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ABSTRAK 

 
Gangguan jiwa merupakan suatu penyakit yang disebabkan karena adanya kekacauan pikiran, persepsi, 

tingkah laku dan tidak mampu menyesuaikan diri sendiri, orang lain, masyarakat, dan lingkungan. Selain 

itu salah satu gejala gangguan jiwa adalah adanya ketidakmampuan dalam mengontrol diri dan 
selanjutnya akan menimbulkan perilaku kekerasan. Salah satu terapi non farmakologi untuk mengontrol 

resiko perilaku kekerasan yaitu dengan pemberian terapi murottal.Tujuan dari studi kasus ini adalah untuk 

mengetahui gambaran pelaksanaan asuhan keperawatan jiwa pada pasien dengan resiko perilaku 
kekerasan. Metode yang digunakan yaitu studi kasus dengan pendekatan deskriptif. Subjek studi kasus 

yang digunakan yaitu satu orang pasien dengan masalah resiko perilaku kekerasan. Hasil studi pemberian 

terapi murottal yang dilakukan 15 menit dalam sehari selama 7 hari didapatkan hasil terjadi penurunan 

tanda dan gejala resiko perilaku kekerasan dari skor 51 menjadi 41. Rekomendasi pemberian terapi 
murottal bisa di berikan dan efektif dilakukan pada pasien yang mengalami resiko perilaku kekerasan. 

Kata  Kunci: resiko perilaku kekerasan, tanda gejala, terapi murottal 

PENDAHULUAN 

Perilaku kekerasan merupakan respon 

maladaptif dari marah akibat 

ketidakmampuan klien untuk mengatasi 

stressor lingkungan yang dialaminya (Stuart, 

2013).Perilaku kekerasan adalah suatu 

bentuk perilaku yang bertujuan melukai 

seseorang secara fisik maupun psikologis 

dapat terjadi dalam dua bentuk yaitu saat 

sedang berlangsung kekerasan atau riwayat 

perilaku kekerasan (Muhith, 2015). 

Prevalensi gangguan jiwa berat atau 

skizofrenia menurut data World Health 

Organization (WHO) tahun 2016 

mempengaruhi lebih dari 21 juta orang di 

seluruh dunia ini lebih sering terjadi pada 

laki-laki (12 juta), dibandingkan perempuan 

(9 juta). Sedangkan prevalensi rumah tangga 

yang menderita skizofrenia atau psikosis 

sebesar 7 % per 1000 dengan cakupan 

pengobatan 84, 9 % dan gangguan 

prevalensi mental emosional yang di 

tunjukan pada usia 15 tahun keatas 

mencapai 9,8 %  dari jumlah penduduk. 

Angka ini meningkat di bandingkan tahun 

2013 yaitu sebesar 6 %  adapun prevalensi 

depresi pada penduduk untuk umum pada 

umur 15 tahun keatas mencapai 6,1 % dari 

jumlah penduduk dan prevalensi gangguan 

jiwa berat seperi skizofrenia mencapai 7 % 

per 1000 penduduk ( Riskesdas,2018). 

Tanda dan gejala perilaku kekerasan 

adalah muka merah, tegang, mata melotot/ 

pandangan tajam, bicara kasar, nada suara 

tinggi, membentak, kata-kata kotor, ketus, 
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memukul benda/orang lain, menyerang 

orang lain, merusak lingkungan, 

amuk/agresif, jengkel, tidak berdaya, 

bermusuhan, mengamuk, ingin berkelahi, 

cerewet, kasar, berdebat, menyinggung 

perasaan orang lain, tidak perduli, kasar, 

penolakan, kekerasan, ejekan dan sindiran 

(Yosep,2009). Sedangkan dampak dari 

perilaku kekerasan yang muncul pada 

skizofrenia dapat mencederai atau bahkan 

menimbulkan kematian, pada akhirnya dapat 

memengaruhi stigma pada pasien 

skizofrenia (Volavka dalam jurnal keliat 

dkk, 2015). 

Penatalaksanaan atau penanganan 

yang digunakan untuk mengontrol perilaku 

kekerasan yaitu dengan cara medis dan non 

medis. Menurut Stuart (2016) terapi medis 

yang dapat diberikan seperti obat 

antipsikotik adalah Chlorpomazine (CPZ), 

Risperidon (RSP), haloperidol (HLP), 

Clozapin dan Trifluoerazine (TFP). Untuk 

terapi non medis seperti terapi 

generalis.Tindakan keperawatan yang dapat 

diajarkan klien perilaku kekerasan antara 

lainmengajarkan klien untuk mengenal 

masalah perilaku kekerasan serta 

mengajarkan meengendalikan amarah 

kekerasan secara fisik: nafas dalam dan 

pukul bantal, minum obat, verbal/sosisal: 

menyatakan secara asertif rasa marahnya, 

spiritual: beribadah sesuai keyakinan pasien 

dan terapi aktivitas kelompok (Keliat, et al, 

2014).  

Dalam penelitian ini yang di gunakan 

terapi murottal. Terapi murottal Al-Quran 

adalah terapi membaca Al-Quran yang 

merupakan terapi religi dimana seseorang 

dibacakan ayat-ayat suci Al-Quran selama 

beberapa menit atau jam sehingga 

memberikan dampak positif bagi tubuh 

seseorang. Terapi murottal dapat 

memberikan pengaruh terhadap perasaan, 

pikiran dan emosi serta dengan 

mendengarkan murottal dapat menangkan 

hati, perasaan, rasa cemas, tegang, pikiran, 

cemas dan frustasi( Hady et al : 2012) 

.Sedangkan menurut Asti (2009), murottal 

Al-Qur’an mampu memacu sistem saraf 

parasimpatis yang mempunyai efek 

berlawanan dengan sistem saraf 

simpatis.Sehingga terjadi keseimbangan 

pada kedua sistem saraf autonom yang 

menjadi prinsip dasar timbulnya respon 

relaksasi, yakni terjadi keseimbangan antara 

sistem saraf simpatis dan sistem 

sarafparasimpatis. Menurut Faradisi (2012), 

pengaruh terapi pembacaan Al- Qur’an bisa 

membuat perubahan-perubahan arus listrik 

di otot, perubahan sirkulasi darah, 

perubahan detak jantung. Perubahan tersebut 

akan memberikan relaksasi atau penurunan 

ketegangan saraf diotak.  

Berdasarkan latar belakang diatas, 

maka penulis akan memberikan terapi 

murottal pada pasien dengan resiko perilaku 

kekerasan dalam Karya Tulis Ilmiah yang 

berjudul “ Asuhan Keperawatan Jiwa Pada 

Pasien Dengan Resiko Perilaku Kekerasan “. 

 

METODE 

Rancangan studi kasus ini 

menggunakan metode pre test dan post test 

dimana subjek akan diberikan kuisoner 

mengenai tanda dan gejala dari resiko 

perilaku kekerasan. Sebelum dilakukan 

tindakan subjek dilakukan pengukuran awal 

untuk menentukan dalam angka berapa 

untuk tanda dan gejala dari resiko perilaku 

kekerasan yang dialami. Kemudian 

dilakukan terapi murrotal Al-Qur’an 15 

menit dalam sehari selama 7 hari  setelah itu 



kembali dilakukan pengukuran tanda dan 

gejala resiko perilaku kekerasan. Dilakukan 

mulai tanggal 17 Februari – 24 Februari 

2020. Pengumpulan data dilakukan dengan 

metode wawancara, observasi, pemeriksaan 

fisik serta studi dokumentasi. 

 

HASIL & PEMBAHASAN 

 Pengkajian dilakukan pada tanggal 17 

Februari 2020 di ruang sadewa. Data 

diperoleh melalui wawancara dengan pasien, 

perawat dan keluarga, observasi selama 

perawatan, dan catatan medis pasien dan 

didapatkan subjek dalam studi kasus ini 

yaitu satu orang pasien dengan masalah 

keperawatan resiko perilaku kekerasan yang 

dirawat di ruang sadewa yaitu Sdr. G, 

berumur 20 tahun, jenis kelamin laki-laki, 

alamat Magetan, pendidikan terakhir SMA 

Data yang diperoleh saat pengkajian 

yaitu pasien dibawa ke RSJD dr Arif 

Zainuddin Surakarta dikarenakan pasien 

sering marah-marah dan merasa jengkel 

dengan orang disekitarnya. pasien 

mengatakan kurang lebih 3 hari merasa 

bingung, tidak bisa tidur, bicara tidak 

nyambung, dirumah tidak ada perawatan 

lalu dibawa ke RSJD dr Arif Zainudin 

Surakarta pada tanggal 02 Februari 2020. 

Faktor predisposisi dari keadaan 

pasien adalah pasien sudah pernah dirawat 

di RSJD dr. Arif Zainudin Surakarta 

sebanyak 4x sejak bulan februari 2016 

sampai sekarang, pasien mengatakan pernah 

melakukan aniaya fisik yaitu dengan pasien 

yang dirawat diruang sadewa dikarenakan 

jengkel, keluarga mengatakan pasien pernah 

memukul adiknya saat dirumah, keluarga 

mengatakan ada keluarga pasien yang 

mengalami gangguan jiwa yaitu nenek buyut 

pasien dengan tanda dan gejala bicara tidak 

nyambung, bingung, dan jengkel. Pasien 

sudah mendapatkan perawatan sebelumnya 

karena pasien tidak teratur minum obat 

pasien kambuh dan tidak kooperatif 

akhirnya di bawa ke RSJD dr Arif 

Zainuddin Surakarta. 

Hasil pengkajian selama berinteraksi 

didapatkan data subjektif pasien mengatakan 

jengkel dengan salah satu pasien yang 

dirawat di ruangan sadewa, pasien 

mengatakan pernah memukul pasien yang 

lain dikarekan jengkel, keluarga pasien 

mengatakan pasien dirumah pernah 

memukul adiknya dikarenakan jengkel dan 

data objekif  pasien berbicara dengan nada 

yang keras dan ketus saat diajak bicara. 

Wajah pasien tampak memerah, mata 

melotot, tangan mengepal dan tegang. 

Pasien tampak labil yaitu cepat emosi ,mood 

berubah-ubah dan mudah tesinggung. 

Berdasarkan hasil data pengkajian Sdr. 

G di dapatkan data subjektif pasien 

mengatakan jengkel dan marah dengan salah 

satu pasien yang dirawat di ruangan sadewa, 

pasien mengatakan pernah memukul pasien 

yang lain dikarekan jengkel, keluarga pasien 

mengatakan pasien dirumah pernah 

memukul adiknya dikarenakan jengkel. 

Menurut Muhith (2015) dalam Apriani 

(2018) perilaku kekerasan adalah perilaku 

yang bertujuan untuk melukai seseorang 

secara fisik maupun psikologis. 

Data obyektif didapatkan data yaitu 

pasien tampak tegang, mata melotot, 

pembicaraan ketus, nada suara tinggi, 

tampak gelisah, dan labil adalah salah satu 

faktor tanda dan gejala dari masalah resiko 

perilaku kekerasan atau yang dijelaskan atau 

di kemukakan oleh Keliat, dkk (2015) dalam 

Herniyanti, dkk (2015). 

Pada pohon masalah yang menjadi 

core problem adalah resiko perlaku 

kekerasan , etiologinya yaitu harga diri 

rendahdan berdampak menjadi resiko 

mencederai diri sendiri, orang lain, dan 

lingkungan  (Damaiyanti, 2014). 

Berdasarkan diagnosa keperawatan 

yang sudah penulis tentukan maka langkah 

selanjutnya adalah menyusun intervensi 

yang berdasarkan jurnal utama yaitu 



pengaruh pemberian terapi murottal 

terhadap perubahan perilaku kekerasan klien 

skizofrenia. Intervensi keperawatan yang di 

berikan untuk mengatasi masalah 

keperawatan berdasarkan diagnosa yang 

telah ditentukan yaitu dengan pemberian 

terapi murottal 15 menit dalam sehari 

selama 7 hari dan pemberian strategi 

pelaksanaan 1-4 masalah resiko perilaku 

kekerasan yang dilakukan selama 7 hari 

 Dari data yang di temukan pasien di 

berikan terapi murottal yang mempunyai 

tujuan setelah dilakukan tindakan selama 7 

kali pertemuan dalam 7 hari menurut jurnal 

herniyanti dkk (2019). Alasan diberikan 

terapi murottal yaitu diyakini dapat ada 

tanda dan gejala perilaku kekerasan pada 

pasien dengan resiko perilaku kekerasan. 

Selain itu tindakan yang diberikan yaitu 

pemberian terapi generalis diberikan  berupa 

terapi non medis dan medis menurut Stuart 

dalam Herniyanti dkk (2019) 

Data di dapatkan dari hasil pretest dan 

post test yang lakukan kepada pasien dengan 

cara diberikan lembar kuisioner. Nilai hasil 

post test dan pre test merupakan gabungan 

dari penilaian respon periku, kognitif dan 

sosial. Dari hasil pretest didapatkan nilai 51 

yang di dapatkan dari nilai respon perilaku 

sebanyak 17, respon kognitif sebanyak 15, 

respon sosial sebanyak 19 dan dari hasil post 

test didapatkan nilai 41 yang di dapatkan 

dari nilai respon perilaku sebanyak 13, 

respon kognitif sebanyak 13, dan respon 

sosial sebanyak 15 

 Dari data yang di temukan pasien di 

berikan terapi murottal yang mempunyai 

tujuan setelah dilakukan tindakan selama 7 

kali pertemuan dalam 7 hari menurut jurnal 

herniyanti dkk (2019). Alasan diberikan 

terapi murottal yaitu diyakini dapat ada 

perubahan perilaku kekerasan pada pasien 

dengan resiko perilaku kekerasan. Selain itu 

tindakan yang diberikan yaitu pemberian 

terapi generalis diberikan  berupa terapi non 

medis dan medis menurut Stuart dalam 

Herniyanti dkk (2019) 

 Berdasarkan intervensi yang penulis 

lakukan terdapat kesamaan antara konsep 

dasar dengan kasus Sdr G. Dalam studi 

kasus ini penulis melakukan intervensi 

sesuai dengan teori dan merancang strategi 

pelaksanaan sesuai keadaan pasien dan 

dapat di tarik kesimpulan intervensi 

pemberian terapi murottal terdapat pengaruh 

terhadap perubahan tanda dan gejala pasien 

dengan resiko perilaku kekerasan. 

 Implementasi subjek studi kasus 

dilakukan selama 7 hari. pada hari selasa, 18 

Februari 2020 pada pukul 08.00 wib 

mengajarkan SP 1 resiko perilaku kekerasan 

yaitu secara fisik berupa latihan tarik nafas 

dalam dan pukul bantal di dapatkan data 

data subjektif pasien mengatakan bersedia 

untuk diajarkan SP 1 resiko perilaku 

kekerasan. Data objektif pasien tampak 

kooperatif. Lalu pada jam 11.00 wib 

memberikan terapi murottal didapatkan data 

subjektif pasien mengatakan bersedia untuk 

berikan terapi murottal. Data obyektif pasien 

tampak kooperatif. 

Rabu, 19 Februari 2020 pada pukul 

08.00 mengevaluasi pemberian SP 1 resiko 

perilaku kekerasan didapatkan data subjektif 

pasien mampu menyebutkan isi SP 1 Resiko 

perilaku kekerasan dan data objektif pasien 

dapat mempraktekan SP 1 resiko perilaku 

kekerasan. Pada pukul 11.00 wib 

memberikan terapi murottal  didapatkan data 

subjektif pasien mengatakan bersedia untuk 

diberikan terapi murottal dan data objektif 

pasien tampak kooperatif dan rileks. 

Implementasi yang di berikan pada 

kamis, 20 Februari 2020 pada pukul 08.00 

yaitu mengajarkan SP 2 resiko perilaku 

kekerasan yaitu minum obat di dapatkan 

data subjektif pasien mengatakan bersedia 



untuk diajarkan SP 2 resiko perilaku 

kekerasan dan data objektif pasien tampak 

kooperatif. Pada pukul 11.00 wib 

memberikan terapi murottal di dapatkan data 

subjektif pasien mengatakan bersedia untuk 

diberikan terapi murottal dan data objektif 

pasien tampak kooperatif. 

Implementasi pada Jum’at, 21 

Februari 2020 pukul 11.00 wib yaitu 

memberikan terapi murottal di dapatkan 

hasil data subjektif pasien mengatakan 

bersedia untuk di berikan terapi murottal dan 

data objektif pasien tampak rileks. Pada 

pukul 12.00 mengevaluasi pelaksanaan SP 2 

resiko perilaku kekerasan yaitu minum obat 

didapatkan hasil data subjektif pasien 

mengatakan obatnya ada 2 yaitu haloperidol 

dan clozapin diminum 3x sehari setelah 

maka dan data objektif obat clozapin 5 mg 

dan haloperidol 2 mg masuk tanpa ada 

reaksi alergi. 

 Implementasi pada sabtu, 22 februari 

2020 pukul 08.00 wib yaitu mengajarkan SP 

3 resiko perilaku kekerasan yaitu secara 

verbal di dapatkan hasil data subjektif pasien 

mengatakan bersedia untuk diajarkan SP 3 

resiko perilaku kekerasan dan data obyektif 

pasien tampak kooperatif. Pada pukul 11.00 

wib memberikan terapi murottal didapatkan 

data subjektif pasien mengatakan pasien 

bersedia untuk diberikan terapi murottal dan 

data objektif pasien tampak kooperatif. 

Implementasi minggu, 23 februari 

2020 pada pukul 08.00 wib yaitu 

mengevaluasi pemberian SP 3 resiko 

perilaku kekerasan yaitu secara verbal di 

dapatkan hasil pasien sudah mampu 

megungkapkan dengan baik saat ada sesuatu 

yang tidak sesuai dengan keinginannya dan 

data objektif pasien tampak kooperatif. Pada 

pukul 11.00 wib memberikan terapi murottal 

di dapatkan data subjektif yaitu pasien 

bersedia untuk diberikan terapi murottal dan 

data objektif pasien tampak kooperatif. 

Implementasi pada senin, 24 Februari 

2020 pada pukul 08.00 wib yaitu 

mengajarkan SP 4 resiko perilaku kekerasan 

yaitu secara spiritual didapat data subjektif 

pasien mengatakan bersedia untuk di 

berikan Sp 4 resiko perilaku kekerasan 

secara spiritual dan data obyektif pasien 

tampak kooperatif. Pada pukul 11.00 wib 

memberikan terapi murottal didapatkan data 

subjektif pasien mengatakan bersedia untuk 

berikan terapi murottal dan data objektif 

pasien tampak kooperatif. 

Hasil evaluasi pada pasien dengan 

resiko perilaku kekerasan sesudah dilakukan 

intervensi keperawatan dengan terapi 

murottal yang dilakukan pada tanggal 17 

februari 2020 didapatkan hasil data subjektif 

pasien mengatakan jengkel dengan salah 

satu pasien yang dirawat di ruang sadewa 

yaitu tn. P, pasien mengatakan pengatakan 

pernah melakukan aniaya fisik memukul 

pasien dikarenakan jengkel, keluarga 

mengatajan pasien pernah melakukan aniaya 

fisik dengan memukul adiknya saat dirumah. 

Data objektif muka pasien tampak tegang, 

nada suara tinggi, pembicaraan ketus, ,muka 

tampak memerah, dan mata tampak 

melotot.Analisapasien yaitu masalah resiko 

perilkaku kekerasan belum teratasi.Plant 

yaitu pemberian terapi murottal yang 

dilakukan pada tanggal 18 Februari 2020 

pada jam 11.00 wib dilakukan di ruang 

sadewa Rumah Sakit dr Arif Zainuddin 

Surakarta. Setelah dilakukan tindakan terapi 

murottal satu hari satu kali selama 7 hari 

selama 15 menit secara berturut-turut 

didapatkan hasil evaluasi yang dilakukan 

pada tanggal 24 februari 2020 bahwa pasien 

sudah mampu mengontrol marahnya dengan 

data subjektif pasien mengatakan rasa 

jengkelnya berkurang, Objektif pasien 

tampak tenang, rileks dan kooperatif, 

Analisa masalah keperawatan resiko 

perilaku kekerasan (+), Planning: hentika 

intervensi.. 



 
  

Gambar. 4.1. Diagram Tanda dan Gejala 

Perilaku Kekerasan 

Dari diagram diatas didapatkan hasil 

pre test dan post test pemberian terapi 

murottal yang dilakukan 15 menit satu kali 

dalam sehari selama 7 hari diperoleh adanya 

perubahan perilaku dari skor 51 menjadi 41 

yaitu dari katagori tinggi menjadi sedang. 

Berdasarkan hasil studi kasus yang 

dilakukan di rumah sakit RSJD dr arif 

zainuddin Surakarta diketahui bahwa setelah 

dilakukan tindakan intervensi keperawatan 

dengan pemberian terapi murottal murottal 

yang dilakukan 15 menit satu kali dalam 

sehari selama 7 hari pasien dengan masalah 

resiko perilaku kekerasan mengalami 

perubahan perilaku dari tinggi menjadi 

sedang. 

 Hasil perubahan perilaku dari tinggi 

menjadi sedang yaitu didapat dari komposit 

perilaku kekerasan yang    merupakan 

gabungan dari penilaian respon perilaku, 

kognitif dan sosial.Jumlah skor komposit 

perilaku kekerasan minimal 15 dan skor 

maksimum 60. Penggolongan skor komposit 

perilaku kekerasan dibagi menjadi 3 yaitu 

ringan dengan skor 15 sampai 30, sedang 

dengan skor 30 sampai 45. Dan tinggi 

dengan skor 45 sampai 60 (wahyuningsih, 

2009). Pemberian terapi murottal ini dapat 

menurunkan tanda dan gejala perilaku 

kekerasan dikarenakan pemberian terapi 

murottal dapat member pengaruh terhadap 

perasaan, pikiran, dan emosi, serta dengan 

mendengarkan murottal dapat menenangkan 

hati, perasaan, rasa takut, cemas, tegang, 

pikiran, tegang, rasa stress, dan frustasi. 

Teori tersebut didukung oleh Widhowati 

(2010). 

 

KESIMPULAN 

Berdasarkan hasil studi kasus dan 

pembahasan mengenai murrotal Al-Qur’an 

terhadap pasien dengan resiko perilaku 

kekerasanyang menjalani perawatan di 

RSJD Arif Zainudin Surakarta, maka dapat 

ditarik kesimpulan bahwa terapi murrotal 

Al-Qur’an sangat efektif untuk menurunkan 

tanda dan gejala pada pasien Resiko perilaku 

kekesrasandari hasil pre test dan post test 

pemberian terapi murottal yang dilakukan 

15 menit satu kali dalam sehari selama 7 

hari diperoleh adanya perubahan perilaku 

dari skor 51 menjadi 41 yaitu dari katagori 

tinggi menjadi sedang. 

 

SARAN 

Hasil studi kasus ini dapat digunakan untuk 

pengembangan ilmu keperawatan mengenai 

intervensi non farmakologi berupa terapi 

murrotal Al-Qur’anuntuk menurunkan tanda 

dan gejala pada pasien Resiko Perilaku 

Kekerasan. 
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