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ABSTRAK

Perilaku kekerasan merupakan suatu bentuk ekspresi kemarahan yang
tidak sesuai dimana seorang melakukan tindakan-tindakan yang dapat
membahayakan atau mencederai diri sendiri, orang lain bahkan merusak
lingkungan. Pasien dengan resiko perilaku kekerasan perlu diberikan terapi,
salah satunya adalah terapi wudhu untuk mengontrol emosi pada pasien
resiko perilaku kekerasan. Tujuan studi kasus ini adalah untuk mengetahui
gambaran asuhan keperawatan pada pasien resiko perilaku kekerasan dengan
pemberian terapi spiritual wudhu.

Jenis penelitian ini adalah deskriptif dengan menggunakan metode
pendekatan studi kasus. Subjek dalam studi kasus ini adalah satu orang pasien
dengan resiko perilaku kekerasan dibangsal Nakula Rumah Sakit Jiwa Daerah
dr. Arief Zainudin Surakarta. Hasil studi menunjukkan bahwa pengelolaan
asuhan keperawatan pada pasien dengan resiko perilaku kekerasan yang
diberikan tindakan terapi spiritual wudhu selama 6 hari di dapatkan hasil
pasien mampu mengontrol emosi, mampu mempraktekkan wudhu saat
stimulus marah muncul, dan tanda dan gejala resiko perilaku kekerasan pasien
menurun. Rekomendasi tindakan pemberian terapi spiritual wudhu efektif
dilakukan pada pasien dengan resiko perilaku kekerasan.

Kata Kunci : Terapi Spiritual Wudhu, Resiko Perilaku Kekerasan,
Mengontrol marah.
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ABSTRACT

Violent behavior is an inappropriate expression of anger where a person acts to
harm or injure themselves/others and even damage the environment. Patients at risk
for violent behavior require therapy. One of the therapies is Wudhu to control
emotions. This case study proposed to ascertain the description of nursing care in
patients at risk of violent behavior by giving spiritual ablution therapy.

This type of research was descriptive with a case study approach. The subject
was a patient at risk of violent behavior in the Nakula ward of dr. Arief Zainudin
Mental Hospital of Surakarta. The nursing care management on a patient at risk of
violent behavior who administered spiritual Wudhu therapy for six days revealed
that the patient could control emotions, practice Wudhu when angry stimuli
appeared, and diminished signs and symptoms in patients at risk of violent
behavior. Recommendation: spiritual Wudhu therapy is effective for patients at risk
of violent behavior.

Keywords: Spiritual Wudhu Therapy, Risk of Violent Behavior, Managing Angry.
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PENDAHULUAN

Perilaku kekerasan didefinisika

sebagai suatu keadaan hilang kendali

perilaku seseorang yang diarahkan

pada diri sendiri, orang lain, atau

lingkungan (Sutejo, 2017). Menurut

data WHO pada tahun 2012 angka

pendrita gangguan jiwa

mengkhawatirkan secara global,

sekitar 450 juta orang yang menderita

gangguan jiwa. Orang yang

mengalami gangguan jiwa

sepertiganya tinggal di negara

berkembang, sebanyak 8 dari 10

penderita gangguan mental itu tidak

mendapatkan perawatan (Kemenkes

RI, 2014). Prevalensi jumlah

gangguan jiwa di Indonesia semakin

signifikan dilihat dari data Riskesdas

tahun 2018. Riskesdas mendata

masalah gangguan kesehatan mental

emosional  sebanyak 9,8%. Hal ini

terlihat peningkatan jika

dibandingkan data Riskesdas tahun

2013 sebanyak 6% (Riskesdas, 2018).

Faktor risiko yang dapat

ditimbulkan oleh pasien yang

mengalami perilaku kekerasan adalah

faktor resiko perilaku kekerasan

terhadap orang lain yaitu berisiko

melakukan perilaku yakni individu

menunjukkan bahwa dirinya dapat

membahayakan orang lain secara

fisik, emosional, dan atau seksual,

kemudian faktor resiko perilaku

kekerasan terhadap diri sendiri yakni

berisiko melakukan perilaku yang

individu menunjukkan bahwa dirinya

dapat membahayakan dirinya sendiri

secara fisik, emosional dan atau

seksual. Di mana pasien mengalami

panik dan perilakunya dikendalikan

oleh halusinasinya, untuk

memperkecil dampak yang

ditimbulkan, dibutuhkan penanganan

resiko perilaku kekerasan yang tepat

(Damaiyanti, 2012).

Penanganan pasien dengan

resiko perilaku kekerasan dapat

dilakukan dengan farmakologi dan

strategi pelaksanaan pada pasien

resiko perilaku kekerasan, tindakan

keperawatan pada pasien resiko

perilaku kekerasan difokuskan pada

aspek positif, intelektual, emosional,

dan sosio spiritual. Salah satunya

dalah dengan terapi spiritual wudhu

(Dalami, 2010).

Wudhu jika dilakukan dengan

baik dapat dijadikan sebagai sebuah

terapi bagi siapapun, serta bagi

berbagai keluhan termasuk bagi yang
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mengalami psikosomatis. Terapi

wudhu yang dimaksutkan adalah

terapi wudhu yang gerakannya

mengikuti gerakan-gerakan wudhu

serta sesuai dengan syarat-syarat

ketentuan rukun, sunnah dan

memenuhi ketentuan terapeutik

(Aziz, 2016).

Berdasarkan latar belakang

tersebut mendasari peneliti untuk

melakukan pemberian terapi spiritual

wudhu terhadap kemampuan

mengontrol perilaku kekerasan dalam

menyusun karya tulis ilmiah dengan

judul “Asuhan keperawatan  pada

pasien resiko perilaku kekerasan

dengan pemenuhan kebutuhan

psikologis”.

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian ini adalah

diskriptif dengan menggunakan

metode pendekatan studi kasus. Studi

kasus ini telah dilaksanakan pada

tanggal 15-27 Februri 2021 di ruang

Nakulu Rumah Sakit Jiwa Daerah dr.

Arif  Zainudin Surakarta. Subjek studi

kasus ini adalah satu pasien yaitu Tn.

S dengan diagnosa Skizofrenia.

Metode pengumpulan data yang

digunakan dalam studi kasus ini yaitu

mengevaluasi gejala resiko perilaku

kekerasan dengan menggunakan

instrumen berupa format asuhan

keperawatan jiwa, buku panduan, alat

tulis, lembar observasi, SOP wudhu

yang diambil dari jurnal keperawatan,

alat ukur skor yang digunakan lembar

observasi PANSS EC. Evaluasi gejala

resiko perilaku kekerasan tersebut

akan dilakukan sebelum dan sesudah

intervensi diberikan selama 6 hari.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil pengkajian didapatkan

alasan masuk pasien marah-marah

dan mengamuk, alasan pasien marah

karena berselisih pendapat dengan

bapaknya, pasien tidak mampu

mengontrol emosinya sehingga ingin

memukul bapaknya serta membanting

barang-barang disekitar. Menurut

Direja (2011) pasien perilaku

kekerasan memiliki tanda dan gejala

fisik mata melotot atau pandangan

tajam, tangan mengepal, rahang

mengatup, wajah memerah, dan

tegang , serta postur tubuh kaku ,

mengumpat dengan kata-kata kotor,

berbicara dengan nada keras, kasar,

mengamuk ,melukai diri sendiri,

orang lain dan merusak lingkungan.

Teori ini sesuai dengan keadaan fisik

pasien yang mengatakan suka marah-
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marah dan membanting barang

disekitar.

Pada studi kasus ini diberikan

implementasi yaitu pemberian terapi

spiritual wudhu untuk mengontrol

emosi pada pasien resiko perilaku

kekerasan yang dilakukan 1x1 sesi

dilakukan berturut-turut pada

implementasi hari ke tiga sampai

dengan hari ke enam dengan langkah-

langkah sesuai SOP yang telah dibuat.

Untuk mengetahui hasil pemberiaan

terapi spiritual wudhu paada pasien

resiko perilaku kekerasan, maka

dilakukan pengumpulan data dengan

menggunakan alat ukur lembar

observasi PANSS EC sebagai

instrumen pengukuran pre dan post

implementasi.

Diagram 1. Diagram penurunan

mengontrol resiko perilaku kekerasan

Diagram diatas menjelaskan

penurunan sebelum dan sesudah

diberikan terapi wudhu. Dari

penilaian skor PANSS-EC yang

digunakan sebagai alat ukur untuk

penilain pre dan post implementasi

terapi wudhu dihasilkan skor sebagai

berikut, sebelum dilakukan terapi

wudhu pasien menunjukkan adanya

resiko perilaku kekerasan dengan

Skor PANSS EC 14 yaitu

Pengendalian impuls yang buruk

(marah-marah, emosi tiba-tiba,

mengamuk dan agresif) dengan skor

4, Ketegangan (pandangan mata

tajam, tangan mengepal, tegang, dan

postur tubuh kaku) dengan skor 3,

Permusuhan (mengancam,

mengumpat dengan kata-kata kotor,

berbicara dengan nada keras, kasar

dan ketus, menyerang orang lain,

melukai diri sendiri atau orang lain,

merusak lingkungan) dengan skor 3,

Ketidakkoperatifan dengan skor 2,

dan Gaduh gelisah (gelisah, berjalan

mondar-mandir, rahang mengatup ,

melakukan kegiatan berulang-ulang)

dengan skor 2 , total skor PANSS

yaitu 14.

Setelah pasien dilakukan

tindakan terapi wudhu pada hari

0

5
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Skor

DIAGRAM PENURUNAN
MENGONTROL RESIKO
PERILAKU KEKERASAN

Sebelum Pemberian Terapi Wudhu

Sesudah Pemberian Terapi Wudhu
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ketiga sampai hari ke enam emosi

pasien menurun atau stabil dengan

hasil  skor PANSS EC 5,

pengendalian impuls yang buruk

dengan skor 1, ketegangan skor 1,

permusuhan skor 1,

ketidakkoperatifan skor 1, dan gaduh

gelisah skor 1, jadi total skor 5 dengan

keterangan pandangan pasien sudah

tidak tajam, nada bicara pasien

terkontrol, pasien tampak mulai

ramah saat diajak berinteraksi dan

pasien mampu mempraktikan wudhu

saat stimulus marah muncul . Hal ini

menjadi indikator bahwa terapi

spiritual wudhu terdapat perubahan

dalam mengontrol resiko perilaku

kekerasan.

Berdasarkan hasil studi kasus

diketahui bahwa setelah dilakukan

tindakan terapi wudhu adapun

pengaruh terapi wudhu bagi fisik

maupun psikis karena wudhu yang

dimaknai pasien sebagai adaya

perasaan nyaman, damai, tentram,

bahagia karena dapat terjaga dan

terhindar dari hal-hal yang negatif,

terhindar dari amarah yang

berlebihan, adanya perasaan tenang

karena mendapat kemudahan untuk

beribadah setiap saat. Hal ini sesuai

juga dengan teori yang dinyatakan

oleh Purnamasari dan Rakhman

(2015) wudhu bermanfaat untuk

menjernihkan pikiran, menyejukkan

hati, mengurangi stress, rasa

khawatir, marah, merangsang dan

mengefektifkan sistem kerja saraf.

KESIMPULAN DAN SARAN

a. Kesimpulan

Hasil studi kasus ini menunjukan

bahwa pemberian terapi spiritual

wudhu pada pasien resiko perilaku

kekerasan efektif. Pasien dapat

mengontrol resiko perilaku

kekerasan dengan terapi wudhu

dapat mengurangi rasa emosi dan

marah. Dengan penerapan terapi

wudhu yang optimal maka tanda

dan gejala resiko perilaku

kekerasan menurun

b. Saran

1) Bagi Rumah Sakit

Rumah sakit diharapkan dapat

memberikan dan menfasilitasi

pelayanan kepada pasien untuk

meningkatkan proses

penyembuhan dan rumah sakit

hendaknya menyediakan

tenaga kesehatan yang

profesional untuk membantu

proses penyembuhan pasien.
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2) Bagi Institusi Pendidikan

Institusi pendidikan

diharapkan dapat

meningkatkan bimbingan serta

motivasi kepada mahasiswa

secara maksimal untuk

menghasilkan suatu karya tulis

ilmiah jiwa yang berkualitas.

3) Bagi Pasien

Pasien diharapkan mampu

mengaplikasikan cara-cara

yang sudah diajarkan sebagai

usaha dan meminimalisir

munculnya tanda dan gejala

Resiko Perilaku Kekerasan.

4) Bagi Penulis

Penulis diharpakan mampu

memberikan asuhan

keperawatan secara maksimal

kepada pasien serta

mengajarkan Terapi Spiritual

Wudhu guna mengontrol

Resiko Perilaku Kekerasan

yang dialami pasien.

DAFTAR PUSTAKA

Aziz, Moh. Ali. (2016). Sukses

Belajar Melalui Terapi

Shalat. Surabaya: UIN Sunan

Ampel Press

Dalami, E., dkk. (2010). Asuhan

Keperawatan Klien dengan

Gangguan Jiwa. CV Trans

Info Media: Jakarta.

Damaiyanti, M, & Iskandar. (2014).

Asuhan Keperawatan Jiwa.

Bandung: PT. Refika

Aditama.

Derja, A,H,S. (2011). Buku Ajar

Asuhan Keperawatan Jiwa.

Yogyakarta: Nurha Medikaa

Kemenkes R.I.a. (2014). Permenkes

Nomor 35 Tentang Standar

Pelayanan Kefarmasian di

Apotek, Kementrian

Kesehatan Republik

Indonesia. Jakarta.

Keliat, Budi A., et al. (2019). Asuhan

Keperawatan Jiwa. Jakarta:

EGC

Sutejo. (2017). Konsep dan Praktitk

Asuhan Keperawatan

Kesehatan Jiwa: Gangguan

Jiwa dan Psikososial.

Yogyakarta: PT. Pustaka

Baru.


