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Abstrak  

Latar Belakang : Kesehatan jiwa saat ini menjadi prioritas masalah kesehatan global 

bagi setiap negara, World Healt Organization (WHO) memperkirakan masalah 

gangguan jiwa dengan resiko perilaku kekerasan ditemukan tidak kurang dari 450 juta 

penderita. Perilaku kekerasan merupakan status rentang emosi dan ungkapan kemarahan 

yang dimanifestasikan dalam bentuk fisik. Salah satu teknik yang akan dilakukan untuk 

mengontrol perilaku kekerasan adalah relaksasi otot progresif. Tujuan: Untuk 

mengetahui gambaran pelaksanakan asuhan keperawatan jiwa pada pasien resiko  

perilaku kekerasan. Metode : penelitian ini menggunakan pendekatan studi kasus teknik 

wawancara dan observasi. Subjek yang akan digunakan dalam studi kasus adalah satu 

orang pasien dengan resiko perilaku kekesan di Rumah Sakit Jiwa Daerah dr. Arif 

Zainudin Surakarta. Hasil studi kasus ini setelah dilakukan terapi relaksasi otot 

progresif sebanyak 4 kali  dalam 1 sesi menunjukan pasien resiko perilaku kekerasan 

mampu mengotrol marah.   

Kata kunci: resiko perilakau kekerasan 1, mengontrol marah 2, relaksasi otot progresif 3. 

Abstract 

Mental health is currently a priority global health problem for every country, World 

Healt Organization (WHO) estimated that mental disorders with a risk of violent 

behavior were found not less than 450 million sufferers. Violent behavior is a range of 

emotional states and expressions of anger that are manifested in physical form. One of 

the techniques that will be used to control violent behavior is progressive muscle 

relaxation. Knowing the picture of implementing nursing care for patients with risk of  

violent behavior at the regional mental hospital, dr. Arif Zainudin Surakarta. This 

research method uses a case study approach. The subject that will be used in the case 

study is one patient who is at risk of impression behavior in the Regional Mental 

Hospital of Dr. Arif Zainudin Surakarta. The results of this case study after progressive 

muscle relaxation therapy performed 4 times in 1 session showed the patient was able 

to control anger the risk of violent behavior. 

Keyword: risk of violent behavior 1, control anger 2, progressive muscle relaxation 3. 



 

 

PENDAHULUAN  

Kesehatan jiwa adalah suatu 

kondisi sehat emosional, psikologis, dan 

sosial yang terlihat dari hubungan 

interpersonal yang memuasakan, perilaku 

dan koping yang efektif, konsep diri yang 

positif, dan stabilan emosional (Stuart, 

2016). Gangguan jiwa adalah pola perilaku 

atau psikologis yang ditunjukkan oleh 

pasien yang menyebabkan distress, 

disfungsi, dan menurunkan kualitas 

kehidupan. Hal ini mencerminkan 

disfungsi psikologis dan bukan sebagai 

akibat dari penyimpangan social atau 

konflik dengan masyarakat (Tri dkk, 2018) 

.Menurut Yosep (2010), Perilaku 

kekerasan merupakan status rentang emosi 

dan ungkapan kemarahan yang 

dimanifestasikan dalam bentuk fisik. 

Menurut Afnuhazi (2015), faktor 

predisposisi yang menyebabkan perilaku 

kekerasan antara lain, psikologis, perilaku, 

sosial budaya, dan bioneurologis. 

Sedangkan untuk faktor presipitasi itu 

sendiri dapat bersumber dari klien, 

lingkungan dan interaksi dengan orang 

lain. Penyebab dari perilaku kekerasan 

yaitu seperti kelemahan fisik (penyakit 

fisik), keputusasaan, ketidakberdayaan, 

dan kurang percaya diri. Untuk faktor 

penyebab dari perilaku kekerasan yang 

lain seperti situasi lingkungan yang 

terbiasa dengan kebisingan, padat, 

interaksi sosial yang proaktif, kritikan 

yang mengarah pada penghinaan, dan 

kehilangan orang yang di cintai 

(pekerjaan) (Suryenti dkk, 2018 ). 

Tanda dan gejala menurut Yosep 

(2010) mengidentifikasi dan 

mengobservasi tanda dan gejala perilaku 

kekerasan sebagai berikut : muka marah 

dan tegang, mata melotot/pandangan 

tajam, tangan mengepal, rahang mengatup 

dan jalan mondar – mandir. 

Relaksasi adalah satu teknik dalam 

terapi perilaku untuk mengurangi 

ketegangan dan kecemasan. Teknik ini 

dapat digunakan oleh pasien tanpa bantuan 

terapis dan mereka dapat menggunakannya 

untuk mengurangi ketegangan dan 

kecemasan yang dialami sehari-hari di 

rumah. Teknik relaksasi progresif adalah 

memusatkan perhatian pada suatu aktifitas 

otot, dengan mengidentifikasi otot yang 

tegang kemudian menurunkan ketegangan 

(Suryanti dan Dwi, 2018). 

Perubahan yang diakibatkan oleh 

relaksasi otot progresif yaitu dapat 

mengurangi ketegangan otot, menurunkan 

laju metabolisme, meningkatkan rasa 

kebugaran, dan konsentrasi, serta 

memperbaiki kemampan untuk 

mengatasim stressor (Tri dkk, 2018). 

Teknik relaksasi progresif dilakukan 

pertemuan sebanyak 4 kali dalam rentang 

1 sesi (Suryanti dan Dwi, 2018). 

Pemberian relaksasi otot progresif 

memiliki manfaat untuk meningkatkan 

teknik relaksasi yang harus dimiliki oleh 

pasien RPK. Dengan memperhatikan 

manfaat tersebut didukung dengan 

lingkungan yang tenang, posisi yang 

nyaman, dan keadaan responden yang 

kooperatif dapat memaksimalkan manfaat 

dari intervensi tersebut. Sehingga relaksasi 

otot progresif dapat dijadikan pilihan 

dalam memberikan terapi modalitas yang 



digunakan oleh pasien RPK sebagai salah 

satu intervensi untuk mengontrol marah 

(Tri dkk, 2018). 

 

METODE  

Metode penelitian penggunakan 

pendekatan studi kasus. Subjek yang akan 

digunakan dalam studi kasus adalah satu 

orang pasien dengan resiko perilaku 

kekesan di Rumah Sakit Jiwa Daerah dr. 

Arif Zainudin Surakarta. Fokus utama 

dalam studi kasus ini adalah mengontrol 

perilaku kekerasan pada pasien resiko 

perilaku kekerasan. Tempat untuk 

pengambilan studi kasus individu ini 

dilakukan di Rumah Sakit Jiwa Daerah dr. 

Arif Zainudin Surakarta. Waktu 

pelaksanaan akan dimulai dari tanggal 17 

Februari 2020  -  29 Februari 2020. 

Pengumpulan data menggunakan 

Wawancara, Observasi dan Studi 

Dokumentasi. 

HASIL  

 

 Dari tindakan asuhan keperawatan 

jiwa dengan pasien resiko perilaku 

kekerasan  dengan tambahan pemberian 

relaksasi otot progresif yang telah 

dilakukan selama 4 kali 1 sesi dapat dilihat 

penurunan dalam mengontol marah pasien. 

Gambaran lokasi pengambilan 

data, pengelolan data untuk studi kasus ini 

dilakukan RSJD Dr. Arif Zainudin 

Surakarta. RSJD Dr. Arif Zainudin 

Surakarta merupakan rumah sakit type A 

yang beralamatkan di Jl. Ki Hajar 

Dewantara No.80, Jebres, Kec. Jebres, 

Kota Surakarta, Jawa Tengah kode pos 

57126. Pelayanan medis RSJD Dr. Arif 

Zainudin Surakarta ada berbagai instalasi, 

seperti instalasi rawat jalan, instalasi IGD, 

instalasi rawat inap, instalasi rehabilitasi 

medik, instalasi kesehatan jiwa anak dan 

remaja, instalasi kesehatan masyarakat, 

instalasi gigi dan mulut, instalasi 

psikogeriatri, instalasi elektromedik, 

instalasi  napza, instalasi rekam medik, 

instalasi psikologi, instalasi rehabilitasi 

psikososial,instalasi hemodialisa dan 

pelayanan penunjang lain. Didalam RSJD 

Dr. Arif Zainudin tempat yang tenang, 

bersih, hijau dan asri. Terdapat berbagai 

bangsal pasien gangguan jiwa dengan 

nama tokoh pewayangan seperti bangasal 

nakula, sadewa, krisna, abimanyu, 

sembadra, larasati, dll. Pengambilan studi 

kasus ini dibangsal larasati ini merupakan 

bangsal kelas III dengan kapasitas tempat 

tidur kurang lebih 24 bed dan pada saat 

pengambilan kasus 15 bed terisi, didalam 

ruangan terdapat kamar mandi, ruang 

makan yang juga menjadi ruang TAK, 

lapangan/halaman dan nurse station. 

Bangsal Larasati merupakan bangsal 

khusus perempuan dari usia remaja, usia 

dewasa sampai samapi usia tua. 

Gambaran subjek studi kasus, 

pengambilan subjek dalam studi kasus ini 

merupakan salah satu pasien berjenis 

kelamin perempuan bernama Ny. S umur 

32 tahun beragama islam bertempat tinggal 

dikota Boyolali pendidikan terakhir pasien 

dibangku SMK. Seorang ODGJ memiliki 

diagnosa medis Skizofrenia tak terinci 

(F.20) dengan diagnosa keperawatan 

resiko perilaku kekerasan yang masih 

kurang optimal untuk mengontrol 

marahnnya. pasien memiliki 1 suami tetapi 

suami meninggalkannya menikah sirih 

lagi, kemudian pasien memiliki 2 anak 

kandung dan 1 anak dari suami dengan 

mantan istrinya. Pasien tinggal bersama 

orang tuanya dan 2 anaknya. Pasien anak 

pertama dari 6 bersaudara, tetapi adiknya 

yang ke-6 meninggal sejak bayi. Didalam 

keluarganya pasien mengatakan tidak ada 



riwayat gangguan jiwa. Masalah 

keperawatan: tidak ada masalah 

keperawatan. 

 Didapatkan data, pasien 

mengatakan menyukai rambutnya yang 

panjang dan lurus sukai diurai tidak suka 

dikuncir. Pasien tidak suka tubuhnya yang 

gemuk dan pendek. Pasien mengatakan 

dirinya perempuan sebagai istri dan 

mempunyai 3 anak (1 anak sambung dari 

suami, 2 anak kandung). Pasien 

mengatakan sebelum menikah bekerja 

sebagai packing hasduk dan pernah belajar 

menjahit. Sekarang pasien mengatakan 

tidak boleh bekerja dan sekarang hanya 

mengurus anaknya dan kadang membantu 

ibunya. Pasien selalu berharap bahwa 

suaminya akan kembali kepadanya saat 

uangnya habis kemudian meninggalkan 

istri mudanya. Pasien ingin membangun 

rumah yang akan ditempati oleh dirinya 

dan anak-anak beserta suaminya jika ingin 

kembali. Pasien mengatakan hidupnya 

jenuh dan pasien mengatakan bahwa 

dirinya jelek. Pasien mengatakan sering 

diejek tetangga karena ditinggal suami 

membuat ia tidak percaya diri. Pasien 

mengatakan tidak berdaya dan berguna 

karena ditinggal suaminya mencari istri 

lagi. Dan pasien mengatakan tidak mau 

pulang karena percuma dibawa pulang 

pasti dibawa ke RSJ lagi. Masalah 

keperawatan: harga diri rendah.  

Pemaparan fokus studi, fokus studi kasus 

ini pemberian asuhan keperawatan jiwa  

pasien resiko perilaku kekerasan dengan 

tambahan relaksasi otot progresif selama 4 

kali 1 sesi  dilakukan pada pasien resiko 

perilaku kekerasan dengan tujuan untuk 

mengontrol marah pasien. 

Pengkajian Keperawatan, 

pengkajian keperawatan yang dilakukan 

pada selasa, 18 Februari 2020 didapatkan 

hasil identitas pasien merupakan seorang 

perempuan bernama Ny. S pasien dengan 

resiko perilaku kekerasan. Alasan pasien 

masuk di RSJD Dr. Arif Zainudin menurut 

keluarga, pasien 2 hari bingung, suka 

marah-marah sendiri bicara ngelantur dan 

pingin pergi dari rumah. Saat dilakukan 

pengkajian pada tanggal 18 Februari 2020, 

Pasien mengatakan bahwa ia dirawat di 

RSJ karena ditinggal suaminya menikah 

lagi. Pasien mengatakan bahwa dirinya 

ditinggal menikah lagi dan mempunyai 

istri sirih membuat dirinya diejek oleh 

tetangga sekitar rumahnya dengan kata-

kata tidak menyenangkan membuat tidak 

percaya diri. Pasien mengatakan sering 

beradu mulut dengan anaknya karena 

anaknya sering menyalahkan dirinya 

menjadi penyebab ditinggal oleh bapaknya 

dan anaknya tidak terima dengan keadaan 

pasien saat ini. Pasien juga mengatakan 

suka marah-marah, pasien mengatakan jika 

marah-marah ia membanting-banting 

barang. Pasien mengatakan pernah 

menampar bibir anaknya sampai terluka 

dan berdarah karena anaknya berkata 

ibunya orang gila dan pasien kemudian 

menampar anaknya, tetapi kemudian 

pasien menyesal telah melukai anaknya. 

Pada saat dikaji alasan Masuk terakhir 

karena  pasien ingin minggat mencari 

suaminya kemudian dibawa oleh 

keluarganya ke RSJD surakarta pada 

tanggal 03 Februari 2020. Pasien 

mengatakan sebelumnya pernah masuk 

RSJ pertama kali pada tahun 2014 dan 

sudah 21 kali keluar masuk RSJ dan 

pernah 1 kali dirawat di RSJD Klaten dan 

terakhir dirawat pada tahun 2017. Pasien 

mengatakan pernah mengamuk saat dikaji 

perawat kemudian dipindah ke Sembodro 

tetapi sekarang di ruang larasati lagi 

karena sudah mulai tenang. 

Faktor predisposisi, Pasien 

mengatakan pernah mengalami gangguan 



jiwa di masa lalu keluar masuk RSJD 

sebanyak 21 kali terakhir akhir tahun 

2017. Pengobatan sebelumnya Pasien 

pernah dibawa ke RSJD Klaten sebanyak 

1x dan berobat di RSUD Dr. Moewardi. 

Pasien mengatakan pernah mengamuk dan 

membanting-banting karena kesal tetapi 

saat dikaji pasien sudah lebih tenang, 

tetapi sesuai mood. Pasien mengatakan 

dalam keluarganya tidak ada yang 

memiliki gangguan jiwa, hanya dirinya 

saja. Saat dikaji tentang pengalaman yang 

tidak menyenangkan, Pasien mengatakan 

saat dirinya masih duduk di bangku 

sekolah SMK, pasien merayakan ulang 

tahunnya dengan laki-laki yang disukai 

yaitu Sutrisno. Tetapi Sutrisno melakukan 

tindakan asusila terhadap dirinya di hotel 

sebagai kado ulang tahunnya. Masalah 

keperawatan : Resiko perilaku kekerasan 

 Pasien berbicara cepat, keras, dan 

sering terdiam saat menyebutkan sesuatu 

yang berkaitan dengan masa lalunya. 

Pasien tampak gelisah dan tegang jika 

diungkit masa lalunya, dan sedikit tremor 

jika disuruh menulis. Pasien juga terlihat 

cemas kadang – kadang tampak lesu. 

Tidak ada alam perasaan spesifik karena 

kadang pasien tampak biasa saja, kadan 

merasa sedih dan putus asa seperti tidak 

berguna. Pasien memiliki afek labil karena 

pasien berekspresi sesuai alam perasaan 

yang sedang dialami dan itu sering 

berubah-ubah sesuai dengan mood pasien. 

Saat dikaji pasien selalu menatap mata 

lawan bicara dengan tatapan tajam, tetapi 

ia selalu curiga untuk diwawancarai 

tentang masa lalunya karena ia tidak suka 

diungkit-ungkit masa lalunya dan mudah 

tersinggung. Saat dikaji pasien tidak 

memiliki halusinasi. Proses Pikir pasien 

sirkumstansial, yaitu Pasien sering 

berhenti tiba-tiba saat dikaji tentang 

keluarganya dan pasien berbicara loncat-

loncat dari inti bicaranya tetapi sampai 

tujuan. Isi Pikiran pasien, pasien 

mengatakan terus berharap kepada 

suaminya meskipun suaminya 

meninggalkan dan mencari istri lagi. 

Tingkat kesadaran pasien, pasien tampak 

bingung dan mondar-mandir. Pasien tidak 

terbuka dengan masa lalunya tetapi masih 

ingat dengan kejadian-kejadian yang 

menyenangkan/ menyedihkan. Pasien 

mudah mengganti topik pembicaraan dan 

saat bercerita berbelit-belit. Daya tilik diri 

pasien, pasien menyalahkan hal-hal di luar 

dirinya Pasien mengatakan ia bisa di RSJ 

karena suaminya meninggalkan dia. 

Diagnosa Keperawatan, dari data 

pengkajian yang didapat penulis 

merumuskan diagosa keperawatan fokus 

adalah resiko perilaku kekerasan yang 

menjadi diagnosa utama. Diagnosa 

tersebut didukung dengan data subjektif, 

keluarga pasien mengatakan pasien suka 

marah-marah sendiri, pasien mengatakan 

suka marah-marah, pasien mengatakan 

sering beradu mulut dengan anaknya, 

pasien mengatakan jika marah-marah 

membanting-banting barang,menyebabkan 

barang rusak, pasien mengatakan pernah 

mengamuk di ruang larasati karena dikaji 

masalalunya, pasien mengatakan pernah 

menampar anaknya menyebabkan anaknya 

terluka sampai berdarah, tapi kemudian 

pasien menyesali perbuatannya. 

Sedangkan untuk data objektif, pasien 

tampak gelisah, padangannya tajam dan 

tegang, pasien saat dikaji pasien mudah 

tersinggung, curiga, dan marah (afek labil), 

pasien bicara cepat dan keras, pasien 

tampak bingung.  Data ini didukung 

dengan pohon masalah sebagai berikut : 
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Diagnosa keperawatan: 

a. Resiko perilaku kekerasan. 

b. Harga diri rendah. 

 

Intervensi Keperawatan, setelah penulis 

menegakkan prioritas diagnosa yaitu 

resiko perilaku kekerasan kemudian 

penulis merumuskan intervensi 

keperawatan kepada Ny. S dengan 

menggunakan strategi pelaksanaan resiko 

perilaku kekerasan dan bina hubungan 

saling percaya selama 4 x 24 jam dan 

dengan intervensi tambahan pemberian 

terapi relaksasi otot progresif untuk 

mengontrol marah pasien selama 4 kali 1 

sesi. Setelah dilakukan tindakan 

keperawatan selama 4 kali 1 sesi, 

diharapkan pasien pasien mampu 

mengontrol perilaku kekerasan dan pasien 

tidak mencederai diri sendiri, orang lain, 

dan lingkungan. Dengan kriteria hasil: 

pasien mampu mengidentifikasi penyebab 

RPK, pasien mampu mengidentifikasi 

tanda dan gejala RPK, pasien mampu 

mengidentifikasi RPK yang dilakukan, 

pasien mampu mengidentifikasi akibat 

RPK yang dilakukan, pasien mau 

mendengarkan penjelasan cara-cara 

mengontrol RPK, pasien mampu 

melakukan cara-cara mengontrol RPK, dan 

pasien dapat melakukan cara untuk 

mengontrol marah pasien RPK dengan 

tambahan relaksasi otot progresif.  

Intervensi untuk resiko perilaku kekerasan 

yang pertama dengan identifikasi RPK dan 

latihan cara fisik 1 (pukul bantal dan nafas 

dalam) berisi tentang identifikasi penyebab 

RPK, identifikasi tanda dan gejala RPK, 

identifikasi RPK yang dilakukan, 

identifikasi penyebab RPK yang 

dilakukan, jelaskan cara-cara mengontrol 

RPK: (fisik, obat, verbar, spiritual), latih 

cara mengontrol RPK secara fisik: tarik 

nafas dalam dan pukul bantal/ kasur dan 

masukkan pada jadwal kegiatan harian 

pasien untuk latihan fisik. Cara yang kedua 

dengan latih minum obat berisikan tentang 

, evaluasi kegiatan latihan fisik dan beri 

pujian, latih cara mengontrol RPK dengan 

obat (jelaskan 6 benar: jenis, guna, dosis, 

cara frekuensi, kontinuitas minum obat), 

dan masukkan pada jadwal harian. 

Intervensi yang ketiga dengan latihan 

verbal yang baik yang berisikan tentang, 

evaluasi kegiatan latihan fisik dan obat. 

Beri pujian, latihan cara mengontrol RPK 

secara verbal (3 cara, yaitu: 

mengungkapkan, meminta, menolak 

dengan benar) dan masukkan pada jadwal 

harian. Intervensi yang ke empat latih cara 

spiritual berisikan tentang, evaluasi 

kegiatan latihan fisik, obat dan verbal. Beri 

pujian, latih cara mengontrol spiritual dan 

masukkan pada jadwal harian. Setelah 

dilakukan strategi pelaksanaan dan bina 

hubungan saling percaya dilakukan dan 

pasien dianggap sudah mampu untuk 

melakukan apa yang diperintahkan yaitu 

melakukan strategi pelaksaan resiko 

perilaku kekerasan dengan identifikasi 

RPK dan latihan cara fisik (pukul bantal 

dan nafas dalam), latihan minum obat, 

latihan verbal yang baik, dan latihan cara 

mengontrol spiritual  barulah fokus 

intervensi diberikan yaitu terapi relaksasi 

Resiko 
perilaku 
kekerasan 

Resiko menciderai diri 

sendiri, orang lain dan 
lingkungan 

Harga diri 

rendah 



otot progresif. Relaksisi otot progresif ini 

merupakan latihan cara fisik dengan tujuan  

setelah dilakukan tindakan keperawatan 

selama 4 kali 1 sesi diharapkan pasien 

dapat mengotrol marahnya. 

Implementasi Keperawatan, setelah 

dirumuskan intervensi maka dilakukan 

implementasi  keperawatan dimulai 

tanggal 18 Februari 2020 sampai tanggal 

25 Februari 2020. 

 Implementasi pertama dilakukan yaitu 

pada hari selasa, 18 Februari 2020 pukul 

08.00 WIB dengan data subjektif, pasien 

mengatakan suka marah-marah, pasien 

mengatakan sering beradu mulut dengan 

anaknya, pasien mengatakan jika marah-

marah membanting barang, menyebabkan 

barang rusak, pasien mengatakan pernah 

mengamuk karena dikaji masalalunya, 

pasien mengatakan pernah menampar 

anaknya menyebabkan anaknya terluka 

sampai berdarah tetapi kemudian pasien 

merasa menyesal. Dan didapat data 

obyektif,  pasien tampak gelisah, 

pandangan tajam dan tegang, pasien saat 

dikaji pasien mudah tersinggung, curiga 

dan marah (afek labil), pasien bicara cepat 

dan keras, pasien tampak bingung. 

Implementasi yang dilakukan, membina 

hubungan saling percaya, mengidentifikasi 

penyebab, tanda, dan gejala RPK, 

mengidentifikasi RPK yang dilakukan, 

menjelaskan cara mengontrol RPK secara 

fisik, minum obat, verbal, dan spiritual, 

melatih cara mengontrol RPK dengan cara 

fisik: pukul bantal dan nafas dalam, 

masukkan pada jadwal kegiatan harian 

pasien. Rencana tindak lanjut, evaluasi 

kegiatan latihan cara fisik: pukul bantal 

dan nafas dalam, latih cara mengontrol 

RPK dengan cara 6 benar minum obat. 

Implementasi kedua dilakukan pada hari 

rabu, 19 Februari 2020 pukul 13.30 WIB 

dengan data sunjektif pasien mengatakan 

masih suka marah-marah, pasien 

mengatakan masih mengamuk jika dikaji 

masalalunya. Dan didapat data objektif 

pasien tampak gelisah, pandangan tajam 

dan tegang, pasien masih mudah 

tersinggung saat dikaji, pasien tampak 

masih mudah marah, pasien bicara cepat 

dan keras. Kemudian mengevaluasi 

kegiatan latihan fisik: nafas dalam dan 

pukul bantal, memberi reinforcement, 

melatih cara mengontrol RPK dengan 

minum obat (jelaskan 6 benar: benar 

pasien/ orang, benar obat, benar dosis, 

benar cara, benar waktu, dan 

dokumentasi), memasukkan pada jadwal 

kegiatan harian. Rencana tindak lanjut 

evaluasi cara mengontrol RPK dengan cara 

fisik: nafas dalam dan pukul bantal, 

evaluasi cara mengontrol RPK dengan 

minum obat, latih cara mengontrol RPK 

dengan verbal yang baik. 

Implementasi ketiga dilakukan pada hari 

kamis, 20 Februari 2020 pukul 10.30 WIB 

didapatkan data subjektif pasien 

mengatakan masih suka marah-marah jika 

dibahas/dikaji masalalunya dan data 

objektif, pasien tampak masih sedikit 

gelisah, pandangan tajam, dan tegang 

sedikit berkurang, pasien masih mudah 

tersinggung saat dikaji, pasien tampak 

masih mudah marah, pasien bicara cepat 

dan keras mulai berkurang. Kemudian 

mengevaluasi kegiatan latihan fisik: nafas 

dalam dan pukul bantal serta minum obat, 

memberi reinforment, melatih cara 

mengontrol RPK secara verbal 

(mengungkapkan, meminta, dan menolak 

dengan benar), masukkan pada jadwal 

kegiatan harian. Rencana tindak lanjut, 

evaluasi cara mengontrol RPK dengan cara 

fisik: nafas dalam dan pukul bantal, 

evaluasi cara mengontrol RPK dengan 6 

benar minum obat, evaluasi cara 

mengontrol RPK dengan cara verbal, latih 



cara mengontrol RPK dengan cara 

spiritual. 

Implementasi keempat dilakukan pada hari 

jum’at, 21 Februari 2020 pukul 10.30 WIB 

diapat data subjektif pasien mengatakan 

masih suka marah-marah jika dibahas/ 

dikaji masalalunya dengan data objektif 

pasien tampak gelisah, pandangan tajam 

dan tegang berkurang, pasien masih sedikit 

tersinggung mulai berkurang, pasien bicara 

cepat berkurang dan berbicara dengan 

keras mulai berkurang. Kemudian 

mengevaluasi kegiatan fisik: nafas dalam 

dan pukul bantal, mengevaluasi cara 

mengontrol marah dengan 6 benar minum 

obat, mengevaluasi cara mengontrol marah 

dengan cara verbal, memberi 

reinforcement, melatih cara mengontrol 

marah dengan spiritual, memasukkan pada 

jadwal kegiatan harian, evaluasi kegiatan 

fisik: nafas dalam dan pukul bantal, 

mengevaluasi cara mengontrol marah 

dengan 6 benar minum obat, evaluasi cara 

mengontrol marah dengan cara verbal, 

evaluasi cara mengontrol marah dengan 

cara spiritual, ajarkan relaksasi otot 

progresif. 

Setelah dilakukan tindakan 

keperawatan bina hubungan saling 

percaya, pemberian strategi pelaksanaan 

dan pasien sudah dianggap mampu 

menggikuti apa yang diintruksikan penulis 

maka implementasi selanjutnya ini 

menjadi fokus pada studi kasus yaitu 

relaksasi otot progresif yang pertama 

dilakukan pada hari jum’at 21-02-2020 

pukul 11.00 WIB. Didapatkan data 

subjektif pasien mengatakan masih suka 

marah-marah dan data objektif pasien 

tampak sedikit gelisah, pandangan tajam, 

dan tegang berkurang, pasien masih sedikit 

tersinggung, pasien bicara cepat berkurang 

dan berbicara keras mulai berkurang. 

Kemudian melatih relaksasi otot progresif 

dan memasukkan pada jadwal kegiatan 

harian. Rencana tindak lanjut, evaluasi 

relaksasi otot progresif, ajarkan relaksasi 

otot progresif. 

Implementasi tindakan terapi relaksasi otot 

progresif  yang ke 2 dilakukan pada hari 

sabtu, 22 Februari 2020 pukul 11.00 WIB 

dengan data subjektif pasien mengatakan 

marah-marahnya berkurang. Data objektif 

pasien tampak sudah lebih tenang, pasien 

sudah mulai terbuka, pasien tampak 

berbicara cepat dan keras mulai berkurang. 

Kemudian mengajarkan relaksasi otot 

progresif, dan memasukkan ke dalam 

jadwal kegiatan harian. Rencana tindak 

lanjut evaluasi relaksasi otot progresif, 

Ajarkan relaksasi otot progresif.  

Implementasi tindakan relaksasi otot 

progresif yang ke 3  dilakukan pada hari 

senin, 24 Februari 2020 11.00 WIB 

dengan data subjektif pasien mengatakan 

sudah tidak marah-marah dan data objektif 

pasien tampak sudah lebih tenang, pasien 

sudah mulai terbuka, pasien tampak 

berbicara dengan nada tenang. Kemudian 

mengajarkan relaksasi otot progresif. 

Memasukkan ke dalam jadwal kegiatan 

harian. Rencana tindak lanjut, evaluasi 

relaksasi otot progresif, ajarkan relaksasi 

otot progresif. 

Implementasi tindakan terapi relaksasi otot 

progresif yang ke 4 dilakukan pada hari 

selasa, 25 Februari 2020 pukul 11.00 WIB 

data subjektif pasien mengatakan sudah 

tidak marah-marah dan data objektif 

pasien tampak sudah mulai tenang, sudah 

mulai terbuka, pasien tampak bicara 

dengan nada tenang. Kemudian 

mengajarkan relaksasi otot progresif, 

memasukkan ke dalam jadwal kegiatan 

harian. Rencana tindak lanjut, evaluasi 

relaksasi otot progresif. 

 

 



Evaluasi Keperawatan, setelah dilakukan 

implementasi keperawatan selanjutnya 

akan dilakukan tindakan evaluasi tindakan 

keperawatan. Evaluasi hari pertama selasa, 

18 Februari 2020 pukul 08.00 WIB respon 

pasien subjektif pasien mengatakan 

bersedia untuk diajari cara mengontrol 

marahnya, Pasien mengatakan pernah 

diajari sebelumnya, Pasien mengatakan 

senang. Respon objektif pasien tampak 

kooperatif, pasien mampu mempraktikkan 

cara mengontrol marahnya dengan tarik 

nafas dalam dan pukul bantal. Assessment 

atau penilaian hasil resiko perilaku 

kekerasan masih muncul. Perencanaan 

untuk pasien anjurkan pasien untuk 

berlatih nafas dalam dan pukul bantal 

sehari 2x (08.00 dan 15.00 WIB).  

Evaluasi tindakan keperawatan pada hari 

rabu, 19 Februari 2020 pukul 13.30 WIB 

respon pasien subjektif pasien mengatakan 

bersedia diajarkan cara mengontrol 

marahnya, pasien mengatakan sudah 

pernah diajarkan sebelumnya, pasien 

mengatakan senang. Data objektif  pasien 

tampak kooperatif, pasien mampu 

mempraktikkan cara mengontrol marah 

dengan 6 benar minum obat. Assessment 

atau penilaian  resiko perilaku kekerasan 

masih muncul. Perencanaan untuk pasien 

anjurkan pasien untuk minum obat sesuai 

yang diberi perawat dengan prinsip 6 benar 

minum obat sehari 3x (06.00, 13.00, dan 

17.00 WIB) dan dimasukkan ke dalam 

jadwal kegiatan harian. 

Evaluasi tindakan keperawatan pada hari 

kamis, 20 Februari 2020 pukul 10.30 WIB 

respon subjektif pasien mengatakan 

bersedia diajarkan cara mengontrol 

marahnya, Pasien mengatakan sudah 

pernah diajarkan sebelumnya, Pasien 

mengatakan senang. Data objektif pasien 

tampak kooperatif, Pasien mampu 

mempraktikkan cara mengontrol marah 

dengan cara verbal yang baik. Assessment 

atau penilaian resiko perilaku kekerasan 

berkurang. Pencana yang dianjurkan untuk 

pasien berlatih secara verbal dan 

dimasukkan ke jadwal harian sehari 2x 

(10.30 dan 14.00 WIB). 

Evaluasi tindakan keperawatan pada hari 

jum’at, 21 Februari 2020 pukul 10.30 WIB 

respon subjektif pasien mengatakan 

bersedia diajari cara mengontrol 

marahnya, pasien mengatakan sudah 

pernah diajarkan sebelumnya, pasien 

mengatakan senang. Data objektif pasien 

tampak kooperatif, pasien mampu 

melakukan cara mengontrol marah dengan 

spiritual. Assessment atau penilaian  resiko 

perilaku kekerasan berkurang. 

Perencanaan untuk pasien anjurkan untuk 

berlatih cara fisik: pukul bantal dan nafas 

dalam sehari 2x (05.30 dan 15.00 WIB), 

anjurkan untuk berlatih 6 benar minum 

obat sehari 3x (06.00, 13.00, dan 17.00 

WIB), anjurkan untuk cara verbal sehari 

2x (10.30 dan 14.00 WIB), anjurkan untuk 

berlatih dengan beribadah sesuai 

keyakinan dan masukkan ke dalam jadwal 

kegiatan harian. 

Evaluasi tindakan keperawatan untuk 

implementasi terapi relaksasi otot progresif 

yang merupakan fokus studi kasus 

dilakukan tindakan pertama pada hari 

jum’at, 21 Februari 2020 pukul 11.00 WIB 

respon subjektif pasien mengatakan 

bersedia diajarkan relaksasi otot progresif, 

dan pasien mengatakan senang. Data 

objektif pasien tampak kooperatif, pasien 

mampu menirukan cara mengontrol marah 

dengan cara spiritual dengan mengajarkan 

sholat 5 waktu. Assessment atau penilaian 

resiko perilaku kekerasan berkurang. 

Perencanaan untuk pasien  anjurkan 

berlatih relaksasi otot progresif 4 kali 1 

sesi (11.00 WIB). 



Evaluasi tindakan keperawatan untuk 

implementasi terapi relaksasi otot progresif 

ke 2 yang dilakukan pada sabtu, 22 

februari 2020 respon subjektif pasien 

bersedia diajarkan relaksasi otot progesif, 

dan Pasien mengatakan senang. Data 

objektif dari pasien tampak kooperatif, 

Pasien mampu menirukan cara mengontrol 

marah dengan relaksasi otot progresif. 

Assessment atau penilaian    Resiko 

perilaku kekerasan berkurang. Perencanaa 

untuk pasien anjurkan untuk berlatih 

relaksasi otot progresif 4 kali 1 sesi (11.00 

WIB). 

Evaluasi tindakan keperawatan untuk 

implementasi terapi relaksasi otot progresif 

tindakan ke 3 pada hari senin, 24 februari 

2020 pukul 11.00 WIB respon subjektif 

pasien bersedia diajarkan relaksasi otot 

progresif dan pasien mengatakan senang, 

pasien mengatakan sudah lebih tenang. 

Data objektif pasien tampak kooperatif, 

dan pasien mampu melakukan relaksasi 

otot progresif. Assessment atau penilaian  

resiko perilaku kekerasan berkurang. 

Perencanaan untuk pasien anjurkan untuk 

berlatih relaksasi otot progresif 4 kali 1 

sesi (11.00 WIB). 

Evaluasi tindakan keperawatan untuk 

implementasi terapi relaksasi otot progresif 

tindakan ke 4 pada hari selasa, 25 februari 

2020 pukul 11.00 WIB respon subjektif 

pasien mengatakan bersedia diajarkan 

relaksasi otot progresif, Pasien 

mengatakan sudah lebih tenang. Data 

objektif  pasien tampak kooperatif dan 

pasien tampak nyaman. Assessment atau 

penilaian  resiko perilaku kekerasan tidak 

tampak dan pasien dapat mengontrol 

marahnya. Perencanaan untuk pasien 

anjurkan untuk berlatih relaksasi otot 

progresif 4 kali 1 sesi (11.00 WIB). 

Evaluasi pengendalian marah Ny. S 

sebelum tindakan dilakukan pada tanggal 

Selasa, 18 Februari 2020 dengan hasil T 

(tidak) sebanyak 3 nomor, K (kadang) 

sebanyak 6 nomor, dan S (sering) 

sebanyak 8 nomor. Setelah tindakan 

relaksasi otot progresif pada tanggal 

Selasa, 25 Februari 2020 dengan hasil T ( 

tidak) sebanyak 15 nomor, K ( kadang) 

sebanyak 2 nomor dan S (sering) tidak ada. 

 

PEMBAHASAN 

 

Pengkajian Keperawatan, 

pengkajian sebagai tahap awal proses 

keperawatan meliputi pengumpulan data, 

analisis data, dan perumusan masalah. 

Data yang dikumpulkan adalah data pasien 

secara holistik, meliputi aspek biologi, 

psikologi, sosial dan spiritual (Yusuf, 

2015). Sendangkan menurut Yosep (2009), 

pada dasarnya pengkajian pada klien 

perilaku kekerasan ditunjukan pada semua 

aspek, yaitu biopsikososial – kultural – 

spiritual. Dari hasil pengkajian yang 

didapatkan muncul resiko perilaku 

kekerasan yang ditandai dengan respon 

subjektif pasien keluarga pasien 

mengatakan pasien suka marah-marah 

sendiri, pasien mengatakan suka marah-

marah, pasien mengatakan sering beradu 

mulut dengan anaknya, pasien mengatakan 

jika marah-marah membanting-banting 

barang, menyebabkan barang rusak, pasien 

mengatakan pernah mengamuk di ruang 

larasati karena dikaji masalalunya, pasien 

mengatakan pernah menampar anaknya 

menyebabkan anaknya terluka sampai 

berdarah, tapi kemudian pasien menyesali 

perbuatannya. Sedangkan untuk data 

objektif, pasien tampak gelisah, 

padangannya tajam dan tegang, pasien saat 

dikaji pasien mudah tersinggung, curiga, 

dan marah (Afek labil), pasien bicara cepat 

dan keras, pasien tampak bingung. 



Menurut Herman (2011) pasien yang 

perilaku kekerasan memiliki tanda dan 

gejala, fisik (mata melotot/pandangan 

tajam, tangan mengepal, rahang mengatup, 

wajah memerah dan tegang, serta postur 

tubuh kaku), Verbal (mengancam, 

mengumpat dengan kata – kata kotor, 

berbicara dengan nada keras, kasar, ketus), 

Perilaku (menyerang orang lain, melukai 

diri sendiri/orang lain, merusak 

lingkungan, amuk/agresif), Emosi (tidak 

adekuat, tidak aman dan nyaman, merasa 

terganggu, dendam, jengkel, tidak berdaya, 

bermusuhan, mengamuk, ingin berkelahi, 

menyalahkan, dan menuntut), intelektual 

(mendominasi, cerewet, kasar, berdebat, 

meremehkan, dan tidak jarang 

mengeluarkan kata – kata bernada 

sarkasme), spiritual (Merasa diri berkuasa, 

merasa diri benar, keragu – raguan, tidak 

bermoral, dan kreativitas terhambat), sosial 

(menarik diri, pengasingan, penolakan, 

kekerasan, ejekan, dan sendirian), dan 

perhatian (bolos, melarikan diri, dan 

melakukan penyimpangan seksual). 

Dari data fakta dan teori penulis meyakini 

apa yang sudah disampaikan antara fakta 

dan teori terdapat kesamaan seperti mata 

melotot/pandangan tajam dan tegang 

berbicara dengan nada keras, kasar, 

menyerang orang lain, melukai diri 

sendiri/orang lain, merusak lingkungan, 

amuk/agresif merasa terganggu, dendam, 

jengkel, tidak berdaya dan mengamuk. 

Sesui dengan teori Stuart (2013) 

mengatakan gejala kognitif perilaku 

kekerasan ditemui adanya binggung, 

supresi pikiran, tidak mampu memecahkan 

masalah gangguan penilaian. Gejala 

perilaku (behavior) seperti suara keras, 

mengepalkan tangan, kekerasan fisik 

terhadap orang lain dan lingkungan. Gejala 

afektif seperti tidak nyaman suasana hati 

marah, mudah tersinggung dan 

bermusuhan sedangkan gejala fisiologis 

seperti respon fisik dari rasa marah 

ditunjukkan dengan adanya ketegangan 

tubuh, wajah merah dan pandangan tajam. 

Diagnosa Keperawatan, diagnosa 

keperawatan adalah respon individu 

terhadap rangsangan yang timbul dari diri 

sendiri maupun luar (Nursalam, 2016) 

sedangan menurut Damaiyanti (2012) 

mengatakan diagnosa keperawatan adalah 

interpretasi dari data pengkajian yang 

digunakan untuk mengarahkan 

perencanaan, impementasi dan evaluasi. 

Sesuai dengan pohon masalah diagnosa 

keperawatan utama yaitu resiko perilaku 

kekerasan maka diagnosa ini sama dengan 

teori dari Yosef (2010) yang menyatakan 

core problem dari perilaku kekerasan 

adalah resiko perilaku kekerasan akan 

menimbulkan Effetc resiko mencederai diri 

sendiri, orang lain, lingkungan dan 

lingkungan kemudian causa atau etiologi 

dari resiko perilaku kekerasan adalah 

gangguan konsep diri : harga diri rendah. 

Diagnosa utama yang dianggat pada Ny.S 

adalah resiko perilaku kekerasan dengan 

didukung data resiko perilaku kekerasan 

yang ditandai dengan respon subjektif 

pasien keluarga pasien mengatakan pasien 

suka marah-marah sendiri, pasien 

mengatakan suka marah-marah, pasien 

mengatakan sering beradu mulut dengan 

anaknya, pasien mengatakan jika marah-

marah membanting-banting barang, 

menyebabkan barang rusak, pasien 

mengatakan pernah mengamuk di ruang 

larasati karena dikaji masalalunya, pasien 

mengatakan pernah menampar anaknya 

menyebabkan anaknya terluka sampai 

berdarah, tapi kemudian pasien menyesali 

perbuatannya. Sedangkan untuk data 

objektif, pasien tampak gelisah, 

padangannya tajam dan tegang, pasien saat 

dikaji pasien mudah tersinggung, curiga, 



dan marah (afek labil), pasien bicara cepat 

dan keras, pasien tampak bingung. 

Hal ini didukung oleh pernyataan Stuart 

(2013) yang menyatakan dampak dari 

perilaku kekerasan  mencelakakan  diri 

sendiri  atau orang lain akibat emosi yang 

tidak terkontrol. Resiko perilaku kekerasan 

adalah keadaan dimana seseorang pernah 

atau mempunyai riwayat melakukan 

tindakan yang dapat membahayakan diri 

sendiri, orang lain atau lingkungan baik 

fisik, verbal, emosional, atau seksual 

(Keliat, 2010). 

Intervensi Keperawatan, menurut 

Dinarti dan Yuli (2017) perencanaan 

keperawatan adalah suatu rangkaian 

kegiatan penentuan langkah – langkah 

pemecahan masalah dan prioritasnya, 

perumusan tujuan, rencana tindakan dan 

penilaian asuhan keperawatan pada pasien 

berdasarkan analisis data dan diagnosa 

keperawatan. Dari data subjektif dan 

objektif telah ditegakan diagnosa 

keperawatan yaitu resiko perilaku 

kekerasan maka  intervensi yang diberikan 

Ny. S adalah strategi pelaksanaan resiko 

perilaku kekerasan dengan tambahan 

intervensi terapi relaksasi otot progresif 

dilakukan 4 kali 1 sesi untuk mengontrol 

marah Ny. S. Menurut Keliat dkk (2019) 

menyebutkan tujuan dari dilakukan 

intervensi keperawatan pada pasien dengan 

resiko perilaku kekerasan ada tiga yaitu 

kognitif, psikomotor, dan afektif. Tujuan 

kognitif sebagai berikut, klien mampu 

menyebutkan penyebab resiko perilaku 

kekerasan, klien mampu menyebutkan 

tanda dan gejala resiko perilaku kekerasan 

dan klien mampu menyebutkan akibat 

yang ditimbulkan. Tujuan psikomotor 

sebagai berikut, klien mampu 

mengendalikan resiko perilaku kekerasan 

dengan relaksasi: tarik nafas dalamm, 

pukul bantal, pukul kasur atau bantal, 

senam, dan jalan – jalan, klien mampu 

berbicara dengan baik: mengungkapkan, 

meminta, dan menolak dengan baik, klien 

mampu melakukan deeskalasi yaitu 

mengungkapkan perasaan marah secara 

verbal atau tertulis, klien mampu 

melakukan kegiatan ibadah seperti sholat, 

berdoa, kegiatan ibadah lain dan patuh 

minum obat ( benar nama, benar obat, 

benar dosis, benar cara, benar waktu, benar 

manfaat, benar tanggal kadaluawarsa dan 

benar dokumentasi). Tujuan afektif 

sebagai berikut klien merasakan manfaat 

dari latihan yang dilakukan dan klien 

mampu membedakan perasaan sebelum 

dan sesudah latiahan. 

Untuk selanjutnya intervensi ini 

dilakukan untuk membina hubungan saling 

percaya dan untuk mengetahui apakan 

pasien dapat melakukan apa yang sudah di 

ajarkan. Menurut Keliat dkk (2019) 

menyebutkan rencana keperawatan resiko 

perilaku kekerasan sebagai berikut, latih 

klien untuk melakukan relaksasi: tarik 

nafas dalam, pukul bantal, pukul kasur 

atau bantal, senam, dan jalan – jalan, latih 

klien untuk berbicara dengan baik: 

mengungkapkan, meminta, dan menolak 

dengan baik, latih klien deeskalasi yaitu 

mengungkapkan perasaan marah secara 

verbal atau tertulis, latih klien untuk 

melakukan kegiatan ibadah seperti sholat, 

berdoa, kegiatan ibadah lain, latih klien 

patuh minum obat dengan ( benar nama, 

benar obat, benar dosis, benar cara, benar 

waktu, benar manfaat, benar tanggal 

kadaluawarsa dan benar dokumentasi), 

bantu klien dalam mengendalikan resiko 

perlaku kekerasan jika klien mengalami 

kesulitan, diskusikan manfaat yang 

didapatkan setelah mempraktikkan latihan 

mengendalikan resiko perilaku kekerasan, 

dan berikan pujian pada klien saat mampu 



mempraktikkan latihan mengendalikan 

resiko perilaku kekerasan. 

Untuk intervensi keperawatan pasien 

dengan resiko perilaku kekerasan yaitu 

relaksasi otot progresif dengan tujuan sesui 

dengan jurnal penelitian Suryanti dan Dwi 

(2018) menyatakan bahwa teknik relaksasi 

relaksasi otot progresif mampu 

meningkatkan kemampuan mengontrol 

marah pada pasien dengan resiko perilaku 

kekerasan. Intervensi keperawatan Terapi 

relaksasi otot progresif yang dilakukan 

sebanyak 4 kali dalam waktu 1 sesi . 

Dari teori tersebut didukung dengan 

penelitian yang dilakukan oleh Tri dkk 

(2018) bahwa pemberian relaksasi otot 

progresif memiliki manfaat untuk 

meningkatkan teknik relaksasi yang harus 

dimiliki oleh pasien resiko perilaku 

kekerasan. Dengan memperhatikan 

manfaat tersebut didukung dengan 

lingkungan yang tenang, posisi yang 

nyaman, dan keadaan responden yang 

kooperatif dapat memaksimalkan manfaat 

dari intervensi tersebut. Sehingga relaksasi 

otot progresif dapat dijadikan pilihan 

dalam memberikan terapi modalitas yang 

digunakan oleh pasien resiko perilaku 

kekerasan sebagai salah satu intervensi 

untuk mengontrol marah. Sedangkan 

menurut Purwanto (2013) mengatakan 

bahwa manfaat relaksasi otot progresif 

antara lain meningkatkan keterampilan 

dasar relaksasi untuk mengontrol marah 

dan memperbaiki kemampuan untuk 

mengatasi stres. Selain itu relaksasi otot 

progresif bermanfaat untuk meningkatkan 

produksi serotonin. Serotonin ini berkaitan 

dengan mood. Bersantai melakukan 

relaksasi otot progresif dapat membantu 

tubuh mengurangi ketegangan otot dan 

saraf dan meningkatkan kemampuan dasar 

relaksasi. 

 

Implementasi keperawatan, 

implementasi keperawatan adalah 

serangkaian kegiatan yang dilakukan oleh 

perawat untuk membantu klien dari 

masalah status kesehatan yang dihadapi ke 

status kesehatan yang lebih baik yang 

menggambarkan kriteria hasil yang 

diharapkan (Potter dan Perry, 2011). 

Setelah merumuskan rencana keperawatan 

pada Ny. S dengan diagnosa resiko 

perilaku kekerasan untuk selanjutan akan 

dilakukan implementasi keperawatan atau 

tindakan keperawatan kepada Ny.S. 

Implementasi yang dapat dilakukan untuk 

pasien dengan resiko perilaku kekerasan 

yaitu melatih klien untuk melakukan 

relaksasi: tarik nafas dalam, pukul kasur 

atau bantal, senam, dan jalan – jalan, 

melatih klien untuk berbicara dengan baik: 

mengungkapkan, meminta, dan menolak 

dengan baik, melatih klien deeskalasi yaitu 

mengungkapkan perasaan marah secara 

verbal atau tertulis, melatih klien untuk 

melakukan kegiatan ibadah seperti sholat, 

berdoa, kegiatan ibadah lain, latih klien 

patuh minum obat dengan ( benar nama, 

benar obat, benar dosis, benar cara, benar 

waktu, benar manfaat, benar tanggal 

kadaluawarsa dan benar dokumentasi), 

membantu klien dalam mengendalikan 

resiko perlaku kekerasan jika klien 

mengalami kesulitan, diskusikan manfaat 

yang didapatkan setelah mempraktikkan 

melatihan mengendalikan resiko perilaku 

kekerasan, dan memberikan pujian pada 

klien saat mampu mempraktikkan latihan 

mengendalikan resiko perilaku kekerasan 

(Keliat dkk, 2019). Implementasi yang 

selanjutnya yaitu dengan mengajarkan 

relaksasi otot progresif mampu 

meningkatkan kemampuan mengontrol 

marah pada pasien dengan resiko perilaku 

kekerasan (Tri dkk, 2018). 



Implementasi yang pertama dilakukan 

selama 4 hari berturut – turut kepada  Ny. 

S untuk menjalin hubungan saling percaya 

dan untuk mengetahui apakah pasien dapat 

melakukan tindakan yang diintruksikan. 

Implementasi sebagai berikut 

mengidentifikasi RPK dan melatihan cara 

fisik 1 (pukul bantal dan nafas dalam) 

berisi tentang mengidentifikasi penyebab 

RPK, mengidentifikasi tanda dan gejala 

RPK, mengidentifikasi RPK yang 

dilakukan, mengidentifikasi penyebab 

RPK yang dilakukan, menjelaskan cara-

cara mengontrol RPK: (fisik, obat, verbar, 

spiritual), melatih cara mengontrol RPK 

secara fisik: tarik nafas dalam dan pukul 

bantal/ kasur dan memasukkan pada 

jadwal kegiatan harian pasien untuk 

melatihan fisik. Cara yang kedua dengan 

melatih minum obat berisikan tentang, 

mengevaluasi kegiatan latihan fisik dan 

memberi pujian, melatih cara mengontrol 

RPK dengan obat (jelaskan 6 benar: jenis, 

guna, dosis, cara frekuensi, kontivitas 

minum obat), dan memasukkan pada 

jadwal harian. Intervensi yang ketiga 

dengan melatihan verbal yang baik yang 

berisikan tentang, mengevaluasi kegiatan 

melatihan fisik dan obat. memberi pujian, 

melatihan cara mengontrol RPK secara 

verbal (3 cara, yaitu: mengungkapkan, 

meminta, menolak dengan benar) dan 

memasukkan pada jadwal harian. 

Intervensi yang ke empat melatih cara 

spiritual berisikan tentang, mengevaluasi 

kegiatan melatihan fisik, obat dan verbal. 

memberi pujian, melatih cara mengontrol 

spiritual dan memasukkan pada jadwal 

harian. 

Implementasi selanjutnya 

merupakan implementasi utama untuk 

mengontrol marah pada Ny. S yaitu 

mengajarkan teknik relaksasi nafas dalam 

yang dilakukan 4 x 1 sesi. 

Dari hasil diatas tidak ada kesenjangan 

antara teori dan fakta karena terdapat 

kesamaan antara teori dan fakta. Didukung 

dengan penelitian yang dilakukan oleh 

Choirul (2017) mengatakan  pengaruh 

relaksasi otot progresif pada pasien resiko 

perilaku kekerasan dan hasilnya adalah 

terapi relaksasi otot progresif menurunkan 

gejala perilaku kekerasan pada pasien 

resiko perilaku kekerasan. Dengan diberi 

terapi relaksasi otot progresif dapat 

mengurangi ketegangan otot, kecemasan, 

kelelahan, penggontrolan marah sehingga 

akan mempengaruhi status mental klien 

terutama pada pasien resiko kekerasan. 

Evaluasi Keperawatan, menurut 

Kusumawati dan Yudi (2010),  evaluasi 

merupakan proses yang berkelanjutan 

untuk menilai efek dari tindakan 

keperawatan pada pasien.  

Evaluasi dilakukan dengan pendekatan 

SOAP sebagai berikut, S : Respon 

subjektif pasien terhadap tindakan 

keperawatan yang telah dilaksanakan, 0 : 

Respon objektif pasien terhadap tindakan 

keperawatan yang telah dilaksanakan, 

A:Analisis terhadap data subjektif dan 

objektif untuk menyimpulkan apakah 

masalah masih tetap ada, muncul masalah 

baru, atau ada data yang kontradiksi 

terhadap masalah yang ada, dan P : Tindak 

lanjut berdasarkan hasil analisis respon 

pasien rencana tindak lanjut dapat berupa 

hal rencana dilanjutkan (jika masalah tidak 

berubah) atau rencana dimodifikasi (jika 

masalah tetap, sudah dilaksanakan semua 

tindakan terapi hasil belum memuasakan)( 

Kusumawati dan Yudi, 2010). Hasil 

evaluasi tindakan keperawatan pada Ny. S 

yang terakhir menunjukan respon subjektif 

pasien mengatakan bersedia diajarkan 

relaksasi otot progresif, Pasien 

mengatakan sudah lebih tenang. Data 

objektif  pasien tampak kooperatif dan 



pasien tampak nyaman. Assessment atau 

penilaian  resiko perilaku kekerasan tidak 

tampak. Perencanaan untuk pasien 

anjurkan untuk berlatih relaksasi otot 

progresif 4 kali 1 sesi. 

Untuk diukur pengendalian marah 

Ny. S membaik ada tanda – tanda sesudah 

tindakan relaksasi otot progresif dari hasil 

pengukuran sebelum tindakan T (tidak) 

sebanyak 3 nomor, K (kadang) sebanyak 6 

nomor, dan S (sering) sebanyak 8 nomor 

menjadi lebih baik setelah tindakan 

relaksasi otot progresif dengan hasil T ( 

tidak) sebanyak 15 nomor, K ( kadang) 

sebanyak 2 nomor dan S (sering) tidak ada. 

Dapat disimpulkan bahwa Ny. S dapat 

mengontrol marah pada resiko perilaku 

kekerasannya. Dari hasil diatas maka 

intervensi dan implementasi yang sudah 

dilakukan kepada Ny. S efektif karena 

resiko perilaku kekerasan sudah tidak 

tampak. Hal ini sesui juga dengan teori 

yang dinyatakan oleh Purwanto (2013), 

manfaat relaksasi otot progresif  antara lain 

meningkatkan keterampilan dasar relaksasi 

untuk mengontrol marah dan memperbaiki 

stres. 

Hal ini sesuai dengan penelitian yang 

dilakukan oleh Resti (2014) menyebutkan 

bahwa relaksasi otot progresif juga dapat 

memberikan efek psikologis. Setelah 

melaksanakan relaksasi otot progresif 

responden menjadi lebih tenang dalam 

berfikir dan dapat mengelola rasa marah 

dan pernafaasannya. Responden yang telah 

melakukan relaksasi otot progresif gejala 

emosi seperti mudah marah dan 

tersinggung berkurang. 

KESIMPULAN  

Pada bab ini penulis akan 

menyampaikan proses keperawatan yang 

berisi tentang pengkajian keperawatan, 

perumusan diagnosa keperawatan, 

perencanaan keperawatan, implementasi 

keperawatan, dan evaluasi keperawatan 

pada asuhan keperawatan jiwa pasien 

dengan resiko perilaku kekerasan pada Ny. 

S di RSJD Dr. Arif Zainudin Surakarta 

yang mengaplikasikan penelitian berupa 

teknik relaksasi otot progresif untuk 

mengontrol marah pasien. Dari uraian 

penulis dapat menarik kesimpulan sebagai 

berikut : 

Pengkajian keperawatan, setelah 

penulis melakukan pengkajian didapatkan 

data respon subjektif pasien keluarga 

pasien mengatakan pasien suka marah-

marah sendiri, pasien mengatakan suka 

marah-marah, pasien mengatakan sering 

beradu mulut dengan anaknya, pasien 

mengatakan jika marah-marah 

membanting-banting barang, 

menyebabkan barang rusak, pasien 

mengatakan pernah mengamuk di ruang 

larasati karena dikaji masalalunya, pasien 

mengatakan pernah menampar anaknya 

menyebabkan anaknya terluka sampai 

berdarah, tapi kemudian pasien menyesali 

perbuatannya. Sedangkan untuk data 

objektif, pasien tampak gelisah, 

padangannya tajam dan tegang, pasien saat 

dikaji pasien mudah tersinggung, curiga, 

dan marah (efek labil), pasien bicara cepat 

dan keras, pasien tampak bingung. 

Diagnosa keperawatan, menurut 

data yang sudah didapatkan dari hasil 

pengkajian yang telah dilakukan dapat 

dirumuskan diagnosa keperawatan yang 

menjadi fokus utama pada Ny. S yaitu 

resiko perilaku kekerasan. 

Intervensi keperawatan, setelah 

merumuskan diagnosa keperawatan 

kemudian disusun intervensi keperawatan 



kepada Ny. S dengan resiko perilaku 

kekerasan. Intervensi keperawatan pasien 

resiko perilaku kekerasan dengan latih 

klien untuk melakukan relaksasi: tarik 

nafas dalam, pukul bantal, pukul kasur 

atau bantal, senam, dan jalan – jalan, latih 

klien untuk berbicara dengan baik: 

mengungkapkan, meminta, dan menolak 

dengan baik, latih klien deeskalasi yaitu 

mengungkapkan perasaan marah secara 

verbal atau tertulis, latih klien untuk 

melakukan kegiatan ibadah seperti sholat, 

berdoa, kegiatan ibadah lain, latih klien 

patuh minum obat dengan ( benar nama, 

benar obat, benar dosis, benar cara, benar 

waktu, benar manfaat, benar tanggal 

kadaluawarsa dan benar dokumentasi), 

bantu klien dalam mengendalikan resiko 

perlaku kekerasan jika klien mengalami 

kesulitan, diskusikan manfaat yang 

didapatkan setelah mempraktikkan latihan 

mengendalikan resiko perilaku kekerasan, 

dan berikan pujian pada klien saat mampu 

mempraktikkan latihan mengendalikan 

resiko perilaku kekerasan. Serta intervensi 

modalitas dengan teknik relaksasi otot 

progresif yang dilakukan 4 kali 1 sesi 

untuk mengontrol marah pada pasien 

resiko perilaku kekerasan. 

Implementasi keperawatan, 

implementasi yang dapat dilakukan untuk 

pasien dengan resiko perilaku kekerasan 

yaitu melatih klien untuk melakukan 

kegiatan diantaranya : dengan cara fisik 

yaitu pukul bantal dan nafas dalam berisi 

tentang mengidentifikasi penyebab RPK, 

mengidentifikasi tanda dan gejala RPK, 

mengidentifikasi RPK yang dilakukan, 

mengidentifikasi penyebab RPK yang 

dilakukan, menjelaskan cara-cara 

mengontrol RPK: (fisik, obat, verbar, 

spiritual), melatih cara mengontrol RPK 

secara fisik: tarik nafas dalam dan pukul 

bantal/ kasur dan memasukkan pada 

jadwal kegiatan harian pasien untuk 

melatihan fisik. Cara yang kedua dengan 

melatih minum obat berisikan tentang, 

mengevaluasi kegiatan latihan fisik dan 

memberi pujian, melatih cara mengontrol 

RPK dengan obat (jelaskan 6 benar: jenis, 

guna, dosis, cara frekuensi, kontivitas 

minum obat), dan memasukkan pada 

jadwal harian. Intervensi yang ketiga 

dengan melatihan verbal yang baik yang 

berisikan tentang, mengevaluasi kegiatan 

melatihan fisik dan obat. memberi pujian, 

melatihan cara mengontrol RPK secara 

verbal (3 cara, yaitu: mengungkapkan, 

meminta, menolak dengan benar) dan 

memasukkan pada jadwal harian. 

Intervensi yang ke empat melatih cara 

spiritual berisikan tentang, mengevaluasi 

kegiatan melatihan fisik, obat dan verbal. 

memberi pujian, melatih cara mengontrol 

spiritual dan memasukkan pada jadwal 

harian. Setelah melakukan strategi 

pelaksanaan selanjutnya dilakukan 

implementasi keperawatan memberikan 

relaksasi otot progresif selama 4 kali 1 sesi 

untuk mengontrol marah pada pasien 

resiko perilaku kekerasan. 

Evaluasi keperawatan, setelah 

dilakukan tindakan keperawatan pada Ny. 

S dengan relaksasi otot progresif pada 

pasien dengan resiko perilaku kekerasan 

untuk mengontrol marah pasien resiko 

perilaku kekerasan, didapatkan hasil 

evaluasi respon subjektif pasien 

mengatakan bersedia diajarkan relaksasi 

otot progresif, Pasien mengatakan sudah 

lebih tenang. Data objektif  pasien tampak 

kooperatif dan pasien tampak nyaman. 

Assessment atau penilaian  resiko perilaku 

kekerasan tidak tampak. Perencanaan 

untuk pasien anjurkan untuk berlatih 

relaksasi otot progresif 4 kali 1 sesi. Untuk 



diukur pengendalian marah Ny. S 

membaik ada tanda – tanda sesudah 

tindakan relaksasi otot progresif dari hasil 

pengukuran sebelum tindakan T (tidak) 

sebanyak 3 nomor, K (kadang) sebanyak 6 

nomor, dan S (sering) sebanyak 8 nomor 

menjadi lebih baik setelah tindakan 

relaksasi otot progresif dengan hasil T ( 

tidak) sebanyak 15 nomor, K ( kadang) 

sebanyak 2 nomor dan S (sering) tidak ada. 

Dapat disimpulkan bahwa Ny. S dapat 

mengontrol marah pada resiko perilaku 

kekerasannya. 

SARAN  

Setelah penulis melakukan asuhan 

keperawatan jiwa pada pasien resiko 

perilaku kekerasan penulis memberikan 

usulan dan masukan yang positif 

khususnya dibidang kesehatan antara lain, 

sebagai berikut : 

Bagi Rumah Sakit, Rumah sakit 

hendaknya menyediakan dan memfasilitasi 

apa yang dibutuhkan oleh klien untuk 

penyembuhan dan rumah sakit 

menyediakan tenaga kesehatan yang 

profesional guna membantu penyembuhan 

klien. 

Bagi Institusi, Memberikan 

motivasi dan menyediakan perpustakaan 

yang berguna dan lengkap kepada 

mahasiswa untuk penyelesaian tugas karya 

ilmiah jiwa. 

Profesi Perawat, Perawat 

diharapkan untuk lebih profesional dalam 

merawat klien dan lebih sabar dalam 

memberikan pelayanan guna 

meningkatkan kesembuhan klien, 

khususnya pada klien resiko perilaku 

kekerasan. 

Bagi  masyarakat, memberikan  

pengetahuan bagi masyarakat  mengenai 

penanganan pasien dengan resiko perilaku 

kekerasan dan diharapkan masyarakat 

dapat mendukung kesembuhan pasien 

dengan resiko perilaku kekerasan. 
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