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1.1 Latar Belakang 

Di era globalisasi ini seringkali kita jumpai masalah masalah yang harus 

kita hadapi, masalah tersebut biasa berasal dari berbagai faktor interlnal 

maupun factor eksternal. Tidak semua individu mempunyai cara sendiri untuk 

menyelsaikan masalahnya,Tapi jika ada manusia yang tidak bisa menyelsaikan 

masalahnya sendiri akan menyebabkan gangguan jiwa.adapun gangguan 

definisi dari gangguan jiwa menurut pedoman penggolongan dan diagnosis 

gangguan jiwa (ppdgj) adalah sindrom pola perilaku seseorang yang secara 

khas berkaitan dengan suatu gejala penderitaan (distress) di dalam satu atau 

lebih fungsi yang penting dari manusia,yaitu fungsi 

psikologik.perilaku,biologik, dan gangguan itu hanya terletak di dalam 

hubungan antara orang itu tetapi juga dengan masyarakat (ikhsan, 2016). 

Menurut data World Health Organization (WHO) pada tahun 2016, 

Sekitar 35 juta orang terkena depresi, 47,5 juta terkena dimensia serta 21 juta 

terkena gangguan jiwa. Kasus gangguan jiwa di Indonesia berdasarkan hasil 

riset kesehatan dasar (Riskesdas) tahun 2018 meningkat. Peningkatan ini 

terlihat dari kenaikan prevalensi rumah tangga, artinya per 1000 rumah tangga 

dengan orang dengan gangguan jiwa, sehingga jumlahnya di perkirakan sekitar 

450 ribu orang dngan gangguan jiwa berat melalui pemantauan aplikasi 

keluarga sehat pada tahun 2015 sebanyak 15,8% keluarga mempunyai 

penderita gangguan jiwa berat, jumlah tersebut belum diperhitungkan dari 

keseluruhan karena pada tahun 2018 baru tercatat 13 juta keluarga, kasus 

gangguan jiwa di provinsi Jawa barat menurut data dinas kesehatan pemprov 

jabar 2018 pravelansinya sekitar 70.000 orang dan jumlah itu masih bisa 

bertambah. Kasus gangguan jiwa di kota Cianjur melalui Dinas kesehatan 

(DINKES) tercatat 1.416 orang pada tahun 2019. 
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Orang dengan gangguan jiwa tidak hanya mengalami dampak dan akibat 

gejala dan penyakit tetapi juga stigmasi, kekerasan merupakan salah satu 

konsekuensi serius dari gangguan jiwa dan gangguan jiwa yang umum terjadi 

adalah perilaku kekerasan , menurut Benkowitz, merupakan respon terhadap 

stressor yang tidak dapat di kontrol ataupun dikendalikan yang dihadapi oleh 

seseorang yang ditunjukan dengan perilaku aktual melakukan kekerasan baik 

pada diri sendiri, orang lain, maupun lingkungan entah secara verbal maupun 

non verbal yang bertujuan untuk melakukan tindakan melukai orang lain entah 

secara fisik maupun psikologis (direja,2011) 

Masalah yang mungkin muncul adalah perilaku kekerasan yaitu suatu 

keadaan dimana seseorang melakukan Tindakan yang membahayakan secara 

fisik baik kepada diri sendiri maupun org lain.sering juga disebut amuk dimana 

seseorang dimana seseorang marah berespon terhadap suatu stressor dengan 

Gerakan motorik yang tidak terkontrol (yosep,2011) penyebab perilaku 

kekerasan adalah kemarahan yang dimanifestasikan dalam bentuk 

fisik.kemarahan tersebut merupakan suatu bentuk komunikasi dan proses 

penyimpangan pesan dari individu. Orang yang mengalami kemarahan 

sebenarnya igin menyampaikan pesan, bahwa ia tidak 

setuju,tersinggung,merasa tidak di anggap, dam merasa tidak di turuti atau di 

remehkan.  

Faktor resiko menurut NANDA 1 (2018-2020), Pertama resiko perilaku 

kekerasan terhadap diri sendiri contohnya masalah emosional (seperti, 

ketidakberdayaan , putus asa dan marah). Masalah pekerjaan (seperti 

menganggur dan kehilangan pekerjaan),Riwayat upaya bunuh diri yang 

dilakukan berkali-berkali , ide bunuh diri, rencana bunuh diri, kedua resiko 

perilaku kekerasan orang lain contohnya memukul seseorang, menendang 

seseorang, mengigit seseorang, kejam pada hewan, Riwayat penganiayaan 

anak anak, Riwayat melakukan kekerasan tak langsung), seperti merobek 

pakaian, membanting objek yang ada, berteriak ,memcahkan jendela) Riwayat 

menyaksikan perilaku kekerasan dalam keluarga. 
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Ada beberapa macam upaya  dalam penanganan pasien  pasien dengan 

gangguan jiwa yang merupakan asuhan keperawatan jiwa spesialsitik, namun 

tetap dilakukan secara holistik pada saat melakukan asuhan keperawatan pada 

klien,berbagai macam terapi pada keperawatan yang di kembangkan dan di 

fokuskan kepada klien secara individu, kelompok, keluarga maupun kognisi, 

contohnya ada terapi musik, terapi relaksasi nafas dalam dan terapi psikoreligi 

yang berhubungan dengan agama. (direja,2011) 

Cara pertama ada terapi musik terapi musik salah satu bentuk dan teknik 

relaksasi yang tujuannya untuk memberikan rasa tenang,membantu 

mengendalikan emosi serta menyembuhkan gangguan psikologi. Terapi musik 

ini juga  digunakan oleh psikolog dan psikiater dalam mengatasi berbagai 

gangguan jiwa dan gangguan psikologis.tujuan terapi musik adalah 

memberikan relaksasi pada tubuh penderita,sehungga berpengaruh 

terhadap,penyembuhan psikologi dan psikososialnya(Purnama,2016) 

Cara kedua ada psikoreligi penelitian psikiatrik membuktikan bahwa 

terdapat hubungan yang sangat signifikan antara komitmen agama dan 

kesehatan,orang yang sangat religius dan taat agamanya relativ lebih sehat atau 

mampu mengatasi penderitaan penyakitnya sehingga proses penyambuhan 

penyakit lebih cepat (Zainul,Z,2011) Saat ini perkembangan terapi di dunia 

kesehatan sudah berkembang ke arah pendekatan agama. 

Cara ketiga untuk menangani perilaku kekerasan salah satunya adalah 

teknik relaksasi nafas dalam.teknik relaksasi nafas dalam dapat mengatur 

emosi dan menjaga keseimbangan emosi,Sehingga emosi marah tidak 

berlebihan. relaksasi nafas dalam dipercaya dapat menurunkan ketegangan dan 

dapat memberikan ketenangan. Relaksasi nafas dalam merangsang tubuh untuk 

melepaskan opiod endogen yaitu opiod endogen yaitu endhorpen dan 

enkefalin.dilepaskannya hormon endhorphin dapat memperkuat daya tahan 

tubuh,menjaga sel otak tetap muda,menurunkan agresifitas.(Zelianti,2011)  

Penulis tertarik memilih aplikasi teknik relaksasi nafas dalam karena 

menurut penulis teknik relaksasi nafas dalam adalah Teknik yang paling mudah 

dilakukan dan dapat dilakukan kapanpun dan dimanapun.Teknik relaksasi juga 



4 

 

 
 Universitas Muhammadiyah Sukabumi 

merupakan Teknik yang sangat simpel dan mudah di pahami oleh siapapun 

sehingga Teknik ini memudahkan penulis maupun klien untuk 

mengaplikasikan Teknik relaksasi nafas dalam.Penulis memilih tempat di desa 

maleber kabupaten Cianjur di karenakan penulis menemukan dan mendengar 

informasi terkait kasus seorang warga yang memiliki gangguan jiwa dengan 

perilaku kekerasan dan penulis seorang warga yang berada di desa Maleber. 

Penulis memilih judul teknik relaksasi nafas dalam dikarenakan dari 

berbagi macam terapi dan teknik yang digunakan untuk menyembuhkan resiko 

perilaku kekerasan menurut penulis teknik relaksasi nafas dalam ini adalah 

teknik yang unik di karenakan teknik ini adalah teknik yang sangat sederhana 

yang mudah di ingat, di lakukan dan teknik ini dapat menurunkan resiko 

perilaku kekerasan secara efektif 

Berdasarkan uraian masalah di atas, maka penulis tertarik untuk 

melakukan aplikasi tindakan keperawatan mengenai ”Aplikasi Teknik 

relaksasi nafas dalam pada pasien dengan perilaku kekerasan” 

1.2 Tujuan  

1.2.1 Tujuan Umum  

Memahami dan mengaplikasikan asuhan keperawatan dengan 

menggunakan  aplikasi teknik relaksasi nafas dalam pada pasien 

dengan perilaku kekerasan 

1.2.2 Tujuan Khusus 

Adapun tujuan khusus dari penulisan karya tulis ilmiah ini agar 

penulis mampu  

1.2.2.1 Melakukan pengkajian keperawatan terhadap pasien dengan 

resiko perilaku kekerasan di Desa Maleber Kabupaten Cianjur  

1.2.2.2 Menetapkan tindakan keperawatan terhadap pasien dengan 

resiko perilaku kekerasan di Desa Maleber Kabupaten Cianjur 

1.2.2.3 Menyusun rencana keperawatan terhadap pasien dengan 

resiko perilaku kekerasan di Desa Maleber Kabupaten Cianjur 
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1.2.2.4 Melaksanakan tindakan keperawatan terhadap pasien dengan 

resiko perilaku  kekerasan di Desa Maleber Kabupaten 

Cianjur 

1.2.2.5 Melakukan evaluasi keperawatan terhadap pasien dengan 

resiko perilaku kekerasan di Desa Maleber Kabupaten Cianjur 

1.2.2.6 Mengaplikasikan teknik relaksasi nafas dalam pengontrolan 

marah dengan resiko perilaku kekerasan di Desa Maleber 

Kabupaten Cianjur. 

1.3 Pengumpulan Data 

Cara yang digunakan oleh penulis dalam mengumpulan data untuk menyusun 

karya tulis ilmiah yaitu menggunakan kulaitatif.Metode pengumpulan data 

yang digunakan oleh penulis antara lain : 

1.3.1 Wawancara : Penulis melakukan anamnesis atau mewawancarai secara 

langsung (Pasien dan keluarga pasien) 

1.3.2 Observasi : Penulis melakukan pengamatan dan meninjau langsung 

kepada responden dengan cara bertatap muka dan bertanya langsung 

tentang masalah gangguan jiwa dengan resiko perilaku kekerasan 

1.3.3 Dokumentasi : Penulis mencari referensi teori yang relevan dengan 

kasus atau permasalahan yang di temukan referensi ini di cari di 

internet,jurnal dan situs situs lain. 

1.4 Manfaat Karya Tulis Ilmiah 

1.4.1 Manfaat teoritis 

Hasil penelitian ini daiharapkan dapat memberikan kontribusi berupa 

pengembangan ilmu keperawatan serta infromasi di bidang keperwatan 

jiwa tentang asuhan keperawatan tentang aplikasi teknik relaksasi nafas 

dalam pada pasien dengan perilaku kekerasan. 

1.4.2 Manfaat Praktisi 

1.4.2.1 Bagi perawat 

Sebagai tambahan informasi bagi perawat dala pemberian 

asuhan keperawatan dalam melakukan aplikasi teknik 

relaksasi nafas dalam pada pasien dengan perilaku kekerasan. 
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1.4.2.2 Bagi institusi pendidikan 

Sebagai tambahan informasi untukpertimbangan istitusi 

pendidikan dalam menambah pustaka dan wawasan 

mahasiswa tentang aplikasi teknik relaksasi nafas dalam 

terhadap pasien dengan perilaku kekerasan  

1.4.2.3 Bagi Klien dan Keluarga  

Dapat membantu klien dan keluarga dalam mengontrol 

perilaku kekerasan.serta memberikan wawasan dan 

pengetahuan mengenai aplikasi teknik relaksasi nafas dalam 

dengan pasien perilaku kekerasan 

1.4.2.4 Bagi peneliti selanjutnya 

Dapat membantu peneliti selanjutnya serta menambah 

referensi mengenai penelitian aplikasi teknik relaksasi nafas 

dalam dengan pasien perilaku kekerasan.  


