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ABSTRAK : 

Perilaku kekerasan yang di tunjukkan oleh penderita gangguan jiwa sering dijumpai di 

praktik keperawatan jiwa. Perilaku kekerasan adalah situasi dimana seseorang melakukan 

tindakan yang merugikan secara fisik, terhadap diri sendiri, maupun orang lain. Tujuan dari 

studi kasus ini untuk mengetahui gambaran asuhan keperawatan jiwa pada pasien dengan 

perilaku kekerasan dengan memberikan terapi relaksasi autogenik untuk mengendalikan marah 

pada pasien. Jenis penelitian dalam studi kasus ini adalah pendekatan studi kasus dengan 1 

pasien sebagai subyek. Subjek dalam studi kasus ini adalah pasien dengan perilaku kekerasan 

dengan pemberian terapi relaksasi autogenik untuk mengontrol perilaku kekerasan secara 

mandiri di ruang Abimanyu Rumah Sakit Jiwa Daerah dr. Arif Zainudin Surakarta. Alat ukur 

penelitian yang digunakan adalah dengan lembar observasi tanda dan gejala perilaku 

kekeraasan. 

Hasil penelitian ini sebelum pasien diberikan terapi relaksasi autogenik pasien 

menunjukkan: 10 dari 12 tanda dan gejala perilaku kekerasan. Dan setelah melakukan terapi 

relaksasi autogenik mengalamai penurunan pada pasien, pasien masih menunjukkan 4 tanda dan 

gejala. Rekomendasi untuk tindakan terapi relaksasi autogenik yang efektif dilakukan pada 

pasien jiwa dengan perilaku kekerasan 

Kata Kunci : Terapi Relaksasi Autogenik, Perilaku Kekerasan, Mengontrol Marah 
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ABSTRACT 

Violent behavior by patients suffering from mental illnesses is common in psychiatric nursing 

care practice. A case of violent behavior occurs when a person commits an act that is physically 

harmful to himself or others. This research aimed to determine the overview of psychiatric 

nursing care in patients with violent behavior by providing autogenic relaxation therapy to 

control patient’s anger. This research employed a case study approach with one patient as the 

subject. Patients with violent behavior were administered autogenic relaxation therapy to control 

violent behavior independently in the Abhimanyu room of the Regional Mental Hospital, dr. 

Arif Zainudin Surakarta in this case study. An observation sheet for indications and symptoms 

of aggressive behavior was utilized as the measurement instrument in this research. The results 

of this research indicated that before the patient was given autogenic relaxation therapy the 

patient showed: 10 of 12 signs and symptoms of violent behavior. Meanwhile, after doing 

autogenic relaxation therapy there was a decrease in the patient, the patient still showed 4 signs 

and symptoms. Recommendations were needed for effective autogenic relaxation therapy for 

mental health patients with violent behavior. 
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PENDAHULUAN 

Kesehatan mental menurut Undang 

Undang Republik Indonesia nomor 18 

tahun 2014, ODGJ atau orang dengan 

gangguan jiwa adalah orang yang 

mengalami gangguan pikiran, perilaku, dan 

perasaan yang dimanifestasikan berupa 

sekumpulan gejala atau perubahan perilaku 

yang signifikan, dan dapat menimbulkan 

penderitaan dan kendala dalam 

menjalankan fungsi sebagai manusia 

(Nurrahmatiyah, 2018). Kondisi ini 

berdampak terhadap peningkatan kualitas 

maupun kuantitas penyakit mental dan 

emosional manusia. 

Menurut data riset World Health 

Organization (WHO) tahun 2017, jumlah 

orang dengan gangguan jiwa di seluruh 

dunia mencapai 450 juta orang, dimana 

sepertiga dari mereka berdomisili di negara-

negara berkembang (WHO,2017). Hasil 

Riskesdas tahun 2018 menunjukan 

prevalensi orang dengan gangguan jiwa 

dengan skizofrenia di Indonesia meningkat 

mencapai presentase 7.0% dari total 

penduduk Indonesia dan di Provinsi Jawa 

Tengah merupakan salah satu daerah 

dengan persentase 8,7% , jumlah tertinggi 

diduduki oleh provinsi Bali dengan 

presentase 11,10% dan angka terendah di 

tempati oleh provinsi Kepulauan Riau 

dengan pesentase 2,8 %, dari presentase 

orang dengan gangguan jiwa tersebut 

84,9% menjalani perawatan dan 15,1% 

tidak menjalani pengobatan. Dari 

presentase 84,9% penyandang gangguan 

jiwa yang menjalani pengobatan terdapat 

51,1%, penderita tidak meminum obat 

secara rutin dan 48,9% penderita meminum 

obat secara teratur (Kemenkes RI, 2018). 

Perilaku marah merupakan salah 

satu jenis perilaku yang dianggap sebagai 

perilaku dasar dan bersifat survival. Semua 

orang dari semua budaya memiliki perilaku 

marah namun marah yang berlebihan dapat 

berdampak buruk bagi kesehatan. Secara 

fisik perilaku marah dan mudah tersinggung 

dapat menyebabkan masalah kesehatan 

termasuk insomnia, melemahnya sistem 

kekebalan tubuh, diabetes, hipertensi serta 

jantung. Marah pada kasus yang lebih parah 

terutama pada penderita hipertensi, dapat 

menyebabkan pecahnya pembuluh darah  

hingga kematian mendadak (Aditya & 

Gemilang, 2013 dalam Santosa, 2018). 

Menurut (Triantoro, 2012 dalam 

Santosa, 2018) bahaya marah dijelaskan  

oleh para psikolog antara lain dapat dilihat  

dari tiga perspektif. Pertama, bahaya 

fisiologis dari aspek medis menurut para 

ahli, marah dan kecewa akan 

mempengaruhi kesehatan seseorang. 

Kedua, selain melemahkan jasmani, 

kemarahan juga memiliki implikasi negatif  

dalam segi psikologis. Kemarahan akan 

menciptakan berbagai dampak psikologis  

yang membahayakan. Ketiga marah pada 

seseorang dapat mengakibatkan biaya sosial 



yang sangat tinggi baginya. Karakter 

pemarah menyebabkan hubungan 

ketidakharmonisan, seperti putusnya  

hubungan dengan orang yang dicintai, 

putus persahabatan, kehilangan pekerjaan 

bahkan sampai penganiayaan dan 

pembunuhan karena akhir dari kasus marah. 

Perilaku kekerasan adalah salah 

satu respon marah yang di ungkapkan 

dengan melakukan ancaman melukai orang 

lain, dan atau merusak lingkungan. Respon 

tersebut biasanya timbul akibat dari 

stressor. Respon ini dapat membahayakan 

baik pada diri sendiri, orang lain, maupun 

lingkungan. Melihat dampak kerugian yang 

ditimbulkan, maka penanganan pasien 

dengan perilaku kekerasan perlu dilakukan 

secara cepat dan tepat oleh tenaga-tenaga 

profesional (Keliat, 2012 dalam Santosa, 

2018). 

Teknik yang dapat digunakan untuk 

mengurangi perilaku kekerasan diantaranya 

adalah teknik relaksasi, alasannya adalah 

jika melakukan kegiatan dalam kondisi dan 

situasi yang relaks, maka hasil dan 

prosesnya akan optimal. Relaksasi adalah 

upaya untuk mengendurkan ketegangan 

jiwa. Salah satu cara terapi relaksasi adalah 

terapi autogenik. Autogenik memiliki arti 

pengaturan diri sendiri. Autogenik adalah 

salah satu contoh dari teknik relaksasi 

berdasarkan konsentrasi pasif dengan 

menggunakan persepsi tubuh (misalnya, 

tangan terasa hangat dan berat) yang 

difasilitasi oleh sugesti diri sendiri (Setter, 

2002 dalam Subagio, Adi., 2013). 

Menurut (Pratiwi, 2012 dalam 

Santosa, 2018) Teknik relaksasi dikatakan 

efektif bila setiap individu dapat merasakan 

perubahan respon fisiologis tubuh seperti 

penurunan tekanan darah, penurunan 

ketegangan otot, penurunan denyut nadi, 

perubahan kadar lemak dalam tubuh, serta 

penurunan proses inflamasi. 

Berdasarkan latar belakang di atas 

maka penulis tertarik untuk melakukan 

studi kasus asuhan keperawatan yang akan 

dituangkan dalam bentuk Karya Tulis 

Ilmiah dengan judul Asuhan Keperawatan 

Jiwa Pada Pasien Dengan Perilaku 

Kekerasan. 

 

 

METODE PENELITIAN 

 Jenis penelitian ini adalah 

menggunakan pendekatan studi kasus 

dengan subjek 1 orang dengan kriteria 

pasien gangguan jiwa perilaku kekerasan 

yang sedang dirawat di RSJD Surakarta 

yang bersedia untuk menjadi responden. 

Pengumpulan data yang digunakan 

adalahdengan wawancara, observasi, dan 

studi dokumentasi.  

 Pengumpulan data dilakukan pada 

tanggal 16-18 Februari 2021 adalah 

pemberian terapi relaksasi autogenik, 



selama 20 menit perhari 3 hari berturut-

turut. Alat ukur yang digunakan dengan 

lembar observasi tanda dan gejala perilaku 

kekerasan. 

 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

 Implementasi yang diterapkan 

adalah terapi relaksasi autogenik yang 

bertujuan untuk mengurangi ketegangan 

dan kecemasan dengan cara melatih 

sehingga dengan sengaja dapat membuat 

otot-otot relaks kapan pun dibutuhkan atau 

diinginkan (Fitriani, 2015).  

 Implementasi yang dilakukan 

penulis  selama 4 hari yaitu pada hari ke 1-4 

pukul 09.00 WIB menerapkan tindakan 

keperawatan 1-4 sedangkan hari ke 1-3 

pukul 11.00 WIB penulis menerapakan 

terapi relaksasi autogenik selama 20 

menit/hari 3 hari berturut-turut. 

 Sebelum pasien diberikan terapi 

relaksasi autogenik diperoleh data subjektif: 

Klien mengatatan mudah marah, dan emosi, 

klien mengatakan pada tahun 2012 pernah 

melakukan KDRT kepada istrinya yaitu 

dengan menampar dan mendorongnya, 

Klien mengatakan dirinya memang keras, 

Klien mengatakan mengatakan sering 

marah dan mengamuk karena mengingat 

istrinya selingkuh dan diceraikan, Klien 

mengatakan sering mengamuk di rumah. 

Data objektif yang didapat: Saat dikaji klien 

tampak matanya melotot,  berbicara dengan 

nada keras berbicara dengan cepat dan 

kasar, saat dikaji klien terlihat tegang, 

mondar-mandir disamping tempat tidurnya, 

dan tatapan matanya tajam. 

 Penulis memberikan terapi relaksasi 

autogenik pada tanggal 16 Februari 2021 

pukul 11.00 WIB didapatkan data subjektif: 

Klien mengatakan masih merasa jengkel, 

klien mengatakan belum sepenuhnya dapat 

menahan dan mengontrol emosinya, klien 

mengatakan masih merasa ingin emosi, 

Klien mengatakan bersedia untuk diajarkan 

terapi relaksasi autogenik untuk mengontrol 

marah. Data obyektif: Saat dikaji klien 

tampak matanya melotot,  berbicara dengan 

nada keras, berbicara dengan cepat dan 

kasar, saat dikaji klien terlihat tegang, 

mondar-mandir disamping tempat tidurnya, 

dan tatapan matanya tajam. 

 Hasil akhir setelah dilakukan 

tindakan terapi relaksasi autogenik 

berdasarkan data evaluasi penulis diperoleh 

bahwa terapi relaksasi autogenik bekerja 

dalam tanda dan gejala yaitu menurunkan 

ketegangan dan marah pada klien. Sesuai 

dengan SOAP didapatkan data subjektif: 

klien mengatakan mampu melakukan 

relaksasi autogenik secara mandiri dengan 

arahan, klien mengatakan merasa rileks, 

nyaman dan merasa tenang setelah 

melakukan relaksasi autogenik, Klien 

mengatakan akan melakukan relaksasi 

autogenik secara mandiri jika tanda dan 

gejala marah muncul. Data Objektif : Klien  

terlihat mampu melakukan relaksasi 



autogenik dengan baik, klien terlihat 

kooperatif diajarkan dan melakukan 

relaksasi autogenik, Klien terlihat tenang 

sudah tidak tegang, klien terlihat sangat 

rileks dan nyaman, tatapan mata klien 

sudah tidak tajam dan tidak melotot, Klien 

sudah tidak berbicara cepat, klien masih 

berbicara dengan nada keras dan kasar. 

Analisa: masalah risiko perilaku kekerasan 

masih ada(+). Perencanaan: anjurkan klien 

untuk melakukan terapi relaksasi autogenik 

selama 20 menit/hari jika tanda dan gejala 

perilaku kekerasan muncul. 

 

KESIMPULAN 

 Berdasarkan hasil studi kasus dan 

pembahasan mengenai terapi relaksasi 

autogenik terhadap pasien gangguan jiwa 

dengan perilaku kekerasan maka dapat 

ditarik kesimpulan bahwa terapi relaksasi 

autogenik dapat mengurangi tanda dan 

gejala pada klien karena sebelum dilakukan 

relaksasi autogenik pasien menunjukkan 10 

dari 12 tanda dan gejala perilaku kekerasan. 

Dan setelah selesai dilakukan terapi 

relaksasi autogenik mengalami penurunan 

pada pasien, pasien masih menunjukkan 4 

tanda dan gejala. 

 

SARAN 

 Hasil studi kasus ini dapat 

digunakan untuk pengembangan ilmu 

pengetahuan keperawatan mengenai 

intervensi non farmakologi berupa terapi 

relaksasi autogenik untuk menurunkan 

tanda dan gejala pada pasien dengan 

perilaku kekerasan. 

 

DAFTAR PUSTAKA 

Fitriani, Y. (2015). Relaksasi Autogenik 

untuk Meningkatkan Regulasi Emosi 

pada Siswa SMP. E-Jurnal Gama 

Jpp, 1 (3)(3), 149–162 

Kemenkes, RI. (2018). Riset Kesehatan 

Dasar,RISKESDAS. Jakarta: 

Balibang Kementrian Kesehatan RI. 

Diakses Januari 2021 dari 

http://www.depkes.go.id/resource/do

nwload/infoterkini/materi_rakorpop_

2018/Hasil%20Riskesdas%202018.p

df- 

Nurrahmatiyah, E. (2018). Penerapan 

therapy efektif pada penurunan 

tingkat perilaku kekerasan yang 

dialami klien dengan gangguan jiwa, 

2(3), 134–140 

Santosa 2018 Santosa, Eka. (2018). 

Pengaruh terapi relaksasi autogenik 

terhadap kemampuan mengontrol 

marah pada pasien dengan perilaku 

kekerasan, 4(1), 1–6 

Subagio, Adi. 2013. Terapi relaksasi 

Autogenik. (online), 

(https://adisubagio92.blogspot.co.id/

2013/08/terapirelaksasiautogenik.htm

l?m=1 Diakses 5 Januari 2021) 

http://www.depkes.go.id/resource/donwload/infoterkini/materi_rakorpop_2018/Hasil%20Riskesdas%202018profil-kesehatan-
http://www.depkes.go.id/resource/donwload/infoterkini/materi_rakorpop_2018/Hasil%20Riskesdas%202018profil-kesehatan-
http://www.depkes.go.id/resource/donwload/infoterkini/materi_rakorpop_2018/Hasil%20Riskesdas%202018profil-kesehatan-
http://www.depkes.go.id/resource/donwload/infoterkini/materi_rakorpop_2018/Hasil%20Riskesdas%202018profil-kesehatan-


World Health Organization. (2017). Mental 

disorders fact sheets. World Health 

Organization. Diakses Januari 2021 

dari 

http://www.who.int/mediacentre/fact

sheets/fs396/en/ 

 

 


