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ABSTRAK 

 

Gangguan jiwa adalah suatu manifestasi dari bentuk penyimpangan perlakuan yang 

diakibatkan oleh adanya distorsi emosi dan disebut juga sebagai penyakit multi 

kausal yang berdampak pada gangguan perilaku seseorang.Terapi musik klasik 

mozart menjadi salah satu modalitas yang tepat dalam penanganan pasien resiko 

perilaku kekerasan. Tujuan studi kasus ini adalah melaksanakan asuhan 

keperawatan pada pasien perilak kekerasan di rumah sakit jiwa Dr. Arif Zainudin 

Surakarta. Jenis penelitian ini adalah deskriptif dengan menggunakan metode 

pendekatan studi kasus. Subjek dalam penelitian ini adalah pasien dengan diagnosa 

medis gangguan Resiko Perilaku Kekerasan dengan fokus studi pemberian terapi 

musik klasik mozart. Hasil studi menunjukan bahwa setelah dilakukan terapi musik 

klasik mozart menunjukan kemajuan perawatan yang baik dalam mengontro resiko 

perilaku kekerasan dengan kategori penilaian kemampuan mengontrol resiko 

perilaku kekerasan tingkat baik dengan score 9. 

Kata kunci : Resiko Perilaku Kekerasan,Terapi musik klasik mozart. 
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ABSTRACT 

 

Mental disorder is a manifestation of a form of treatment deviation caused by 

emotional distortion and is also called a multi-causal disease that affects a person's 

behavior disorder. Mozart classical music therapy is one of the appropriate 

modalities in handling patients at risk of violent behavior. The purpose of this case 

study is to carry out nursing for patients with violent behavior at Dr. Mental 

Hospital. Arif Zainudin Surakarta. This type of research is descriptive using a case 

study approach. The subjects in this study were patients with a medical diagnosis 

of a violent behavior risk disorder with a focus on the study of giving Mozart 

classical music therapy. The results of the study showed that after Mozart's 

classical music therapy showed good treatment progress in controlling the risk of 

violent behavior with the category of assessing the ability to control the risk of 

violent behavior at a good level with a score of 9. 
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PENDAHULUAN 

Menurut World Health 

Organization (WHO) kesehatan jiwa 

adalah kondisi dimana seseorang yang 

bukan hanya terbebas dari gangguan 

jiwa, tetapi seseorang yang 

mempunyai keselarasaan dan 

keseimbangan antara keadaan sehat 

fisik, mental dan sosial sehingga 

menimbulkan sikap positif yang 

menggambarkan kedewasaan dan 

kepribadiannya. Kesehatan jiwa adalah 

kemampuan individu berkembang baik 

secara mental, fisik, sosial serta 

spiritual sehingga individu dapat 

menyadari kemampuan yang dimiliki, 

dapat mengatasi berbagai tekanan, 

bekerja secara produktif dan 

memberikan peran dalam 

komunitasnya menurut UU No. 18 

tahun 2014. 

WHO (2016)Di Indonesia, hasil 

Riset Kesehatan Dasar 2013, jumlah 

penderita gangguan jiwa di Indonesia 

mencapai 1,7% per 1000 penduduk. 

Prevalensi tinggi terjadi di Yogyakarta 

dan Aceh masing- masing 2,7% 

sedangkan terendah di Kalimantan 

Barat, yaitu sebesar 0,7%. Untuk 

Provinsi Lampung jumlah penderita 

gangguan jiwa didapatkan sebesar 

0,8% (Badan Peneliti 

dan Pengembangan Kesehatan 

Kementrian Kesehatan RI, 2013). 

Menurut WHO (World Health 

Organization) prevalensi gangguan 

jiwa berat pada tahun 2016 

mempengaruhi lebih dari 21 juta orang 

di dunia yang lebih sering terjadi pada 

laki-laki yaitu sebanyak 

12 juta, sedangkan pada perempuan 

hanya 9 juta. Sedangkan prevalensi 

penderita gangguan jiwa berat di 

Indonesia pada tahun 2013 - 2018 

mengalami kenaikan dari 1,7 permil 

atau 1,7 per 1.000 orang menjadi 7 

permil atau 7 per 1.000 orang. 

Sedangkan menurut Yosep, 

Gangguan jiwa yang dapat 

menimbulkan risiko perilaku 

kekerasan salah satunya adalah agresif. 

Perilaku kekerasan adalah suatu keadaan 

emosi yang merupakan campuran perasaan 

frustasi dan benci atau marah 

(Yosep,2013:145) 

Menurut Afnuhazi 2015, perilaku 

kekerasan adalah suatu keadaan dimana 

seseorang melakukan tindakan yang 

membahayakan secara fisik baik kepada diri 

sendiri maupun orang lain. Resiko perilaku 

kekerasan ini ditandai dengan perubahan 

perilaku seseorang yang dapat disebabkan 

oleh beberapa faktor seperti penggunaan zat 

adiktif , perubahan emosi dan sebagainya. 

Dengan begitu Resiko Perilaku Kekerasan 

(RPK) merugikan diri sendiri dan orang lain 

karena sifatnya yang dapat mencederai 

dirinya sendiri maupun orang lain. 

Menurut Keliat B.A ( 2019 ) tanda dan 

gejala risiko perilaku kekerasan meliputi : 

mengatakan benci atau 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, melotot, 

pandangan tajam, tangan mengepal, rahang 

mengatup, gelisah dan mondar-mandir, 

tekanan darah meningkat, nadi meningkat, 

pernapasan meningkat, mudah tersinggung, 

nada suara tinggi dan bicara kasar 

mendominasi pembicaraan, sarkasme, merusak 

lingkungan, memukul orang lain, mengatakan 

tidak senang, menyalahkan orang lain, 

mengatakan diri berkuasa, merasa gagal 

mencapai tujuan, mengungkapkan keinginan 

yang tidak realistis dan minta dipenuhi, suka 

mengejek dan mengkritik, disorientasi, wajah 

merah, postur tubuh kaku, sinis, bermusuhan, 

menarik diri. 

Menurut hasil riset penelitian Aprini& 

Prasetya (2018) adapun hal tersebut sebagai 

upaya dari penanganan pada pasien resiko 

perilaku kekerasan. Maka dari itu, terapi 

musik klasik dapat juga menurunkan 

perilaku kekerasan. 

Ada beberapa jenis musik klasik seperti 

Beethoven, Mozart, Richard Clyderman, 

Suzanne Ciani, Yanni, Yiruma dan masih 

banyak lainya. Jenis musik klasik yang 



digunakan pada studi kasus ini yaitu 

menggunakan Musik Klasik Mozart 

karena musik klasik ini dapat 

mengurangi perilaku agresif, anti 

sosial, mengatur hormon yang 

berkaitan dengan stres, mengubah 

persepsi dan mempengaruhi untuk 

mengenal ruang sekitar, 

menimbulkan rasa aman, relaksasi, 

mengurangi rasa dari kecemasan, 

juga mengatasi depresi. Musik klasik 

mozart mempunyai variasi bunyi 

yang lebih kaya dibandingkan musik 

music lainya dan menciptakan 

suasana yang rileks sehingga 

merangsang pelepasan zat kimia 

Gamma Amino Butyc Acid (GABA) 

yang dapat mengeliminasi rasa 

tertekan, cemas dan memperbaiki 

suasana hati . Hal hal ini merupakan 

kelebihan dari terapi musik klasik 

dibandingkan dengan terapi lainya 

seperti terapi murotal , terapi 

gending jawa dan lain-lain (Djohan, 

2016). Berdasarkan latar belakang di 

atas, penulis akan memberikan 

terapi music pada pasien jiwa 

dengan resiko perilaku kekerasan 

dalam Proposal Karya Tulis Ilmiah 

berjudul “Asuhan Keperawatan Jiwa 

Dengan Resiko Perilaku Kekerasan” 

METODE PENELITIAN 

 

Jenis penelitian ini adalah 

penelitian deskriptif dengan 

menggunakan metode pendekatan 

studi kasus. Studi kasus ini dilakukan 

untuk mengetahui gambaran asuhan 

keperawatan pada pasien yang 

mengalami risiko perilaku kekerasan 

dengan pemberian terapi musik klasik 

mozart. Subyek studi kasus adalah 

satu orang pasien dengan masalah 

resiko perilaku kekerasan. Tempat 

penelitian di ruang Abimanyu Rumah 

Sakit Jiwa Daerah Prof. Dr. Arif 

Zainudin Surakarta pada tanggal 15 – 

22 Februari 2021. Alat ukur yang 

digunakan adalah lembar observasi 

tanda dan gejala risiko perilaku 

kekerasan dan lembar kemampuan 

mengontrol resiko perilaku kekerasan. Etika 

studi kasus yang penulis gunakan yaitu 

Informed Consent, Anonymity, dan 

Kerahasian. 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

 

Perilaku kekerasan atau agresif 

merupakan suatu perilaku yang bertujuan 

untuk mencelakai seseorang baik secara 

fisik ataupun psikologis. Perilaku kekerasan 

dapat berupa verbal maupun non verbal atau 

fisik (Purwanto, 2015). 

Perilaku kekerasan pada orang adalah 

tindakan agresif yang ditujukan untuk 

melukai atau membunuh orang lain. 

Perilaku kekerasan yang dialami timbul 

ketakutan, frustasi, manipulasi atau 

intimidasi (Roufuddin & Hoiriyah, 2020). 

Sedangkan menurut Muhith ( 2015 ) faktor 

yang mencetuskan terjadinya perilaku 

kekerasan antara lain seseorang kurang 

percaya diri, keputusasaan, kelemahan fisik, 

dan ketidakberdayaan, konflik interaksi 

sosial, ribut, dan kehilangan orang atau 

objek yang berharga. Berdasarkan hasil 

pengkajian penulis menegakan diagnosa 

keperawatan jiwa risiko perilaku kekerasan 

ditandai dengan data subjektif pasien 

mengatakan pasien     melakukan     amuk     

dengan 

merusak sepeda motor dan menendang 

pintu kamar karena mendengar suara tangisan 

saat selesai melakukan sholat subuh.Data 

objektif yaitu pasien tampak: tatapan mata 

tajam, mata merah, mengejek orang lain, 

badan terlihat kaku , tangan mengepal, nada 

bicara cepat dan tinggi, sering berkata kotor, 

merasa benar, merasa dirinya berkuasa, 

mudah tersinggung, emosi tidak stabil. 

Hasil dari lembar observasi dari 35 tanda 

dan gejala risiko perilaku kekerasan yang 

muncul yaitu terdapat 12 tanda dan gejala 

risiko perilaku kekerasan. Menurut Rusdi 

(2013) masalah keperawatan yang mungkin 

muncul pada pasien perilaku kekerasan 

adalah gangguan persepsi sensori : halusinasi 

pendengaran, perilaku kekerasan dan juga 

resiko perilaku kekerasan.Menurut dari data 

hasil pengkajian penulis menegakkan 



diagnosa keperawatan resiko perilaku 

kekerasan dikarenakan masalah yang 

dialami pasien mengarah pada masalah 

resiko perilaku kekerasan. 

Setelah   dikaji   awal   terkait   resiko 

karena seseorang mengalami erilaku 

kekerasan, dilakukan intervensi 

keperawatan dengan diberikan terapi 

musik klasik mozat . Terapi ini 

dilakukan untuk mengontrol marah 

dan menurunkan tanda dan gejala 

resiko perilaku kekerasan. Terapi ini 

dilakukan selama 3 hari berturut – 

turut dan masing masing dilakukan 

selama 30 menit, sebelum diberikan 

penerapan terapi musik klasik mozart 

pada pasien terdapat 12 tanda dan 

gejala pada pasien. 

Pemberian terapi musik memberi 

Efek dari terapi musik itu sendiri pada 

sistem limbik dan saraf otonom yaitu 

bisa menciptakan suasana rileks, 

aman dan menyenangkan sehingga 

merangsang pelepasan zat kimia 

Gamma Amino Butyic Acid (GABA) 

enkefallin atau beta endorphin yang 

dapat mengeliminasi neurotransmiter 

rasa tertekan, cemas dan 

memperbaiki suasana hati (mood) 

pasien (Campbell (2010) dalam 

Apriani & Anton (2018)). Terapi 

music mozart dapat memodifikasi 

gelombang otak dari gelombang beta 

yang dicirikan dengan kesadaran 

biasa atau pada saat seseorang 

mengalami perasaan negative 

menjadi kisaran gelombang theta 

yang mengakibatkannya berubahnya 

perasaan negativebahkan presepsi-

presepsi dimensi lain 

(champbell,(2010) dalam 

Rosiana,Jumaini & Yesi Hasneli N( 

2013)) Terapi music klasik ini 

diberikan untuk mengubah perilaku 

maladaptif terdahulu menjadi 

perilaku yang adaptif. Terapi ini 

diberikan selama 3 hari berturut-

turut yang terdiri dari pertemuan 1 

sampai dengan 3 dengan waktu 30 

menit. 

Berdasarkan lembar observasi tanda 

dan gejala risiko perilaku kekerasan dari 

sebelum dilakukan pemberian terapi musik 

kalsik mozart dalam mendapatkan 12 tanda 

dan gejala yang muncul dari 35 tanda dan 

gejala yang ada, setelah dilakukan kegiatan 

pemberian terapi musik klasik mozart 

pasien mengalami penurunan tanda dan 

gejala risiko perilaku kekerasan 

sebelumnya 12 menjadi 9 dari tanda dan 

gejala yang muncul . Sesuai dengan 

penelitian yang dilakukan oleh wayan, dkk 

( 2013 ) bahwa terapi musik klasik mozart 

efektif dilakukan untuk melakukan 

perubahan terhadap mengontrol marah 

risiko perilaku kekerasan. Menurut penulis 

bahwa ada pengaruh pemberian terapi 

relaksasi nafas dalam terhadap penurunan 

dan tanda gejala serta kemampuan pasien 

dalam mengontrol marah. 

 

KESIMPULAN DAN SARAN 

a. Kesimpulan 

Asuhan keperawatan pada pasien risiko 

perilaku kekerasan dengan pemberian 

terapi musik klasik mozart selama tiga 

hari berturut – turut dengan durasi 

waktu 30 menit pada pasien dengan 

risiko perilaku kekerasan dapat 

menurunkan tanda dan gejala risiko 

perilaku kekerasan dari 12 tanda dan 

gejala menjadi 9. 

 

Saran 

1) Bagi Rumah Sakit 

Diharapkan pemberian terapi 

musik klasik mozart dapat 

mengurangi klien dengan resiko 

perilaku kekerasan 

2) Bagi Institusi Pendidikan 

Diharapkan untuk  Institusi 

Pendidikan sebagai bahan materi 

untuk pembelajaran tambahan 

bahwa pemberian terapi musik 



klasik mozart ini sangat 

bermanfaat dan memberi 

bimbingan kepada 

mahasiswa praktik secara 

optimal, terutama pada 

pendidikan ilmu 

keperawatan 

jiwa, sehingga

 dapat 

mengimplementasikan 

secara maksimal dalam 

praktik keperawatan. 

3) Bagi Profesi Keperawatan 

Diharapkan  perawat

 mampu 

berkoordinasi  dengan 

   tim 

kesehatan  lainnya 

 dalam 

memberikan asuhan 

keperawatan jiwa pada 

pasien agar maksimal 

khususnya untuk   

pasien   risiko 

perilaku kekerasan

 dengan 

pemberian terapi  musik 

 klasik mozart. 

dapat mengurangi klien 

dengan resiko perilaku 

kekerasan memberikan 

asuhan keperawatan jiwa 

pada pasien agar maksimal 

khususnya untuk   

pasien  risiko 

perilaku kekerasan

 dengan 

pemberian terapi musik

  klasik 

mozat. 
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