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Abstrak  

 

Resiko perilaku kekerasan yang merupakan salah satu bentuk gangguan mental emosional 

dapat beresiko mencederai orang lain dan lingkungan disekitar karena ketidakmampuan 

seseorang mengendalikan amarah secara konstruktif. Terapi dzikir adalah terapi yang 

biasanya melalui pendekatan keagamaan yang dianut oleh klien dan menyentuh sisi 

spiritual manusia dan mengingat Allah yang bertujuan untuk menenangkan hati dan 

memfokuskan pikiran. Tujuan penulis dapat memahami asuhan keperawatan pada pasien 

dengan diagnosa Resiko Perilaku Kekerasan dengan pemenuhan kebutuhan psikologis di 

Rumah Sakit Jiwa Daerah dr. Arif Zainudin Surakarta. Metode yang digunakan adalah 

deskriptif dengan menggunakan metode pendekatan studi kasus. Subjek dalam penelitian 

ini adalah pasien dengan diagnosa medis resiko perilaku kekerasan. Hasil studi 

menunjukkan setelah dilakukan terapi dzikir klien mengalami penurunan tanda dan gejala 

resiko perilaku kekerasan. Kesimpulan terapi dzikir efektif menurunkan tanda dan gejala 

resiko perilaku kekerasan  

Kata kunci : Resiko Perilaku Kekerasan, Terapi Psikoreligius Dzikir, Psikologis 
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Abstract  

The risk of violent behavior which is a form of emotional mental disorder can be at risk 

of injuring other people and the surrounding environment because of a person's inability 

to control anger constructively. Dhikr therapy is a therapy that is usually through a 

religious approach adopted by the client and touches the spiritual side of humans and 

remembers Allah which aims to calm the heart and focus the mind. The author's goal is to 

understand nursing care in patients with a diagnosis of Risk for Violent Behavior by 

fulfilling psychological needs at the Regional Mental Hospital dr. Arif Zainudin 

Surakarta. The method used was descriptive using a case study approach. The subjects in 

this study were patients with a medical diagnosis of risk of violent behavior. The results 

of the study showed that after dhikr therapy the client experienced a decrease in signs and 

symptoms of the risk of violent behavior. Conclusion: dhikr therapy is effective in 

reducing signs and symptoms of risk of violent behavior  
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PENDAHULUAN  

Resiko perilaku kekerasan adalah 

sebagai rentang respon emosi yang 

berupa ungkapan kemarahan seseorang, 

ditunjukkan secara verbal maupun fisik 

terhadap lingkungan sekitarnya (Jatmika 

dkk, 2020). Resiko perilaku kekerasan 

yang merupakan salah satu bentuk 

gangguan mental emosional dapat 

beresiko mencederai orang lain dan 

lingkungan disekitar karena 

ketidakmampuan seseorang 

mengendalikan amarah secara 

konstruktif (Dinno, 2017). Resiko 

perilaku kekerasan ditandai dengan 

muka merah dan tegang, mata melotot / 

pandangan tajam, mengepalkan tangan, 

berbicara kasar, suara tinggi, melempar 

atau memukul benda, dan tidak bisa 

mengontrol emosi (Muhith, 2015). 

Menurut data WHO (2016), terdapat 

sekitar 35 juta orang terkena depresi, 60 

juta orang terkena bipolar, 21juta 

terkena skizofrenia, serta 47,5 juta 

terkena dimensia. Di Indonesia, dengan 

berbagai faktor biologis, psikologis, dan 

sosial dengan keanekaragaman 

penduduk, maka jumlah kasus gangguan 

jiwa bertambah yang berdampak pada 

penambahan beban negara dan 

penurunan produktivitas manusia untuk 

jangka panjang.  

Hasil dari Riset Kesehatan Dasar 

(RISKESDAS), mencatat bahwa 

prevalensi gangguan jiwa berat pada 

penduduk Indonesia adalah 1,7 per mil. 

Gangguan jiwa berat terbanyak di DI 

Yogyakarta, Aceh, Sulawesi Selatan, 

Bali, dan Jawa Tengah. Lebih lanjut 

juga Riskesdas menyebutkan bahwa 

prevalensi gangguan jiwa emosional 

pada penduduk Jawa Tengah adalah 

9,8% dari seluruh penduduk Indonesia 

(RISKESDAS RI, 2018). 

Di Instalasi Gawat Darurat Rumah 

Sakit Jiwa Daerah Dr. Arif Zainudin 

Surakarta pada bulan September 2019 

didapatkan jumlah pasien sebanyak 120 

pasien yang datang keruang IGD dengan 

penyakit gangguan jiwa seperti perilaku 

kekerasan, harga diri rendah, isolasi 

sosial, halusinasi, defisit perawatan diri. 

Pravelensi perilaku kekerasan yang 

dilakukan oleh orang tua dengan 

skizofrenia adalah 13,2% (Keliat, 2015).  

Terapi Dzikir adalah terapi yang 

mengingat Allah yang bertujuan untuk 

menenangkan hati dan memfokuskan 

pikiran. Dengan bacaan do’a dan dzikir 

orang akan menyerahkan segala 

permasalahan kepada Allah sehingga 

beban stress yang dihadapinya 

mengalami penurunan. Di dalam ajaran 

agama islam adanya penyakit itu 

dianggap sebagai suatucobaan dan ujian 

keimanan seseorang, oleh karenanya 

orang harus bersabar dan tidak boleh 

berputus asa berusaha untuk 



mengobatinya dengan senantiasa berdoa 

memohon pertolongan Allah SWT. 

Terapi keagamaan (psikoreligius) 

terhadap penderita perilaku kekerasan 

ternyata memiliki manfaat yaitu bagi 

umat yang beragama berdoa dan 

berdzikir (mengingat Allah) dikala 

sedang menghadapi musibah (penyakit) 

merupakan upaya yang amat dianjurkan 

guna memperoleh ketenangan dan 

penyembuhan penyakit. Terapi 

psikoreligius memiliki respon emosional 

yang positif yaitu membangkitkan rasa 

aman, tentram, dalam jiwa karena 

aktivitas ini merupakan sebentuk terapi 

bagi kegelisahan yang biasa dirasakan 

orang saat menghadapi dirinya lemah 

dan tidak mampu menghadapi tekanan 

dan bahaya. Bagi orang – orang yang 

beriman, dengan berdoa segala kesulitan 

dapat dihadapi dengan tenang karena 

dengan berdoa kepada Allah yang maha 

mendengar dan maha mengabulkan doa 

maka harapannnya akan bersemi 

kembali dan kesulitannya bisa diatasi 

(Pribadi dan Djamaludin, 2019). 

Berdasarkan uraian diatas peneliti 

tertarik untuk melakukan studi kasus 

asuhan keperawatan pada pasien resiko 

perilaku kekerasan dengan pemenuhan 

kebutuhan psikologis dengan pemberian 

terapi dzikir. 

 

 

METODE PENELITIAN  

Desain penelitian pada karya tulis ini 

adalah studi kasus. Studi yang 

digunakan untuk mengeksplorasi 

masalah asuhan keperawatan jiwa pada 

pasien dengan gangguan resiko perilaku 

kekerasan. Subjek yang digunakan 

adalah klien yang didiagnosis 

mengalami gangguan resiko perilaku 

kekerasan. Tempat dan waktu penelitian 

kasus di Rumah Sakit Jiwa Daerah dr. 

Arif Zainudin Surakarta. Pengambilan 

kasus dilaksanakan pada tanggal 15 

Februari – 27 Februari 2021 selama 5 

hari.  

 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

Hasil  

Studi kasus ini dipilih satu orang 

sebagai subjek studi kasus yaitu sesuai 

dengan kriteria yang telah ditentukan. 

Subjek bernama Ny. S berusia 56 tahun, 

beragama islam, pendidikan terakhir SD, 

subjek masuk ruang perawatan pada 

tanggal 9 Februari 2021, dengan alasan 

masuk marah marah karena diejek oleh 

tetangganya dan merasa kesal. Pasien 

mengatakan tidak bisa mengontrol 

emosinya tersebut. Pasien mengatakan 

sebelumnya sudah pernah dirawat di 

RSJD Surakarta sebanyak 26 kali. 

Hasil pengkajian pemeriksaan fisik 

diperoleh data tekanan darah 110/80 

mmHg, nadi 80x/menit, RR 24x/menit, 



suhu 36
o 

C, tinggi badan 160 cm, dan 

berat badan 70 kg. Hasil pengkajian 

psikososial Ny. S tentang genogram 

pasien merupakan anak kedua dari 6 

bersaudara, sudah menikah dan memiliki 

2 anak.  

Setelah melakukan pengkajian awal 

terkait gangguan resiko perilaku 

kekerasan kemudian dilakukan 

intervensi keperawatan yaitu terapi 

psikoreligius dzikir. Terapi dilakukan 

selama 5 hari setelah sholat lima waktu. 

Dan sebelum diberikan tindakan hari 

pertama pasien terlebih dahulu diukur 

tanda dan gejalanya menggunakan 

lembar observasi dan didapatkan tanda 

gejala sebanyak 16 poin.  

Hasil studi kasus pada pasien dengan 

gangguan resiko perilaku kekerasan 

setelah dilakukan intervensi 

keperawatan dengan terapi psikoreligius 

dzikir pada hari pertama sampai hari 

kelima menunjukkan kemajuan yang 

baik untuk mengontrol emosinya. Dan 

setelah diberikan tindakan hari kelima 

tanda dan gejala pasien menurun 

menjadi 6 poin. Data subjektif pasien 

mengatakan bisa mengontrol emosinya 

dengan berdzikir saat pasien merasa 

kesal. Data objektif pasien tampak 

tenang.  

Pembahasan 

Pengkajian adalah suatu dasar 

utama dari proses keperawatan. 

Tahap pengkajian terdiri dari 

pengumpulan data dan perumusan 

kebutuhan atau masalah klien 

(Azizah dkk, 2016). Hasil pengkajian 

dilakukan pada tanggal 16 Februari 

2021 pukul 08.00 WIB didapatkan 

data fokus subjektif klien 

mengatakan masih merasa kesal dan 

ingin marah bila keingat diejek oleh 

tetangganya, klien mengatakan 

hatinya panas dan berdebar – 

berdebar saat merasa kesal, klien 

mengatakan tidak bisa mengontrol 

emosinya. Data objektif yaitu klien 

tampak mudah tersinggung, klien 

tampak bernada tinggi saat kesal, dan 

klien tampak labil.  

Menurut Muhith (2015) 

mengidentifikasi dan mengobservasi 

tanda dan gejala perilaku kekerasan 

yaitu muka merah dan tegang, mata 

melotot / pandangan tajam, 

mengepalkan tangan, mengatupkan 

rahang dengan kuat, bicara suara 

tinggi, menjerit atau berteriak, 

mengancam secara verbal dan fisik, 

merusak barang, dan tidak bisa 

mengontrol perilaku kekerasan. Hal 

ini didukung jurnal Afriani (2018) 

mengatakan klien yang mengalami 

resiko perilaku kekerasan 



menunjukkan tanda dan gejala 

seperti muka merah dan tegang, 

pandangan tajam, tangan mengepal, 

mengatupkan rahang secara kuat, 

berbicara dengan kasar, berjalan 

mondar – mandir, berteriak, 

berbicara dengan nada keras dan 

tinggi bahkan melempar, 

mengancam, memukul benda atau 

orang lain. Dari data diatas dapat 

disimpulkan bahwa pengkajian pada 

pasien resiko perilaku kekerasan 

sesuai dengan teori yang telah ada. 

Perumusan diagnosa keperawatan 

jiwa mengacu pada pohon masalah 

yang dibuat. Pada pohon masalah 

resiko perilaku kekerasan muncul 

harga diri rendah sebagai causa lalu 

resiko perilaku kekerasan sebagai 

core problem, dan resiko mencederai 

diri, orang lain, dan lingkungan 

sebagai effect (Damaiyanti, 2014). 

Pada studi kasus ini penulis 

mengambil diagnosa keperawatan 

jiwa resiko perilaku kekerasan 

sebagai fokus utama untuk 

menyelesaikan masalah keperawatan 

didukung dengan data subjektif klien 

mengatakan masih merasa kesal dan 

ingin marah bila keingat diejek oleh 

tetangganya, klien mengatakan tidak 

bisa mengontrol emosinya. Data 

objektif klien tampak mudah 

tersinggung, klien tampak bernada 

tinggi saat kesal, dan klien tampak 

labil.  

Dari data diatas bahwa apa yang 

ada sesuai dengan (Keliat, 2019) 

diagnosa keperawatan resiko 

perilaku kekerasan dengan data 

subjektif : mengatakan benci/kesal 

dengan orang lain, mengatakan ingin 

memukul orang lain, mengatakan 

tidak mampu mengontrol perilaku 

kekerasan, mengungkapkan 

keinginan menyakiti diri sendiri, 

orang lain, dan merusak lingkungan. 

Data objektif : melotot, pandangan 

tajam, tangan mengepal, gelisah 

mondar mandir, tekanan darah 

meningkat, nadi meningkat, mudah 

tersinggung, nada suara tinggi dan 

bicara kasar, mendominasi 

pembicaraan, sarkasme, merusak 

lingkungan, memukul orang lain. 

Dari data diatas dapat disimpulkan 

bahwa diagnosa pada pasien resiko 

perilaku kekerasan sesuai dengan 

teori yang telah ada. 

Intervensi atau perencanaan 

keperawatan adalah suatu rangkaian 

kegiatan untuk penentuan langkah – 



langkah pemecahan masalah dan 

prioritasnya, perumusan tujuan, 

rencana tindakan dan penilaian 

asuhan keperawatan (Dinarti, 2017). 

Dari diagnosis keperawatan resiko 

perilaku kekerasan dapat ditentukan 

tujuan keperawatan klien mampu 

menyebutkan karakteristik resiko 

perilaku kekerasan yaitu SP I mampu 

mengidentifikasi penyebab resiko 

perilaku kekerasan, tanda-tanda, 

jenis-jenis, latihan mengontrol resiko 

perilaku kekerasan dengan cara tarik 

nafas dalam dan memukul bantal, SP 

II resiko perilaku kekerasan cara 

mengontrol dengan meminum obat 

dengan baik dan benar dengan 

prinsip 5 benar minum obat, SP III 

latihan berbicara dengan baik, 

dengan mengungkapkan meminta 

dan menolak dengan baik, dan SP IV 

cara mengontrol dengan cara 

spiritual (Dzikir). Menurut Pribadi 

(2019) terapi dzikir mengingat Allah 

yang bertujuan untuk menenangkan 

hati dan memfokuskan pikiran. 

Dengan bacaan do’a dan zikir orang 

akan menyerahkan segala 

permasalahan kepada Allah, 

sehingga beban stress yang 

dihimpitnya mengalami penurunan, 

sehingga klien resiko perilaku 

kekerasan bisa mengalami 

perubahan. Maka penulis melakukan 

intervensi utama yaitu melatih 

mengontrol resiko perilaku 

kekerasan dengan cara spiritual 

(Dzikir).  

Implementasi merupakan suatu 

tindakan yang dilakukan langsung 

kepada klien, keluarga, komunitas 

berdasarkan rencana keperawatan 

yang dibuat. Pedoman tindakan 

keperawatan dibuat untuk tindakan 

yang dilakukan pada klien baik 

secara individual, kelompok maupun 

yang terkait dengan ADL (Activity 

Daily Living) (Damaiyanti, 2014). 

Pada implementasi yang diberikan 

pada Ny. S penulis memberikan 

implementasi yaitu dengan terapi 

Dzikir. Dilakukan selama 5 hari 

mulai pada tanggal 16 Februari – 20 

Februari 2021 dan setiap hari 

diberikan satu kali pada pukul 12.30 

WIB setelah shalat Dzuhur. Dan 

setelah klien diberikan terapi Dzikir 

penulis melakukan penilaian 

terhadap tanda dan gejala klien 

apakah terjadi perubahan tanda dan 

gejala atau tidak. 



Dari data diatas bahwa apa yang 

ada sesuai dengan (Arham, 2015) 

mengatakan Dzikir adalah 

mengagungkan Allah, mensucikan 

hati dan jiwa, mengagungkan Allah 

selaku hamba yang bersyukur, dzikir 

dapat menyehatkan tubuh, dapat 

menyehatkan tubuh, dapat mengobati 

penyakit dengan metode Ruqyah, 

mencegah manusia dari bahaya 

nafsu.  

Hal ini didukung jurnal Pribadi 

(2019) mengatakan terapi yang 

menggunakan media Dzikir 

mengingat kepada Allah yang bisa 

untuk menenangkan hati dan 

memfokuskan pikiran. Dengan 

membaca doa dan Dzikir orang akan 

menyerahkan segala permasalahan 

kepada Allah, sehingga beban stress 

yang dialaminya mengalami 

penurunan. Dari data diatas dapat 

disimpulkan bahwa terapi Dzikir 

dapat mengurangi tanda dan gejala 

resiko perilaku kekerasan sesuai 

dengan teori yang ada. 

Evaluasi adalah semua tindakan 

keperawatan yang telah dilakukan 

oleh perawat didokumentasikan 

dalam format implementasi dan 

dievaluasi dengan menggunakan 

pendekatan SOAP (subjektif, 

objektif, analisis, perencanaan). 

Disamping itu, terkait dengan 

pendekatan SOAP setiap selesai yang 

terkait dengan tindakan keperawatan 

yang telah dilakukan sebagai bentuk 

tindak lanjut yang akan dilaksanakan 

oleh pasien (Damaiyanti, 2014). 

Pada evaluasi keperawatan yang 

didapatkan penulis bahwa pada hari 

pertama sampai hari ketiga klien 

masih memiliki tanda dan gejala 

resiko perilaku kekerasan walaupun 

sudah diberikan terapi Dzikir dan 

masalah resiko perilaku kekerasan 

belum teratasi dan pada hari keempat 

dan kelima klien tanda dan gejala 

resiko perilaku kekerasan sudah 

mulai mengalami penurunan.  

Dari data evaluasi diatas diketahui 

bahwa apa yang ada sesuai dengan 

(Dinarti, 2017) tahap ini perawat 

membandingkan secara sistematik 

dan terencana tentang kesehatan 

klien dengan tujuan yang telah 

ditetapkan dengan kenyataan yang 

ada pada klien dan menilai apakah 

masalah teratasi seluruhnya, teratasi 

sebagian atau sama sekali belum 

tertasi. Dari data diatas dapat 

disimpulkan bahwa evaluasi pada 



pasien resiko perilaku kekerasan 

sesuai dengan teori yang telah ada. 

 

KESIMPULAN DAN SARAN  

Kesimpulan  

Hasil evaluasi pada pasien dengan 

resiko perilaku kekerasan setelah 

dilakukan intervensi keperawatan 

dengan terapi psikoreligius dzikir efektif 

diberikan. 

 

Saran  

Untuk membantu pengetahuan, 

pemahaman dan pendalaman untuk 

mengaplikasikan ilmu yang telah 

didapat supaya bisa bermanfaat untuk 

pembaca.  
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