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ABSTRAK 

 
Skizofrenia merupakan gangguan mental yang terjadi dalam jangka panjang, 

sehingga menyebabkan pasien mengalami resiko perilaku kekerasan yang dapat 

membahayakan diri sendiri, orang lain, maupun lingkungan sekitarnya. Tindakan 

keperawatan yang dapat dilakukan pasien untuk mengontrol marah salah satunya adalah 

Relaksasi Otot Progresif. Relaksasi Otot Progresif ini memberikan banyak manfaat, yaitu 

menurunkan ketegangan otot, memberikan rasa nyaman saat pasien tidur, mengurangi 

depresi yang tinggi serta ketegangan otot pada pasien. Penelitian ini bertujuan untuk 

mengetahui pengaruh relaksasi otot progresif terhadap kemampuan mengontrol marah pada 

pasien RPK di RSJD Dr. Arif Zainudin, Surakarta Provinsi Jawa Tengah. Penelitian ini 

menggunakan quasi eksperimental pre-post test design. Sampel dalam penelitian ini diambil 

1 responden, dengan kriteria pasien mengamuk, mencederai diri sendiri, memukul dan 

sampai melukai orang lain, menggunakan teknik pengambilan sampel purpose sampling. 

Hasil  penelitian menunjukkan ada pengaruh PMRT terhadap perubahan gejala risiko 

perilaku kekerasan sebelum dan setelah dilakukan PMRT. Kesimpulan bahwa PMRT 

memiliki pengaruh yang signifikan terhadap perubahan gejala risiko perilaku kekerasan di 

RSJD Dr. Arif Zainudin Serakarta.  

 

Kata kunci : progressive muscle relaxation therapy; risiko perilaku kekerasan; 

mengontrol resiko perilaku kekerasan  
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Abstract 

The risk of violent behavior is a schizophrenic mental disorder where their actions 

can be dangerous. If left untreated, it can harm oneself, others and the environment. ROP 

is a deep muscle relaxation technique that does not require imagination. The benefits of 

ROP, which provide a sense of comfort when the patient sleeps, reduce depression and 

muscle tension in the patient. The purpose of this study is to know the effect of 

progressive muscle relaxation on the ability to control anger in patients with RPK. This 

case study uses a quasi-experimental pre-post test design. The sample in this study was 

taken by 1 respondent, the criteria for the patient to be angry, injure themselves, hit and 

injure others, using a purpose sampling technique. The results of the study have an effect 

on changes in symptoms on the risk of violent behavior before and after ROP was carried 

out. The conclusion is that ROP action has a significant effect on changes in symptoms 

on the risk of violent behavior. 
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PENDAHULUAN 

 

 

Skizofrenia merupakan 

gangguan jiwa yang dapat 

menimbulkan emosi, dan tingkah laku 

sehingga pasien dengan skizofrenia 

memiliki risiko lebih tinggi 

berperilaku agresif dimana perubahan 

perilaku secara cepat. Pasien 

skizofrenia sering dikaitkan dengan 

perilaku kekerasan yang dapat 

membahayakan diri sendiri maupun 

orang lain bahkan lingkungan 

sekitarnya, secara fisik, emosional, 

maupun seksual (Baradero, 2016; 

Sutejo, 2018). 

Menurut    World    Health 

Organization   (2017), umumnya 

gangguan mental    yang    terjadi 

merupakan  gangguan   depresi. 

Diperkirakan 4,4%   dari  populasi 

global pasien menderita gangguan 

depresi, dan 3,6% dari gangguan 

kecemasan. Jumlah pasien depresi 

akan meningkat lebih dari 18% 

antara tahun 2005 dan 2015. Depresi 

yang  adalah   penyebab   terbesar 

kecacatan di seluruh dunia. Lebih 

dari 80% penyakit ini dapat dialami 

orang- orang yang tinggal dinegara 

yang berpenghasilan rendah (WHO, 

2017). Pasien gangguan jiwa ini 

dapat terjadi pada siapa saja dan 

kapan saja. Hasil analisis dari WHO 

sekitar 450 juta orang menderita 

gangguan jiwa termasuk skizofrenia. 

Skizofrenia       menjadi 

gangguan jiwa dominan dibanding 

gangguan jiwa lainnya. Penderita 

gangguan jiwa seperti tinggal di 

Negara berkembang, 8 dari 10 orang 

yang menderita skizofrenia ini tidak 

mendapatkan penanganan medis. 

Gejala skizofrenia muncul pada usia 

kriteria 15-25 tahun lebih banyak 

ditemukan pada laki-laki 

dibandingkan dengan perempuan 

(Ashturkar& Dixit,2013). 

Riskesdas  Tahun  2018, 

mencatat    bahwa    prevalensi 

gangguan jiwa berat pada penduduk 

Indonesia adalah 1,7 per mil. Pasien 

gangguan jiwa berat ini terbanyak 

dibeberapa daerah, antara lain DI 

Yogyakarta,        Aceh,    Sulawesi 

Selatan, Bali, dan Jawa Tengah. 

Lebih lanjut     juga   Riskesdas 

menyebutkan    bahwa  prevalensi 

gangguan jiwa pada penduduk Jawa 

Tengah  adalah   9,8%          dari 

seluruh   penduduk     Indonesia 

(riskesdes    RI,2018).      Risiko 

Perilaku      Kekerasan 

merupakan orang yang melakukan 

tindakan sangat membahayakan diri 

sendiri atau    orang  lain,   yang 

ditandai dengan adanya perilaku 

pasien yang marah, mengamuk dan 

gelisah  yang    tidak  terkontrol. 

Kriteria  perilaku    yang berkaitan 

dengan Resiko Perilaku Kekerasan 

antara lain : menyerang, mengamuk, 

memberontak,       dan      perilaku 

kekerasan       yang        dapat 

membahayakan diri sendiri ataupun 

orang lain (Herman, 2011). Perilaku 

kekerasan adalah suatu keadaan 



dimana seorang akan mencederai 

diri fisiknya sendiri, orang lain dan 

lingkungan di sekitaranya (H & 

Titin, 2014). 

Terapi keperawatan dapat 

dilakukan untuk mengatasi masalah 

skizofrenia (resiko perilaku 

kekerasan) salah satunya adalah 

dengan memberikan terapi Relaksasi 

Otot Progresif. Tujuan dari terapi 

ROP ini adalah menurunkan 

ketegangan otot, memberikan rasa 

nyaman saat tidur, dapat menurunkan 

depresi yang tinggi, mengurangi rasa 

lelah dan kram otot, serta 

meningkatkan konsentrasi pada 

pasien. 

Kondisi yang dapat 

menyebabkan stres dan cemas yang 

terus menerus menyebabkan pasien 

beresiko untuk kembali melakukan 

perilaku kekerasan yang lampau 

(Melo-Dias, et al., 2019). Untuk itu 

diperlukan strategi preventif untuk 

mencegah perilaku kekerasan salah 

satunya adalah dengan teknik 

relaksasi. Salah satu teknik relaksasi 

yang banyak digunakan untuk 

menurunkan stres adalah Progressive 

Muscle Relaxation Therapy (PMRT). 

PMRT dampaknya mampu 

mengurangi kecemasan dan depresi, 

peningkatan perasaan kontrol diri dan 

peningkatan kemampuan koping 

dalam situasi stres (Melo-Dias, et al., 

2019). 

 
METODE PENELITIAN 

Desain penelitian   pada    karya 

tulis ilmiah ini adalah studi kasus. 

Studi yang digunakan untuk 

mengeksplorasi masalah asuhan 

keperawatan jiwa pada pasien resiko 

perilaku kekerasan dengan 

pemenuhan kebutuhan psikologis. 

Subjek studi yang digunakan adalah 

pasien dengan diagnosa keperawatan 

resiko perilaku kekerasan. Tempat 

dan waktu penelitian kasus Di Rumah 

Sakit Jiwa Daerah Dr. Arif Zainudin 

Surakarta. Pengambilan kasus 

dilaksanakan pada tanggal 16 

Februari sampai dengan tanggal 28 

Februari 2021, sehari 1 kali dalam 7 

hari selama10-15 menit. 

 
HASIL DAN 

PEMBAHASAN 

 
HASIL 

Studi kasus ini dipilih satu orang 

sebagai subjek studi kasus yaitu 

sesuai dengan kriteria yang telah 

ditentukan. Subjek studi kasus ini 

adalah Ny. S berusia 53 tahun, 

berjenis kelamin perempuan, 

beragama islam, dan beralamat di 

Surakarta, nomor register 050xxx, 

pendidikan terakhir SMA, 

penampilan klien bersih dan rapi, 

diagnosis medis Skizofrenia tak 

terperinci (F.20.3) dan diagnosis 

keperawatan Resiko Perilaku 

Kekerasan. Pasien dibawa ke RSJD 

Surakarta pada tanggal 30 Januari 

2021, pasien mengatakan bahwa ia 

sering marah – marah tanpa sebab 



dan ketika ia marah, pasien sering 

membanting – banting pintu 

rumahnya, pasien mengalami 

masalah keperawatan Resikon 

Perilaku Kekerasan. Dari hasil 

pemeriksaan tanda- tanda vital 

didapatkan hasil tekanan darah 

120/70 mmHg, nadi 104 x/menit, 

frekuensi nafas 20 x/menit, suhu 

36°C. Pasien pernah di rawat di 

RSJD Surakarta sebanyak 2 kali, 

Setelah melakukan 

pengkajian awal terkait resiko 

perilaku kekerasan kemudian 

dilakukan intervensi keperawatan 

yaitu melakukan Strategi pelaksanaan 

1-4 dan memberika terapi relaksasi 

otot progresif. Terapi ini dilakukan 

dengan tujuan menurunkan 

ketegangan otot, memberikan rasa 

nyaman saat tidur, depresi yang 

tinggi, mengurangi rasa lelah dan 

kram otot, serta meningkatkan 

konsentrasi pada pasien. Dengan cara 

memberikan terapi relaksasi otot 

progresif sehingga pasien mampu 

mengontrol emosi dan mengontrol 

marahnya, pasien mengikuti kegiatan 

dengan optimal. Terapi dilakukan 

sehari 1 kali dalam 7 hari selama 10- 

15 menit. Sebelum dan sesudah 

diberikan terapi relaksasi otot 

progresif pasien terlebih dahulu 

diukur menggunakan lembar 

penilaian evaluasi tindakan. 

 
PEMBAHASAN 

 

 
Pengkajian adalah tahap awal 

dengan keluhan yang sama. 

Hasil pengkajian 

pemeriksaan fisik diperoleh data 

tekanan darah 120/70 mmHg,  nadi 

104 kali/menit, RR 20 kali/menit, 

suhu 36˚C, tinggi badan 153 cm, 

berat badan 55 kg. Hasil pengkajian 

psikososial Ny. S tentang genogram 

pasien merupakan anak pertama dari 

7 bersaudara, pasien belum 

menikah. 

dan dasar utama dari proses 

keperawatan dan merupakan suatu 

proses yang sistematis dalam 

pengumpulan data dari berbagai 

sumber untuk menevaluasi dan 

mengidentifikasi status kesehatan 

pasien (Muhith, 2015). Hasil 

pengkajian yang dilakukan pada 

tanggal 16 februari 2021 pada pasien 

Resiko Perilaku Kekerasan 

didapatkan data fokus pasien 

membanting – banting pintu ketika 

marah tanpa sebab dan pasien 

merasa tersinggung saat membahas 

tentang percintaan dimasalalu. Data 

obyektif pasien tampak gelisah, 

kebingungan, afek muka datar. 

Pasien merupakan Ny. S berumur 53 

tahun dan dirawat diruang Srikandi. 

Hal ini juga didukung oleh (Deden 

dan Rusdi, 2014), pengkajian adalah 

tahap awal dan dasar utama dari 

proses keperawatan. Data- data 

tersebut dikelompokkan menjadi 

factor predisposisi, presipitasi, 

penilaian terhadap stressor sumber 

koping, dan kemampuan koping 

yang dimiliki klien. Data- data yang 



diperoleh selama pengkajian juga 

dapat dikelompokkan menjadi data 

subjektif dan data objektif . 

Pengumpulan data menggunakan 

metode observasi, wawancara, 

dokumentasi. Dari data diatas dapat 

disimpulkan bahwa pengkajian pada 

pasien halusinasi sesuai dengan teori 

yang telah ada. 

Diagnosis keperawatan adalah 

identifikasi atau penilaian terhadap 

pola respons klien baik actual 

maupun potensial dan merupakan 

dasar pemilihan intervensi dalam 

mencapai tujuan yang telah di 

tetapkan oleh perawat yang 

bertanggung jawab. (Muhith, 2015., 

Stuart 2016). Berdasarkan data yang 

diperoleh pada saat pengkajian 

didapatkan data subyek pasien : 

pasien mengamuk, marah marah dan 

membanting pintu ketika marah tanpa 

sebab dan mudah tersinggung ketika 

ditanya masalah percintaan 

dimasalalu. Dari data obyektif : 

pasien mudah tersinggung, pasien 

tampak gelisah, tampak kebingungan. 

Teori yang disebutkan ada sedikit 

perbedaan dengan kasus, pada kasus 

yang menjadi core problem perilaku 

kekerasan sedangkan pada teori core 

problem perilaku kekerasan. Hal 

tersebut disebabkan karena 

penempatan ruang yang tidak sama 

yang menjadikan penulis menetapkan 

kasus resiko perilaku kekerasan. 

Resiko perilaku kekerasan adalah 

suatu keadaan dimana seseorang 

melakukan tindakan yang dapat 

membahayakan secara fisik, baik 

kepada diri sendiri maupun orang 

lain ( Yosep,2010). 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). 

Berdasarkan fokus diagnosa 

keperawatan yang akan dibahas 

yaitu Resiko Perilaku Kekerasan, 

maka penulis menyusun rencana 

keperawatan dengan tujuan 

perencanaan yaitu setelah dilakukan 

tindakan keperawatan selama 3x24 



jam pasien diharapkan mampu 

mengatasi/mengendalikan 

resiko perilaku kekerasan dengan 

kriteria : pasien mampu 

mengidentifikasi penyebab resiko 

perilaku kekerasan, pasien dapat 

menyebutkan tanda dan gejala 

resiko perilaku kekerasan, pasien 

dapat mendemonstrasikan cara 

mengontrol resiko perilaku 

kekerasan, yaitu menggunakan 

Strategi Pelaksanaan dengan fisik 

(nafas dalam dan pukul bantal) dan 

relaksasi otot progresif, obat, secara 

verbal, dan spiritual. Pasien mampu 

mengontrol resiko perilaku 

kekerasan dengan cara fisik I : Tarik 

napas dalam dan cara fisik II : pukul 

bantal, pasien      mampu mengatasi 

/ mengendalikan resiko perilaku 

kekerasan dengan kriteria hasil : 

pasien mampu mengidentifikasi 

penyebab resiko perilaku kekerasan, 

pasien dapat mengidentifikasi tanda 

dan gejala resiko perilaku kekerasan, 

pasien dapat mengidentifikasi jenis 

resiko perilaku kekerasan yang 

pernahdilakukan, pasien mampu 

mengidentifikasi cara kontruktif, 

cara- cara sehat dalam 

mengungkapkan marahnya, pasien 

dapat mengidentifikasi akibat dari 

perilaku kekerasannya, pasien dapat 

mendemonstrasikan cara mengontrol 

resiko perilaku kekerasan dengan 

cara latihan fisik 1. Tarik nafas 

dalam dalam dan latihan fisik 2.( 

Pukul bantal dan kasur), berbicara 

secara   baik   atau   bercakap-cakap, 

minum obat secara teratur, 

melakukan teknikspiritual / 

psikoreligius. 

Penulis menuliskan intervensi 

keperawatan   dengan  cara    fisik 

yaitu   Relaksasi Otot Progresif. 

Terapi    yang   digunakan adalah 

relaksasi     otot    progresif karena 

mampu     menurunkan  ketegangan 

otot, kecemasan, meningkatkan 

gelombang alfa otak yang terjadi 

ketika  pasien    sadar   dan   tidak 

memfokuskan     perhatian   serta 

relaksasi,     meningkatkan    rasa 

kebugaran     dan  konsentrasi, 

memperbaiki    kemampuan  untuk 

mengatasi   stres  (Setyoadi   & 

Kushariyadi,2012). 

Implementasi keperawatan 

adalah pelaksanaan keperawatan 

oleh pasien. Hal yang harus 

diperhatikan ketika melakukan 

implementasi keperawatan adalah 

tindakan keperawatan yang akan 

dilakukan pada pasien secara 

interaksi dalam melaksanakan 

tindakan keperawatan (Damayanti, 

2015). 

Teori tersebut sesuai dengan 

yang penulis lakukan. Penulis 

melakukan Strategi Pelaksanaan 1 

kepada Ny. S dilakukan pada 

tanggal   16   februari   2021   waktu 

10.30 WIB dibangsal Srikandi 

Rumah Sakit Jiwa Daerah dr. Arif 

Zainudin Surakarta. Dilakukan 2 

kali sehari selama 7 hari, mulai pada 

tanggal 16-23 Februari 2021, dengan 

durasi waktu 10 menit. Tindakan 



dilakukan di hari pertama pada 

tanggal 16 Februari 2021, dalam 

bentuk strategi pelaksanaan 1 (SP 1 

Pasien) yaitu, membina 

mengidentifikasi penyebab marah, 

mengidentifikasi akibat resiko 

perilaku kekerasan, mengidentifikasi 

tanda dan gejala resiko perilaku 

kekerasan, mengajarkan teknik 

relaksasi napas dalam dan pukul 

bantal, dan latihan terapi relaksasi 

otot progresif. Saat dilakukan SP 1 

pasien tampak kooperatif, dan 

kontak mata ada, pasien tampak 

mengikuti latihan fisik dari awal 

sampai akhir. Tindakan keperawatan 

yang dilakukan dihari kedua pada 

tanggal 17 Februari 2021, dalam 

bentuk Strategi Pelaksanaan 2 (SP 2 

Pasien) yaitu dengan minum obat 

secara teratur dan mengenalkan cara 

minum obat dengan prinsip 8 benar 

obat, mengevaluasi SP 1 tarik nafas 

dalam dan pukul bantal, dan latihan 

terapi relaksasi otot progresif 

dilakukan pada tanggal 17 februari 

2021 waktu 09.00 WIB, setelah 

dilakukan tindakan keperawatan 

pasien tampak mampu mengulangi 

prinsip 8 benar minum obat dengan 

benar. Tindakan keperawatan 

strategi pelaksanaan 3 dalam bentuk 

verbal (bercakap-cakap) dan latihan 

terapi relaksasi otot progresif 

dilakukan pada tanggal 18 februari 

2021 waktu 08.00 WIB, setelah 

dilakukan tindakan keperawatan 

pasien tampak mengerti dan 

memahami        bagaimana        cara 

mengungkapkan, meminta, dan 

menolak dengan baik. Tindakan 

keperawatan strategi pelaksanaan 4 

dalam bentuk psikoreligi dan latihan 

terapi relaksasi otot progresif di 

lakukan pada tanggal 19 februari 

2021 waktu 08.30 WIB, setelah 

dilakukan tindakan keperawatan 

pasien tampak kooperatif saat 

diajarkan tentang psikoreligi (sholat 

dan mengaji). Tindakan 

keperawatan yang dilakukan 

selanjutnya adalah terapi relaksasi 

otot progresif dilakukan pada 

tanggal 20-23 februari 2021 waktu 

09.00 WIB, setelah dilakukan 

tindakan keperawatan pasien 

tampak sudah menguasai tindakan 

relaksasi otot progresif dan akan 

melakukan tindakan relaksasi otot 

progresif ketika marah. Penelitian 

tentang perubahan aktivitas sehari- 

hari pada pasien Resiko Perilaku 

Kekerasan diperoleh dari hasil 

adanya perubahan kemampuan dan 

tingkat kemandirian pasien dalam 

melakukan teknik relaksasi otot 

progresif, antara sebelum dan 

sesudah dilakukan teknik relaksasi 

otot progresif dan sudah dilakukan 

teknik relaksasi otot progresif, 

pasien mampu mengontrol 

marahnya, dan ketika ia marah ia 

akan menggunakan teknik relaksasi 

otot progresif ini agar marahnya 

terkontrol. Setelah pemberian terapi 

sampai hari ke-7, kemampuan dan 

kemandirian pasien menjadi 

minimal care. Hal ini terjadi karena 



pasien sebelumnya sudah pernah 

dirawat dirumah sakit jiwa dan 

sudah pernah mendapatkan terapi 

relaksasi otot progresif, sehingga 

motivasi dalam dirinya 

meningkat.Disamping itu pasien 

masih mudah untuk diajak 

berkomunikasi dan mudah dalam 

mengikuti kegiatan ketika diberikan 

terapi relaksasi otot progresif. 

Karena melakukan teknik relaksasi 

otot progresif mempunyai pengaruh 

yang signifikan terhadap penurunan 

resiko perilaku kekerasan pada 

pasien resiko perilaku kekerasan di 

Rumah Sakit Jiwa Daerah dr. Arif 

Zainudin Surakarta (Cideback, 

2014). Dan dengan tercapai terapi 

relaksasi otot progresif, jika 

dilaksanakan lebih maksimal akan 

menjadi tindakan yang efektif 

menurunkan resiko perilaku 

kekerasan pada pasien skizofrenia di 

RSJ untuk tujuan meningkatkan 

konsentrasi pasien dan merilekskan 

ketegangan  pada  pasien 

(Yosep,2013). 

Evaluasi merupakan proses 

berkelanjutan untuk menilai efek 

dari tindakan keperawatan pada 

klien. Evaluasi dilakukan terus 

menerus pada respons keluarga 

terhadap tindakan keperawatan yang 

telah dilaksanakan. Evaluasi proses 

atau    pormatif    dilakukan    setiap 

selesai melakukan 

tindakan.Evaluasi dapat dilakukan 

dengan menggunakan SOAP sebagai 

pola pikirnya. (Keliat, 2014). 

Eavluasi yang digunakan sesuai 

teori adalah SOAP (Subyektif, 

Obyektif, Analis, Planning) yang 

nama terdiri dari Subyektif adalah 

pernyataan dari pasien atau keluarga 

pasien tentang 

perkembangankesehatan pasien, 

Obyektif adalah data yang dapat 

atau hasil     pemberian  tindakan 

keperawatan      kepada    masalah 

kesehatan  pasien,  Analis    adalah 

Interpensi dari data subjektif dan 

data objektif. Analisis merupakan 

suatu   masalah   atau  diagnosis 

keperawatan yang masih terjadi atau 

juga  dpat      dituliskan   masalah 

diagnostic baru yang terjadi akibat 

perubahan status kesehatan klien 

yang telah    terdentifikasi    datanta 

dalam data subjektif dan objektif. 

Planning   adalah    Perencanaan 

keperawatan yang akan dilanjutkan, 

dihentikan,      dimodifikasi      atau 

perencanaan yang ditambahkan dari 

rencana tindakan keperawatan yang 

telah    ditentuka    sebelumnya. 

Berdasarkan     hasil   studi     kasus, 

dilakukan evaluasi pada diagnosa 

keperawatan       resiko    perilaku 

kekerasan pada Ny. S. Evaluasi 

strategi pelaksanaan 1 dilakukan 

pada tanggal 16 februari 2021 Ny. S, 

Subyek pasien mengatakan senang 

dan tenang sudah diajarkan cara 

meluapkan   marah   dengan   cara 

relaksasi tarik napas dalam dan 

pukul bantal, dan relaksasi otot 

progresif. Obyektif pasien tampak 

kooperatif saat dilakukan intervensi, 



pasien mampu menjawab pertanyaan 

dengan sesuai, pasien mampu 

diajarkan cara meluapkan marah 

dengan cara relaksasi tarik napas 

dalam dan pukul bantal, dan 

relaksasi otot progresif. Analis 

Resiko Perilaku Kekerasan (+). 

Planning menganjurkan pasien 

melakukan relaksasi napas dalam 

dan pukul bantal 2 kali sehari 

sealama 10 menit. Evaluasi strategi 

pelaksanaan 2 dilakukan pada 

tanggal 17 februari 2021 Ny. S, 

subyektif pasien mengatakan 

mengerti 8 prinsip benar obat, 

pasien mengatakan rutin minum 

obat 2 kali sehari (pagi dan sore) dan 

terapi relaksasi otot progresif. 

Obyektif, pasien mampu 

mengulangi 8 prinsip minum obat 

dengan benar.Analis, Resiko 

Perilaku Kekerasan (+).Planning, 

Anjurkan pasien minum obat dengan 

benar saat minum obat dan anjurkan 

melakukan terapi relaksasi otot 

progresif sehari sekali selama 10 

menit. Evaluasi strategi pelaksanaan 

3 dilakukan pada tanggal 18 februari 

2021 Ny. S Subyektif, pasien 

mengatakan mengerti bagaimana 

cara meminta, menolak dan 

berbicara dengan baik dan terapi 

relaksasi otot progresif. Obyektif, 

pasien tampak mengerti dan mampu 

mengulangi bagaimana cara 

menolak, meminta, dan berbicara 

dengan baik. Analis, Resiko 

Perilaku Kekerasan (+). Planning, 

anjurkan pasien megungkapkan 

perasaan, menolak, dan meminta 

dengan baik dan menganjurkan 

pasien untuk mengulangi teknik 

relaksasi otot progresif 2 kali sehari 

selama 10menit. Evaluasi strategi 

pelaksanaan 4 dilakukan pada 

tanggal 19 februari 2021 Ny. S 

subyektif, pasien mengatakan 

senang sudah diajarkan sholat dan 

pasien akan lebih rajin lagi agar 

segera sembuh. Obyektif, pasien 

tampak kooperati dan senang.Analis, 

Resiko Perilaku Kekerasan (+) . 

Planning, anjurkan pasien untuk 

sholat dan mengaji sendiri, Evaluasi 

terapi relaksasi otot progresif 

dilakukan pada tanggal 20-23 

februari 2021 Ny. S subjektif pasien 

mengatakan selalu menerapkan 

terapin relaksasi otot progresif agar 

segera hafal dan akan menggunakan 

terapi relaksasi otot progresif 

sebagai terapi untuk mengontrol 

marahnya. Obyektif, pasien tampak 

mengulangi dan pasien tampak 

menguasai relaksasi otot progresif 

secara mandiri.Analis, Resiko 

Perliaku Kekerasan (+).Planning, an 

jurkan pasien untuk melakukan 

tindakan relaksasi otot progresif 

selama 2 kali sehari selama 10 

menit. 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 

 
 

A. Kesimpulan 

Hasil kesimpulan pada pasien 

dengan resiko perilaku kekerasan 

setelah dilakukan intervensi 

keperawatan dengan terapi relaksasi 

otot progresif : resiko perilaku 

kekerasan pada pertemuan pertama 

sampai pertemuan hasil evaluasi 

bahwa pasien sudah mampu 

mengendalikan halusinasinya 

dengan baik. 

 
B. Saran 

Berdasarkan kesimpulan diatas, 

maka penulis memberi saran yang 

dihaapkan bermanfaat antara lain : 

1. Bagi Rumah Sakit 

Dapat melakukan pelatihan 

terapi relaksasi otot progresif pada 

perawat yang belum pernah dan 

yang sudah pernah dilakukan 

review. 

 

 
 

2. Bagi Institusi Pendidikan 

Dapat meningkatkan mutu 

dalam pembelajaran untuk 

menghasilkan perawat-perawat 

yang lebih profesional, inovator, 

tampil, dan lebih berkualitas. 

3. Bagi Profesi 

Keperawatan 

Dapat menerapkan strategi 

pelaksanaan 1 yaitu relaksasi napas 

dalam dan pukul bantal, dan 

relaksasi otot progresif 

4. Bagi Klien dan Keluarga 

Keluarga pasien untuk selalu 

memberi  dukungan mental dan 

membantu untuk mengontrol resiko 

perilaku kekerasan pasien dengan 

cara-cara yang sudah diajarkan di 

Rumah Sakit. 
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