudara untuk 
ditandatangani (dapat diwakilkan kepada keluarga). 

3. Melakukan wawancara dalam mendapatkan data sosiodemografi dan juga 
sebagai pendekatan dalam membina hubungan saling percaya dengan 
responden dan keluarga. Apabila data yang didapatkan kurang lengkap 
peneliti akan melihat data dari catatan rekam medis responden di 
Puskesmas yang bersangkutan. 

4. Melakukan observasi kemampuan mengendalikan marah 
Bapak/Ibu/Saudara sebelum diajarkan latihan asertif. 
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5. Mengajarkan Latihan Asertif (Role Playing) kepada Bapak/Ibu/Saudara. 
6. Melakukan observasi kemampuan mengendalikan marah setelah diajarkan 

Latihan Asertif (Role Playing) terdiri dari kekerasan secara verbal, 
perilaku kekerasan terhadap benda, kekerasan terhadap diri sendiri dan 
orang lain. 
 

Bahaya Potensial 

Tidak ada bahaya potensial selama penelitian berlangsung 
 
Hak untuk Undur Diri 

Keterlibatan Bapak/Ibu/Saudara dalam penelitian ini bersifat sukarela/tidak ada 
paksaan dan Bapak/Ibu/Saudara berhak untuk mengundurkan diri kapanpun, tanpa 
menimbulkan konsekuensi yang merugikan pada Bapak/Ibu/Saudara. 
 

Adanya Insentif untuk Partisipan 

Keikutsertaan Bapak/Ibu/Saudara berpartisipasi dalam penelitian ini akan 
mendapatkan makanan ringan dan air minum kemasan dalam tiap pertemuan yang 
berlangsung. Insentif ini diberikan sebagai tanda terimakasih atas kesediaan 
meluangkan waktunya selama penelitian berlangsung. 
 
Kontak person (No. HP) peneliti 

Nama  : Ramona Irfan Kadji 
Alamat  : Jl. Kedung Tarukan Baru, Gang 4C, No. 8, Kota Surabaya 
No HP  : 085394046760 
 

Demikian penjelasan ini saya sampaikan. Terima kasih. 
 
       Surabaya,    November 2017 
       Hormat Saya,  
 
 
 
        (Ramona Irfan Kadji) 
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PROGRAM STUDI PENDIDIKAN NERS 

FAKULTAS KEPERAWATAN  

UNIVERSITAS AIRLANGGA 

 

PENJELASAN PENELITIAN 

BAGI RESPONDEN (KELOMPOK KONTROL) 

 

Judul Penelitian :  

Pengaruh Latihan Asertif (Role Playing) Terhadap Kemampuan Mengendalikan 
Marah pada Klien Skizofrenia dengan Perilaku Kekerasan di Komunitas 
 
Tujuan 

Penelitian ini membantu melatih kemampuan mengendalikan marah 
Bapak/Ibu/Saudara dan memberikan pengetahuan tentang keasertifan dalam 
berkomunikasi. Penelitian ini juga dilakukan untuk mengetahui pengaruh latihan 
asertif terhadap kemampuan mengendalikan marah Bapak/Ibu/Saudara. 
 
Perlakuan yang Diterapkan 

Penelitian ini merupakan penelitian yang memberikan tindakan/latihan 
kepada Bapak/Ibu/Saudara untuk mencapai perilaku asertif. Sebelum pemberian 
tindakan saya akan mewancarai Bapak/Ibu/Saudara mengenai usia, pendidikan 
terakhir, pekerjaan saat ini, status perkawinan, sudah berapa kali Masuk Rumah 
Sakit Jiwa, dan riwayat perilaku kekerasan yang pernah dialami. Tindakan yang 
diberikan adalah pemberian asuhan keperawatan klien dengan resiko perilaku 
kekerasan. 
Tahapan kegiatan yang dilakukan adalah 
1. Saya akan menjelaskan manfaat dan tujuan penelitian kepada 

Bapak/Ibu/Saudara. Saya meminta kesediaan Bapak/Ibu/Saudara untuk ikut 
serta dalam penelitian 

2. Saya akan melakukan wawancara kepada Bapak/Ibu/Saudara. Saya akan 
dibantu kader kesehatan jiwa di lingkungan Puskesmas Kedungdoro untuk 
melakukan observasi kemampuan dalam mengendalikan marah 
Bapak/Ibu/Saudara. 

3. Selanjutnya dilakukan observasi terhadap kemampuan klien dalam 
mengendalikan marah, yang meliputi kekerasan secara verbal, kekerasan fisik 
terhadap benda, kekerasan terhadap diri sendiri dan orang lain selama 3 hari 
setelah pelaksanaan Latihan Asertif di minggu ke II. 

 
Waktu dan Tempat Penelitian 

Penelitian dilakukan pada bulan November 2017. Penelitian dilakukan di tempat 
yang disepakati oleh peneliti dan responden. 
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Manfaat 

❖ Teoritis 

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi mengenai pengaruh 
Latihan Asertif (Role Playing) terhadap kemampuan mengendalikan marah 
pada klien skizofrenia dengan perilaku kekerasan. 
 

❖ Praktis 

1. Bagi Peneliti 
Hasil penelitian ini dapat menambah wawasan bagi peneliti mengenai 
pengaruh Latihan Asertif (Role Playing) terhadap kemampuan 
mengendalikan marah pada klien skizofrenia dengan perilaku kekerasan. 

2. Bagi Institusi Pelayanan Kesehatan 
Hasil penelitian ini dapat dijadikan sumber informasi dan masukan bagi 
tenaga kesehatan khususnya di Puskesmas dan Komunitas untuk 
memperhatikan masalah klien skizofrenia dengan perilaku kekerasan 
yang tidak mampu mengendalikan marahnya sehingga bisa melakukan 
asuhan keperawatan jiwa dengan baik melalui latihan asertif. 

3. Bagi Masyarakat 
Sebagai sumber masukan bagi masyarakat/orang-orang sekitar klien 
gangguan jiwa dengan perilaku kekerasan, bahwa dengan latihan asertif 
ini klien akan dilatih untuk mengendalikan marahnya sehingga klien 
dengan perilaku kekerasan ini tidak perlu dijauhi/dihindari. Mereka juga 
punya hak untuk hidup normal layaknya manusia biasa lainnya. 
 

Prosedur Penelitian 

1. Penelitian dilakukan pada bulan November 2017 dengan menjelaskan 
terlebih dahulu tujuan dan manfaat penelitian, kerahasiaan penelitian, dan 
tindakan yang diberikan dalam penelitian. 

2. Memberikan formulir informed concent kepada Bapak/Ibu/Saudara untuk 
ditandatangani (dapat diwakilkan kepada keluarga). 

3. Melakukan wawancara dalam mendapatkan data sosiodemografi dan juga 
sebagai pendekatan dalam membina hubungan saling percaya dengan 
responden dan keluarga. Apabila data yang didapatkan kurang lengkap 
peneliti akan melihat data dari catatan rekam medis responden di 
Puskesmas yang bersangkutan. 

4. Melakukan observasi kemampuan mengendalikan marah 
Bapak/Ibu/Saudara sebelum diajarkan latihan asertif. 

5. Dua minggu kemudian melakukan observasi kembali kemampuan 
mengendalikan marah terdiri dari kekerasan secara verbal, perilaku 
kekerasan terhadap benda, kekerasan terhadap diri sendiri dan orang lain. 

6. Mengajarkan Latihan Asertif (Role Playing) kepada Bapak/Ibu/Saudara. 
 

Bahaya Potensial 

Tidak ada bahaya potensial selama penelitian berlangsung 
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Hak untuk Undur Diri 

Keterlibatan Bapak/Ibu/Saudara dalam penelitian ini bersifat sukarela/tidak ada 
paksaan dan Bapak/Ibu/Saudara berhak untuk mengundurkan diri kapanpun, tanpa 
menimbulkan konsekuensi yang merugikan pada Bapak/Ibu/Saudara. 
 

Adanya Insentif untuk Partisipan 

Keikutsertaan Bapak/Ibu/Saudara berpartisipasi dalam penelitian ini akan 
mendapatkan makanan ringan dan air minum kemasan dalam tiap pertemuan yang 
berlangsung. Insentif ini diberikan sebagai tanda terimakasih atas kesediaan 
meluangkan waktunya selama penelitian berlangsung. 
 
Kontak person (No. HP) peneliti 

Nama  : Ramona Irfan Kadji 
Alamat  : Jl. Kedung Tarukan Baru, Gang 4C, No. 8, Kota Surabaya 
No HP  : 085394046760 
 

Demikian penjelasan ini saya sampaikan. Terima kasih. 
 
       Surabaya,      November 2017 
                  Hormat Saya,  
 
 
 
              (Ramona Irfan Kadji) 
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Lampiran 2 : Lembar Persetujuan 

 

 

PROGRAM STUDI PENDIDIKAN NERS 

FAKULTAS KEPERAWATAN  

UNIVERSITAS AIRLANGGA 

 

LEMBAR PERSETUJUAN 

 

Setelah membaca penelitian ini dan mendapatkan jawaban atas pertanyaan yang 
saya ajukan, maka saya mengetahui manfaat dan tujuan penelitian ini, saya 
mengerti bahwa peneliti menghargai dan menjungjung tinggi hak-hak responden, 
antara lain: 

1. Menjaga kerahasiaan data yang diperoleh dari responden, baik dalam 
proses pengumpulan data, pengolahan data, maupun penyajian hasil 
penelitian nantinya. 

2. Menghargai hak responden bila ingin tidak melanjutkan keikutsertaannya 
dalam mengikuti pelatihan. 

Saya menyadari bahwa penelitian ini tidak akan berdampak negatif bagi 
responden. Saya mengerti bahwa keikutsertaan responden dalam penelitian ini 
sangat besar manfaatnya bagi peningkatan kualitas pelayanan kesehatan jiwa 
khususnya di komunitas/masyarakat. 
Persetujuan yang saya tanda tangani menyatakan bahwa bersedia berpartisipasi 
dalam penelitian ini. 
 

Surabaya,           November 2017 
 
  Peneliti,        Responden/Wali, 
 
 
 
   (                                )                                       (                                          ) 
     

  
          Saksi,                      

 
 
 

 
     (                                )          
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Lampiran 3 : Data Sosiodemografi Responden 

 

DATA SOSIODEMOGRAFI RESPONDEN 

 

Petunjuk Pengisian : 

1. Bacalah dengan teliti pertanyaan berikut 
2. Isilah pertanyaan pada tempat yang telah tersedia 
3. Apabila pertanyaan berupa pilihan, berilah tanda silang pada jawaban yang 

anda pilih 
 
 
1. Kode responden  :................................................................... 
2. Jenis kelamin  : 1. Pria  2. Perempuan 
3. Agama   : 

a. Islam     d. Hindhu 
b. Katholik    e. Budha 
c. Protestan  

4. Usia   :................................................................... 
5. Pendidikan terakhir: 

a. SD     d. D III 
b. SLTP     e. Perguruan Tinggi 
c. SMU     f. Tidak sekolah 

6. Pekerjaan terakhir : 
a. Pelajar/mahasiswa (belum bekerja)  d. Wiraswasta 
b. Pegawai Negeri     e. Tidak bekerja 
c. TNI/polisi      f. Lain-lain, sebutkan 

   ............................................ 
 

7. Status perkawinan : 
a. Kawin      c. Cerai 
b. Janda/duda     d. Tidak kawin 

8. Riwayat penyakit 
a. Jika lebih dari 1 (satu) sebutkan sebelumnya 

1) Tempat........................................................................... 
2) Waktu ............................................................................ 
3) Lama..............bulan, .................hari 

b. Diagnosa Medik saat ini……………………….................... 
9. Riwayat kekerasan yang pernah dialami: 
Jenis Pelaku/ usia Korban/ usia Saksi/ usia 
Kekerasan Fisik       
Kekerasan verbal       
Kekerasan seksual       
10. Pernah dirawat di Rumah Sakit Jiwa : a. Ya  b. Tidak 
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LEMBAR OBSERVASI KEMAMPUAN MENGENDALIKAN MARAH KLIEN  

Kode Responden :      Observer  : 

Inisial Responden :       

Petunjuk pengisian: 

1. Isi secara lengkap menggunakan tanda (√ ) 
2. Berilah tanda (√ ) pada kolom T (tidak pernah), jika klien tidak pernah melakukan perilaku kekerasan 
3. Berilah tanda (√ ) pada kolom K (kadang-kadang), jika klien melakukan perilaku kekerasan sebanyak 1-2 kali per hari 
4. Berilah tanda (√ ) pada kolom S (sering), jika klien melakukan perilaku kekerasan sebanyak lebih dari 3 kali per hari 
No Perilaku klien Kategori Tgl. Tgl. Tgl. 
1 Klien mengutarakan kata-kata penghinaan, 

ejekan atau ancaman terhadap orang lain 
dengan nada yang keras 

T    

K    

S    

2 Dengan kata-kata, klien mengancam, 
melukai diri sendiri, dan mempunyai 
rencana untuk melakukannya 

T    

K    

S    

3 Klien merusak benda/fasilitas di dalam 
rumah (meja, kursi,  tempat tidur dan lain-
lain)  

T    

K    

S    

Lampiran 4 : Lembar observasi 
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4 Klien melukai secara fisik terhadap orang 
lain (keluarga/tetangga/teman) yang 
mengakibatkan cedera serius 
(membutuhkan penanganan medis: jahitan 
dan pengobatan) 

T    

K    

S    

5 Klien terlibat dalam kontak fisik dengan 
orang lain tanpa melukainya (mendorong/ 
menarik orang lain) 

T    

K    

S    

6 Klien melukai dirinya sendiri dan 
berakibat cedera yang serius (melukai 
tubuh) 

T    

K    

S    

7 Klien mengancam untuk merusak barang/ 
benda tanpa ada rencana untuk 
melakukannya 

T    

K    

S    

8 Klien melukai secara fisik terhadap orang 
lain yang mengakibatkan cedera ringan 

T    

K    

S    

9 Klien mengungkapkan keinginannya pada 
orang lain (keluarga/teman) untuk 
mengakhiri hidupnya 

T    

K    
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S    

10 Dengan kata-kata, klien mengancam orang 
lain (keluarga, tetangga atau teman) tanpa 
ada rencana untuk melakukannya 

T    

K    

S    

11 Klien menggunakan benda/ fasilitas dalam 
rumah dengan kasar/membahayakan 
dengan ada niat untuk merusak benda/ 
fasilitas tersebut (menutup pintu dengan 
keras, menaruh alat makan ke meja 
dengan kasar, menata kursi dengan kasar) 

T    

K    

S    

12 Klien terlibat permusuhan dengan 
teman/siapa saja dan melakukan ancaman 
akan melukainya disertai rencana untuk 
melakukannya 

T    

K    

S    

13 Klien melakukan tindakan mencederai diri 
dan mengakibatkan cedera ringan 
(memukul kepalanya atau membenturkan 
kepalanya ke tembok, memukul bagian 
tubuhnya yang lain seperti tangan dan 
kaki) 

T    

K    

S    

14 Klien mengancam melakukan perusakan 
kepada benda/ fasilitas dalam rumah atau 
luar rumah (fasilitas umum) dan disertai 

T    

K    
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rencana untuk melakukannya S    

15 Dengan kata-kata, klien membantah 
nasehat yang diberikan oleh keluarga.  

T    

K    

S    

16 Klien mengancam untuk mencederai 
orang lain dan disertai rencana untuk 
melakukannya 

T    

K    

S    

17 Klien mengancam akan mencederai 
dirinya sendiri tanpa ada rencana untuk 
melakukannya 

T    

K    

S    
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Lampiran 5 : Satuan Acara Kegiatan (SAK) 

SATUAN ACARA KEGIATAN 

LATIHAN ASERTIF : ROLE PLAYING (BERMAIN PERAN) 

A. Pengertian 

Role playing (bermain peran) adalah metode pembelajaran sebagai 
bagian dari simulasi yang diarahkan untuk mengkreasi peristiwa sejarah, 
mengkreasi peristiwa-peristiwa aktual atau kejadian-kejadian yang mungkin 
muncul pada masa mendatang (Majid, 2014).  Metode ini diawali dengan 
fasilitator menunjuk beberapa responden untuk menjadi pemeran, masing-
masing pemeran akan mencari pemecahan masalah sesuai dengan perannya 
seperti yang telah dicontohkan dalam tahap practicing. Responden yang 
menjadi penonton mengamatinya dan bersiap-siap menunggu giliran untuk 
memainkan perannya. 

B. Tujuan  

1. Meningkatkan penilaian terhadap diri dan orang lain 
2. Meningkatkan harga diri, mengurangi kecemasan 
3. Meningkatkan kemampuan dalam membuat keputusan hidup 
4. Mengekspresikan sesuatu secara verbal dan non verbal, mengekspresikan 

kebutuhan dan hak 
5. Melatih keterampilan interpersonal dasar seseorang  
6. Mempelajari prosedur kognitif, afektif dan perilaku untuk meningkatkan 

kemampuan interpersonal 
7. Mengurangi penghalang secara kognitif dan afektif untuk berperilaku asertif 

seperti kecemasan, pikiran tidak rasional, perasaan bersalah dan marah 
8. Membantu individu memahami bahwa : 

a) Agresif merupakan bentuk perilaku yang harus dipahami, diterima, 
dimodifikasi dan dikontrol 

b) Ekspresi marah untuk satu situasi belum tentu tepat untuk situasi yang 
lain 

c) Metode untuk mengatasi perilaku agresif dapat digunakan untuk 
menurunkan agresif secara lebih baik 

C. Panduan Bermain Peran  

1. Role playing 
a. Mempraktekkan teknik pesan komunikasi asertif dalam 

mengungkapkan perasaan tidak nyaman, mengungkapkan keinginan/ 
kebutuhan, menolak permintaan, dan mengatakan tidak pada 
permintaan yang tidak rasional/ keinginan untuk menyakiti orang lain. 

b. Menerapkan pesan komunikasi asertif sesuai dengan kasus yang 
dipilih. 

c. Penerapan langkah-langkah tersebut dengan melibatkan model 
spesialis sebagai konsultan. 

Situasi yang akan digunakan pada role play merujuk pada situasi di 
kehidupan sehari-hari klien di rumahnya, penentuan situasi yang dipilih 
dapat ditentukan oleh perawat (sesuai yang ada di dalam modul) atau atas 
permintaan responden.  
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a. Saya ingin menonton televisi sesuai program televisi yang saya sukai, 
tetapi ada anggota keluarga yang ingin mengganti channelnya. 

b. Meminta sesuatu yang dikehendaki/ diinginkan dari anggota keluarga/ 
teman lain, seperti makanan kecil, rokok, atau bantuan/ pertolongan. 

c. Saudara sepupu saya mengundang keluarga saya untuk datang ke 
acaranya di rumahnya. Saya diajak oleh keluarga saya untuk ikut 
menemani. Tapi saya tidak suka/ tidak nyaman berada disana. 

D. Tahapan Pelaksanaan 

1. Pertemuan 1:  
Pemberian latihan asertif : Role playing diawali dengan menjelaskan 
kembali (review) terkait materi latihan asertif yang pernah diajarkan di 
RSJ meliputi pengertian asertif dan agresif, memperkenalkan hak asertif 
individu, kemudian mengajarkan bagaimana mengelola kemarahan yang 
terdiri dari membantu klien mengidentifikasi perasaan marah, 
mengidentifikasi dan antisipasi terhadap pemicu kemarahan, membantu 
klien menyadari perasaan marah dan  meredakan  perasaan marah. 
Selanjutnya mengajarkan kembali perilaku asertif (dipraktekkan oleh 
petugas terlebih dahulu) kemudian ke tahap Role playing dengan memilih 
situasi yang telah ditentukan oleh peneliti berdasarkan kasus yang dialami 
oleh klien atau klien memilih situasi sendiri. Dilaksanakan dalam 45 
menit. 
a. Tujuan  

1) Klien mampu melakukan Role playing dalam menggunakan pesan 
komunikasi asertif dalam mengungkapkan perasaan tidak nyaman 

2) Klien mampu melakukan Role playing dalam menggunakan pesan 
komunikasi asertif dalam mengungkapkan keinginan/ kebutuhan 

3) Klien mampu melakukan Role playing dalam menggunakan pesan 
komunikasi asertif dalam menolak permintaan dengan baik dan 
mengatakan ”tidak” pada hal yang tidak rasional 

b. Setting 
1) Klien duduk membentuk setengah lingkaran 
2) Ruangan dikondisikan tenang 

c. Alat: Modul Latihan Asertif 
d. Metode:  

1) Role playing (bermain peran) 
e. Langkah kegiatan 

1) Persiapan 
a) Mempersiapkan tempat yang akan ditempati pasien 
b) Mempersiapkan modul Latihan Asertif 

2) Orientasi 
a) Salam terapeutik 

 Mengucapkan salam kepada klien 
b) Evaluasi/ validasi 

 Menanyakan bagaimana perasaan klien saat ini   
 Meminta klien untuk mempraktekkan kembali bagaimana 

menggunakan pesan komunikasi asertif, cara menggunakan 
bahasa tubuh (bersikap) dan modulasi suara dalam 
mengutarakan perasaan tidak nyaman secara perorangan 
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sekaligus mengajarkan kembali komunikasi asertif 
tersebut. 

 Meminta klien untuk mempraktekkan kembali bagaimana 
menggunakan pesan komunikasi asertif, cara menggunakan 
bahasa tubuh (bersikap) dan modulasi suara dalam 
mengutarakan keinginan/ kebutuhan secara perorangan 
sekaligus mengajarkan kembali komunikasi asertif 
tersebut. 

 Meminta klien untuk mempraktekkan kembali bagaimana 
menggunakan pesan komunikasi asertif, cara menggunakan 
bahasa tubuh (bersikap) dan modulasi suara dalam 
menolak permintaan dengan baik dan mengatakan ”tidak” 
pada keinginan untuk menyakiti orang lain/ hal yang 
irrasional secara perorangan sekaligus mengajarkan 
kembali komunikasi asertif tersebut. 

 Memberikan pujian kepada klien yang telah 
mempraktekkan kembali tentang penggunaan pesan 
komunikasi asertif. 

c) Kontrak 
 Role playing menggunakan pesan komunikasi asertif 

bagaimana mengungkapkan perasaan tidak nyaman  
 Role playing menggunakan pesan komunikasi asertif 

bagaimana mengungkapkan keinginan/ kebutuhan  
 Role playing menggunakan pesan komunikasi asertif 

bagaimana cara menolak permintaan dengan baik dan 
mengatakan “tidak” pada hal yang tidak rasional 

3) Kerja 
a) Perawat (peneliti) mengatur pasangan responden, yakni 

memasangkannya dengan keluarganya masing-masing. 
b) Responden memilih situasi yang akan digunakan dalam role 

play sesuai contoh kasus dalam setiap sesi role play , kemudian 
secara bergantian memerankan perannya dengan menggunakan 
pesan komunikasi asertif, bahasa tubuh dan modulasi suara 
yang tepat dalam mengungkapkan kebutuhan/ keinginan 

c) Role playing dilaksanakan secara bergantian untuk 
memudahkan dalam melakukan observasi 

d) Responden dan pasangannya masing-masing melakukan role 
play bagaimana menggunakan pesan komunikasi asertif, cara 
menggunakan bahasa tubuh (bersikap) dan modulasi suara 
dalam mengutarakan perasaan tidak nyaman 

e) Perawat (peneliti) memberikan arahan dan melakukan 
pembetulan jika dalam Role playing responden mengalami 
kesulitan atau kesalahan 

f) Perawat (peneliti) memberikan umpan balik terhadap 
partisipasi klien dalam mengikuti pertemuan ini  

4) Terminasi  
a) Evaluasi 
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 Subyektif: menanyakan kembali perasaan klien setelah 
pertemuan 

 Obyektif 
➢ Menyimpulkan hasil dari pertemuan  
➢ Memberikan umpan balik atas kerjasama dan 

kemampuan klien dalam mengikuti komponen Latihan 
Asertif pertemuan I 

➢ Mendokumentasikan dalam jadwal kegiatan 
b) Tindak lanjut 

 Menganjurkan klien untuk senantiasa berlatih dirumah  
dengan anggota keluarganya 

c) Kontrak yang akan datang 
 Menyepakati kontrak evaluasi secara periodik 

 

Dokumentasi Pertemuan 1 

No Jenis Kemampuan Tanggal:  

Ya Tidak 

1 Menyepakati kontrak   

2 
Mampu melakukan Role playing menggunakan 
pesan komunikasi asertif dalam mengungkapkan 
perasaan tidak nyaman 

  

3 
Mampu melakukan Role playing menggunakan 
pesan komunikasi asertif dalam  mengutarakan 
keinginan/kebutuhan secara perorangan 

  

4 

Mampu melakukan Role playing menggunakan 
pesan komunikasi asertif dalam menolak permintaan 
dengan baik dan mengatakan ”tidak” pada hal yang 
tidak rasional secara perorangan 
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2. Pertemuan 2: melaksanakan mempraktekkan teknik pesan komunikasi 
asertif dalam mengungkapkan perasaan tidak nyaman, mengungkapkan 
keinginan/ kebutuhan, dan menolak permintaan dan mengatakan “tidak” 
pada permintaan yang tidak rasional 
a. Tujuan  

1) Klien mampu melakukan Role playing dalam menggunakan pesan 
komunikasi asertif dalam mengungkapkan perasaan tidak nyaman 

2) Klien mampu melakukan Role playing dalam menggunakan pesan 
komunikasi asertif dalam mengungkapkan keinginan/ kebutuhan 

3) Klien mampu melakukan Role playing dalam menggunakan pesan 
komunikasi asertif dalam menolak permintaan dengan baik dan 
mengatakan ”tidak” pada hal yang tidak rasional 

b. Setting 
1) Klien duduk berdampingan dengan keluarganya 
2) Ruangan dikondisikan tenang 

c. Alat: Modul Latihan Asertif 
d. Metode:  

1) Role playing (bermain peran) 
e. Langkah kegiatan 

1) Persiapan 
a) Mempersiapkan tempat yang akan ditempati pasien 
b) Mempersiapkan modul Latihan Asertif 

2) Orientasi 
a) Salam terapeutik 

 Mengucapkan salam kepada klien 
b) Evaluasi/ validasi 

 Menanyakan bagaimana perasaan klien saat ini   
 Meminta klien untuk mempraktekkan kembali bagaimana 

menggunakan pesan komunikasi asertif, cara menggunakan 
bahasa tubuh (bersikap) dan modulasi suara dalam 
mengutarakan perasaan tidak nyaman secara perorangan 

 Meminta klien untuk mempraktekkan kembali bagaimana 
menggunakan pesan komunikasi asertif, cara menggunakan 
bahasa tubuh (bersikap) dan modulasi suara dalam 
mengutarakan keinginan/ kebutuhan secara perorangan 

 Meminta klien untuk mempraktekkan kembali bagaimana 
menggunakan pesan komunikasi asertif, cara menggunakan 
bahasa tubuh (bersikap) dan modulasi suara dalam 
menolak permintaan dengan baik dan mengatakan ”tidak” 
pada keinginan untuk menyakiti orang lain/ hal yang 
irrasionalsecara perorangan 

 Memberikan pujian kepada klien yang telah 
mempraktekkan kembali tentang penggunaan pesan 
komunikasi asertif 

c) Kontrak 
 Role playing menggunakan pesan komunikasi asertif 

bagaimana mengungkapkan perasaan tidak nyaman  
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 Role playing menggunakan pesan komunikasi asertif 
bagaimana mengungkapkan keinginan/ kebutuhan  

 Role playing menggunakan pesan komunikasi asertif 
bagaimana cara menolak permintaan dengan baik dan 
mengatakan “tidak” hal yang tidak rasional 

3) Kerja 
a) Perawat (peneliti) memasangkan responden dengan 

keluarganya. 
b) Responden memilih situasi yang akan digunakan dalam role 

play sesuai contoh kasus dalam setiap sesi role play , kemudian 
secara bergantian memerankan perannya dengan menggunakan 
pesan komunikasi asertif, bahasa tubuh dan modulasi suara 
yang tepat dalam mengungkapkan kebutuhan/ keinginan 

c) Responden dan pasangannya masing-masing melakukan role 
play bagaimana menggunakan pesan komunikasi asertif, cara 
menggunakan bahasa tubuh (bersikap) dan modulasi suara 
dalam mengutarakan perasaan tidak nyaman 

d) Perawat (peneliti) memberikan arahan dan melakukan 
pembetulan jika dalam Role playing responden mengalami 
kesulitan atau kesalahan 

e) Perawat (peneliti) memberikan umpan balik terhadap 
partisipasi klien dalam mengikuti pertemuan ini  

4) Terminasi  
a) Evaluasi 

 Subyektif: menanyakan kembali perasaan klien setelah 
pertemuan 

 Obyektif 
➢ Menyimpulkan hasil dari pertemuan  
➢ Memberikan umpan balik atas kerjasama dan 

kemampuan klien dalam mengikuti komponen Latihan 
Asertif pertemuan II 

➢ Mendokumentasikan dalam jadwal kegiatan 
b) Tindak lanjut 

 Menganjurkan klien untuk senantiasa berlatih dirumah  
dengan anggota keluarganya 

c) Kontrak yang akan datang 
 Menyepakati kontrak evaluasi secara periodik 
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Dokumentasi Pertemuan 2 

No Jenis Kemampuan Tanggal:  

Ya Tidak 

1 Menyepakati kontrak   

2 
Mampu melakukan Role playing menggunakan 
pesan komunikasi asertif dalam mengungkapkan 
perasaan tidak nyaman 

  

3 
Mampu melakukan Role playing menggunakan 
pesan komunikasi asertif dalam  mengutarakan 
keinginan/kebutuhan secara perorangan 

  

4 

Mampu melakukan Role playing menggunakan 
pesan komunikasi asertif dalam menolak permintaan 
dengan baik dan mengatakan ”tidak” pada hal yang 
tidak rasional secara perorangan 
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Lampiran 6 : Data demografis karakteristik responden  

DATA DEMOGRAFI  

 
 
Ket :  Nomor urut 1-18 = kelompok perlakuan 
 Nomor urut 19-36 = kelompok kontrol 

 

 

 

No Umur
Jenis 

Kelamin
Agama

Pendidikan 

terakhir

Pekerjaan 

terakhir

Status 

kawin
Lama sakit Lama dirawat

Riwayat 

Kekerasan
MRSJ

1 5 1 1 1 4 1 2 1 1 1

2 3 1 1 1 5 4 2 1 1 1

3 3 1 1 3 6 4 2 1 1 1

4 4 1 1 6 5 4 3 1 1 1

5 4 1 1 3 4 4 2 1 1 1

6 3 2 1 3 5 1 3 1 1 1

7 3 1 1 3 5 4 2 1 1 1

8 2 1 1 3 6 4 3 1 1 1

9 5 2 2 2 5 2 2 1 1 1

10 2 2 1 1 5 2 3 1 1 1

11 2 2 1 1 5 1 2 1 1 1

12 2 1 1 1 5 4 2 1 1 1

13 2 2 1 2 5 4 2 1 1 1

14 2 1 1 3 4 4 2 1 1 1

15 2 1 1 1 5 4 3 1 1 1

16 2 1 1 3 3 4 2 1 1 1

17 3 1 1 3 5 4 2 1 1 1

18 3 1 1 3 4 1 2 1 1 1

19 5 2 1 1 5 2 3 1 1 1

20 2 1 1 1 5 4 3 1 1 1

21 2 1 1 3 4 4 2 1 1 1

22 2 1 1 3 4 4 2 1 1 1

23 3 2 1 6 5 4 3 1 1 1

24 4 1 1 3 5 4 2 1 1 1

25 1 1 3 2 6 4 2 1 1 1

26 2 1 1 2 6 4 2 1 1 1

27 4 2 1 1 5 1 2 1 1 1

28 4 1 1 1 6 1 2 1 1 1

29 2 1 1 3 4 4 3 1 1 1

30 3 1 1 2 5 4 2 1 1 1

31 2 2 1 3 5 4 2 1 1 1

32 1 1 1 3 5 4 2 1 1 1

33 3 1 1 3 5 4 2 1 1 1

34 5 1 1 3 5 4 2 1 1 1

35 3 1 1 3 5 4 1 1 1 1

36 5 1 1 3 6 4 2 1 1 1
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Lampiran 7 : Data kemampuan mengendalikan marah 

 

Ket :  Kode P01-P18 = kelompok perlakuan 
 Kode K01-K18 = kelompok kontrol 
 Verbal = kekerasan verbal 
 Benda  = kekerasan terhadap benda/lingkungan 
 Diri = kekerasan terhadap diri sendiri 
 Orla = kekerasan terhadap orang lain 

Verbal Benda Diri Orla Verbal Benda Diri Orla
P01 32 36 41 36 145 36 36 43 36 151
P02 31 35 43 35 144 35 36 45 36 152
P03 32 33 41 36 142 35 36 45 36 152
P04 26 31 44 31 132 25 27 44 34 130
P05 30 30 44 36 140 35 36 45 36 152
P06 33 33 43 36 145 36 36 45 36 153
P07 30 33 43 35 141 35 36 45 36 152
P08 30 31 42 36 139 35 36 45 36 152
P09 30 33 39 36 138 35 36 44 36 151
P10 30 29 39 36 134 31 35 43 35 144
P11 31 32 41 35 139 35 35 45 36 151
P12 30 30 44 34 138 35 36 44 36 151
P13 31 33 41 36 141 36 36 44 36 152
P14 29 31 43 35 138 35 35 44 36 150
P15 30 34 43 35 142 34 36 45 36 151
P16 29 33 42 36 140 28 31 41 36 136
P17 30 35 43 36 144 34 35 45 36 150
P18 30 33 39 36 138 30 31 41 36 138
K01 34 33 37 36 140 35 32 40 35 142
K02 30 32 40 36 138 31 33 41 36 141
K03 30 30 43 36 139 31 32 42 35 140
K04 27 27 41 33 128 28 27 39 34 128
K05 28 31 40 35 134 28 30 39 35 132
K06 29 30 41 36 136 31 30 42 36 139
K07 28 33 40 33 134 30 32 42 34 138
K08 28 32 44 36 140 31 33 43 36 143
K09 33 33 45 36 147 31 32 42 36 141
K10 27 32 42 36 137 29 33 43 36 141
K11 30 35 44 36 145 32 35 45 36 148
K12 31 35 43 36 145 32 35 44 36 147
K13 30 34 45 36 145 32 35 45 36 148
K14 30 34 41 36 141 32 35 42 36 145
K15 31 33 40 36 140 33 34 41 36 144
K16 28 34 44 35 141 30 35 44 36 145
K17 30 34 41 36 141 32 30 40 36 138
K18 29 34 43 36 142 30 32 41 34 137

Jumlah

Kemampuan mengendalikan marah
PostJumlahPre

Kode 
Respon

den
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Lampiran 8 : Hasil uji statistik 
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Lampiran 9 : Lembar keterangan kelaikan etik 
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Lampiran 10 : Surat pengambilan data 
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Lampiran 11 : Surat dinas kesehatan 
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Lampiran 12 : Surat keterangan telah penelitian 
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