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Abstrak 
 

Skizofrenia adalah kelainan jiwa terutama menunjukkan gangguan dalam fungsi 
kognitif (pikiran) berupa disorganisasi. Jadi gangguannya ialah mengenai pembentukan 
arus serta isi pikiran. Di samping itu, juga ditemukan gangguan persepsi, wawasan diri, 
perasaan dan keinginan. Skizofrenia ditemukan 7 per 1000 orang dewasa dan terbanyak 
usia 15-35 tahun.  Penderita skizofrenia paranoid yang di rawat inap di RSJD Surakarta 
cukup banyak, pada tahun 2008 terdapat 434 klien, tahun 2009 ada 395 klien, 
sedangkan tahun 2010 meningkat menjadi 407 klien. Dalam mewujudkan pelayanan 
kesehatan yang optimal dibutuhkan peran yang optimal dari tenaga kesehatan yang 
diantaranya adalah perawat. Menurut UU RI. No. 23 tahun 1992 tentang kesehatan, 
perawat adalah mereka yang memiliki kemampuan dan kewenangan melakukan tindakan 
keperawatan berdasarkan ilmu yang dimiliki diperoleh melalui pendidikan keperawatan. 
Untuk mengatasi kecemasan pada klien skizofrenia paranoid, perawat melakukan terapi 
salah satunya adalah teknik relaksasi progresif. Relaksasi adalah sebuah keadaan 
dimana seseorang terbebas dari tekanan dan kecemasan atau kembalinya 
keseimbangan (equilibrium) setelah terjadinya gangguan. Tujuan dari teknik relaksasi 
adalah mencapai keadaan relaksasi menyeluruh, mencakup keadaan relaksasi secara 
fisiologis, secara kognitif, dan secara behavioral. Penelitian ini bertujuan untuk 
mengetahui pengaruh teknik relaksasi progresif terhadap tingkat kecemasan pada klien 
skizofrenia paranoid di RSJD Surakarta. Populasi penelitian adalah semua klien 
skizofrenia paranoid di RSJD Surakarta yang berjumlah 407 orang, dan sampel penelitian 
sebanyak 18 klien skizofrenia paranoid dengan teknik pengambilan sampel purposive 
sampling. Instrumen penelitian berupa kuesioner HRS-A. Analisis data menggunakan uji 
t-test. Kesimpulan yang diperoleh dalam penelitian ini adalah: (1) tingkat kecemasan klien 
skizofrenia paranoid di RSJD Surakarta sebelum pemberian terapi (pre test) semuanya 
adalah sedang, (2) tingkat kecemasan klien skizofrenia paranoid di RSJD Surakarta 
sesudah pemberian terapi (posttest) sebagian besar kecemasan ringan, dan (3) terdapat 
pengaruh relaksasi progresif terhadap tingkat kecemasan klien skizofrenia paranoid di 
RSJD Surakarta. 

 
Kata kunci: teknik relaksasi progresif, kecemasan, klien skizofrenia paranoid. 
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PROGRESSIVE RELAXATION TECHNIQUES TO EFFECT OF ANXIETY ON 
CLIENTS IN RSJD SURAKARTA PARANOID SCHIZOPHRENIA 

 
Abstract 

 
Schizophrenia was a mental disorder primarily shows impairment in cognitive 

function (thinking) in the form of disorganization. Thus the interference was the formation 
and flow of the contents of the mind. In addition, it also found impaired perception, self-
insight, feelings and desires. Schizophrenia was found 7 per 1000 adults aged 15-35 
years and the largest. People with paranoid schizophrenia in inpatient care in Surakarta 
RSJD enough, in 2008 there were 434 clients, in 2009 there are 395 clients, whereas in 
2010 increased to 407 clients. In realizing the optimal health care needs of the optimal 
role of health personnel include nurses. According to RI Law. No. 23 of 1992 on health 
care, nurses are those who have the ability and authority to take action based on his 
knowledge of nursing gained through nursing education. To cope with anxiety in paranoid 
schizophrenia clients, nurses doing therapy was one of progressive relaxation 
techniques. Relaxation was a state where a person was free from stress and anxiety, or 
the return of the balance (equilibrium) after the disturbance. The goal of relaxation 
techniques to achieve a state of relaxation was complete, includes a state of physiological 
relaxation, cognitive, and behavioral. This study aims to determine the effect of 
progressive relaxation techniques on the client's level of anxiety in paranoid 
schizophrenia RSJD Surakarta. The study population was all clients RSJD skizofrenia 
paranoid in Surakarta, amounting to 407 people, and the study sample as many as 18 
clients skizofrenia paranoid with purposive sampling techniques sampling. The research 
instrument in the form of questionnaires HRS-A. the analysis of test data using t-test. The 
conclusions obtained in this study were: (1) the level of anxiety in RSJD Surakarta 
skizofrenia paranoid client before therapy (pre test) are all being, (2) the level of anxiety in 
RSJD Surakarta skizofrenia paranoid client after therapy (posttest) the majority of mild 
anxiety, and (3) there was the influence of progressive relaxation on anxiety level of 
clients RSJD skizofrenia paranoid in Surakarta. 

 
Key words: progressive relaxation techniques, anxiety, paranoid schizophrenic clients 
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Latar Belakang Masalah 
Dewasa ini kesehatan jiwa menjadi masalah kesehatan yang sangat 

serius dan memprihatinkan. Menurut Rosdahi (Kusumawati dan Hartono, 2010) 
Kesehatan jiwa adalah kondisi jiwa seseorang yang terus tumbuh berkembang 
dan mempertahankan keselarasan dalam pengendalian diri, serta terbebas dari 
stres yang serius. 

Data dari World Health Organization dalam Zanikhan (2010)  masalah 
gangguan kesehatan jiwa di seluruh dunia memang sudah menjadi masalah 
yang sangat serius. WHO memperkirakan ada sekitar 450 juta orang di dunia 
yang mengalami gangguan kesehatan jiwa. Sedangkan menurut Uton Muchtar 
Rafei, Direktur WHO Asia Tenggara, mengatakan hampir satu per tiga dari 
penduduk di wilayah ini pernah mengalami gangguan neoropsikiatri. Berdasarkan 
data Survei Kesehatan Rumah Tangga (SKRT) 1995, di Indonesia diperkirakan 
sebesar 264 dari 1000 anggota rumah tangga menderita gangguan kesehatan 
jiwa. Azrul Azwar (Dirjen Bina Kesehatan Depkes) mengatakan, angka itu 
menunjukkan penderita gangguan jiwa di masyarakat yang sangat tinggi, yakni 
satu dari empat penduduk Indonesia menderita kelainan jiwa dari rasa cemas, 
depresi, stress, penyalahgunaan obat, kenakalan remaja sampai skizofrenia.  

Indikator sehat jiwa meliputi sikap yang positif terhadap diri sendiri, 
tumbuh, berkembang, memiliki aktualisasi diri, keutuhan, kebebasan diri, memiliki 
persepsi sesuai kenyataan dan kecakapan dalam beradaptasi dengan 
lingkungan (Stuart & Laraia, 1998). 

Skizofrenia adalah kelainan jiwa terutama menunjukkan gangguan dalam 
fungsi kognitif (pikiran) berupa disorganisasi. Jadi gangguannya ialah mengenai 
pembentukan arus serta isi pikiran. Di samping itu, juga ditemukan gangguan 
persepsi, wawasan diri, perasaan dan keinginan. Skizofrenia ditemukan 7 per 
1000 orang dewasa dan terbanyak usia 15-35 tahun (Nasir, 2011) 

Penderita skizofrenia paranoid yang di rawat inap di RSJD Surakarta 
cukup banyak, pada tahun 2008 terdapat 434 klien, tahun 2009 ada 395 klien, 
sedangkan tahun 2010 meningkat menjadi 407 klien (Data Rekam Medik RSJD, 
2011). 

Dalam mewujudkan pelayanan kesehatan yang optimal dibutuhkan peran 
yang optimal dari tenaga kesehatan yang diantaranya adalah perawat. Menurut 
UU RI. No. 23 tahun 1992 tentang kesehatan, perawat adalah mereka yang 
memiliki kemampuan dan kewenangan melakukan tindakan keperawatan 
berdasarkan ilmu yang dimiliki diperoleh melalui pendidikan keperawatan. Untuk 
mengatasi kecemasan pada klien skizofrenia paranoid, perawat melakukan terapi 
salah satunya adalah teknik relaksasi progresif. Relaksasi adalah sebuah 
keadaan dimana seseorang terbebas dari tekanan dan kecemasan atau 
kembalinya keseimbangan (equilibrium) setelah terjadinya gangguan. Tujuan dari 
teknik relaksasi adalah mencapai keadaan relaksasi menyeluruh, mencakup 
keadaan relaksasi secara fisiologis, secara kognitif, dan secara behavioral 
(Townsend, 1999). 

Karakteristik skizofrenia paranoid salah satunya adalah sangat sensitif, 
emosional dan mudah sekali cemas. Berdasarkan observasi penulis di RSJD 
Surakarta banyak klien skizofrenia paranoid yang mengalami kecemasan. Dan 
untuk mengatasi kecemasan pada klien skizofrenia paranoid selama ini belum 
pernah diberikan terapi relaksasi progresif. Selama ini teknik relaksasi progresif  
masih di aplikasikan kepada klien secara umum atau ke semua jenis klien 
skizofrenia. Oleh karena itu penting untuk diteliti dan hal inilah yang membuat 
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penulis ingin meneliti dalam studi penelitian tentang ”Pengaruh teknik relaksasi 
progresif terhadap tingkat kecemasan pada klien skizofrenia paranoid di RSJD 
surakarta” 
 
 
LANDASAN TEORI 

 
Teknik Relaksasi Progresif 

Relaksasi merupakan suatu terapi relaksasi yang diberikan kepada 
pasien dengan menegangkan otot-otot tertentu dan kemudian relaksasi. 
Relaksasi progrsif adalah suatu cara dari teknik relaksasi yang mengkombinasi 
latihan nafas dalam dan serangkaian kontraksi dan relaksasi otot (Smeltzer and 
Bare, 2002). Sedangkan menurut Asmadi (2008), Teknik Latihan Relaksasi 
Progresif  sebagai salah satu teknik relaksasi otot yang terbukti atau terdapat 
hasil  memuaskan dalam program terapi terhadap ketegangan otot yang mampu 
mengatasi keluhan anxietas, insomnia, kelelahan, kram otot, nyeri leher dan 
pinggang, tekanan darah tinggi, phobia ringan dan gagap. Selanjutnya, menurut 
jurnal penelitian dari Funda (2009) latihan relaksasi progresif ditemukan untuk 
mengurangi kecemasan dalam studi yang dilakukan pada pasien stoma, pasien 
yang kemoterapi dan pasien psikatri serta pasien rehabilitasi jantung. 

Menurut jurnal penelitian dari Kustanti (2008), Relaksasi progresif  
merupakan suatu terapi relaksasi yang diberikan kepada klien dengan 
menegangkan otot- otot tertentu dan kemudian relaks. Relaksasi progresif 
merupakan salah satu cara dari teknik relaksasi yang mengkombinasikan latihan 
nafas dalam dan serangkaian seri kontraksi dan relaksasi otot tertentu. 

Selanjutnya menurut Townsend, (1999) metode relaksasi otot yang 
mendalam, dikembangkan pada tahun 1929 oleh dokter Chicago Edmond 
Jacobson. Tekniknya didasarkan pada premis bahwa tubuh merespon pikiran 
memprovokasi kecemasan dengan ketegangan otot. Hasil yang sangat baik telah 
diamati dengan metode ini dalam pengobatan ketegangan otot, kecemasan, 
insomnia, depresi, kelelahan, iritasi usus, kejang otot, nyeri leher dan punggung, 
tekanan darah tinggi, fobia ringan, dan gagap.  
 
Prosedur relaksasi progresif 

Menurut Townsend (1999) teknik relaksasi progresif dapat dilakukan 
dengan posisi berbaring atau duduk di kursi. Dalam melakukan teknik relaksasi 
progresif, mengulangi setiap petunjuk. Tegangkan setiap kelompok otot selama 
5-7 detik kemudian rileks selama 20-30 detik. Langkah-langkahnya : 
1) Mulailah dengan mengambil tiga dalam yaitu napas lambat, menghirup 

melalui hidung dan melepaskan udara  
perlahan-lahan melalui mulut. 

2) Kepalkan kedua telapak tangan, kencangkan bisep dan lengan bawah. 
Bimbing pasien ke otot tegang, anjurkan memikirkan rasa dan ketegangan 
otot sepenuhnya. Kemudian relaks. 

3) Kerutkan dahi ke atas. Pada saat yang sama tekan kepala sejauh mungkin 
kebelakang, putar searah jarum jam dan kebalikannya. Kemudian relaks. 

4) Kerutkan otot muka seperti cemberut, mata dikedipkan, bibir dimonyongkan 
ke depan, dan bahu dibungkukan. Kemudian relaks 

5) Lengkukan punggung ke belakang sambil tarik napas dalam, tahan. 
Kemudian relaks. 
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6) Tarik kaki dan ibu jari kebelakang mengarah ke muka, tahan. Kemudian 
relaks. Lipat ibu jari secara serentak, kencangkaan betis, paha dan pantat. 
Kemudian relaks. 

7) Sekarang rasakan relaks di seluruh tubuh Anda. Rasakan perasaan 
ketegangan meninggalkan seluruh diri anda, dan anda merasa benar-benar 
rileks. 

 
Kecemasan 

Cemas (ansietas) adalah sebuah emosi dan pengalaman subjektif dari 
seseorang. Pengertian lain cemas adalah suatu keadaan yang membuat 
seseorang tidak nyaman dan terbagi dalam beberapa tingkatan. Jadi, cemas 
berkaitan dengan perasaan yang tidak pasti dan tidak berdaya (Kusumawati dan 
Hartono, 2010). Menurut Rathus and Nevid (2003) Kecemasan adalah suatu 
keadaan aprehensi atau keadaan khawatir yang mengeluhkan bahwa sesuatu 
yang buruk akan segera terjadi. Sedangkan menurut jurnal penelitian dari 
Marwiati (2005) Kecemasan adalah sensasi yang membingungkan dari kejadian 
yang akan datang yang muncul tanpa alasan. Selanjutnya menurut jurnal dari 
Filino Dominikus ect (2009) Kecemasan didefinisikan sebagai perasaan gugup, 
dan ketegangan yang disebabkan oleh lingkungan sekitarnya atau harapan yang 
terkait dengan gairah. Tuntutan biasanya jadi stress dan dengan demikian 
menyebabkan ketidakseimbangan antara tuntutan dan kemampuan untuk 
memenuhi harapan. 

Kecemasan mempunyai tingkat yaitu : cemas ringan, cemas sedang, 
cemas berat dan panik (Gail W.Stuart, 2007; Kusumawati dan Hartono, 2010) 
1) Kecemasan ringan berhubungan dengan  ketegangan dalam kehidupan 

sehari-hari, ansietas ini menyebabkan individu menjadi waspada dan 
meningkatkan lapang persepsinya. Ansietas ini dapat memotivasi belajar dan 
menghasilkan pertumbuhan serta kreativitas. 
Ciri-ciri tingkatan kecemasan ringan antara lain sebagai berikut:  
a) Individu waspada 
b) Lapang persepsi luas 
c) Menajamkan indera 

2) Kecemasan sedang memung kinkan individu untuk berfokus pada hal yang 
penting dan mengesampingkan yang lain. Kecemasan ini mempersempit 
lapang persepsi individu. Dengan demikian, individu mengalami tidak 
perhatian yang selektif namun dapat berfokus pada lebih banyak area jika 
diarahkan untuk melakukannya. 
Ciri-ciri tingkatan kecemasan sedang antara lain sebagai berikut:  
a) Individu hanya fokus pada pikiran yang menjadi perhatiannya 
b) Terjadi penyempitan lapang persepsi 
c) Masih dapat melakukan sesuatu dengan arahan orang lain 

3) Kecemasan berat sangat mengurangi lapang persepsi individu. Individu 
cenderung berfokus pada sesuatu yang rinci dan spesifik serta tidak berfikir 
tentang hal lain. 
Ciri-ciri tingkatan kecemasan berat antara lain sebagai berikut: 
a) Lapangan persepsi individu sangat sempit 
b) Perhatian hanya pada detil yang kecil (spesifik) dan tidak dapat berfikir 

tentang hal-hal yang lain 
c) Seluruh perilaku dimaksudkan untuk mengurangi kecemasan dan perlu 

banyak perintah/arahan untuk fokus pada area lain 
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4) Panik berhubungan dengan terperangan, sangat ketakutan dan teror. Karena 
mengalami kehilangan kendali, individu yang mengalami panik tidak mampu 
melakukan sesuatu walaupun dengan arahan. 

Ciri-ciri tingkatan panik antara lain sebagai berikut: 
a) Individu kehilangan kendali diri dan detil 
b) Tidak bisa melakukan apa pun meskipun dengan perintah 
c) Terjadi peningkatan aktifitas motorik 

 
Cara mengukur tingkat kecemasan 

Untuk dapat mengetahui sejauh mana tingkat kecemasan pada 
seseorang apakah ringan, sedang, berat atau panik, peneliti menggunakan alat 
ukur (Instrumen) Hamilton Rating Scale for Anxiety (HRS –A) yang sedikit 
dimodifikasi sendiri oleh peneliti. Alat ukur ini terdapat 14 kelompok gejala antara 
lain: gejala perasaan cemas, gejala ketegangan, gangguan tidur, gejala 
ketakutan, gejala pernafasan, gejala sensorik, gejala kardiovaskuler, gejala 
gastrointestinal, gejala urogenital, gejala autonom, gangguan kecerdasan, 
perasaan depresi, gejala somatik,dan sikap pada saat wawancara. Masing-
masing kelompok gejala berisi nilai angka(score) antara 1-4 dengan penilaian 
sebagai berikut (Nursalam, 2003): 
1) Nilai 1 :  gejala ringan (melihat satu gejala dari gejala yang ada) 
2) Nilai 2 :  gejala sedang (melihat lebih dari satu gejala yang ada) 
3) Nilai 3 :  gejala berat (melihat lebih dari separuh gejala yang ada) 
4) Nilai 4 :  gejala panik (menilai semua gejala yang ada) 

Nilai angka (score) dari ke 14 kelompok gejala tersebut dijumlahkan dan 
dari hasil penjumlahan tersebut dapat diketahui tingkat kecemasan seseorang 
dengan melihat total nilai (score). Dari hasil pengukuran rasa cemas akan 
diperoleh skor dan kriteria sebagai berikut: 
1) 1-14 =  Cemas ringan 
2) 15-27  =  Cemas sedang 
3) 28-41  =  Cemas berat 
4) >42  =  Panik 

 
 
 

Skizofrenia Paranoid 
Menurut Sumarjono (2010) Skizofrenia paranoid adalah orang yang 

mempunyai kepercayaan atau menganggap sesuatunya aneh, ada yang ganjil, 
yang salah tetapi tidak mau diluruskan. Dia biasanya bersikap curiga yang 
berlebihan pada orang lain, sering menganggap dirinya diguna-guna orang lain. 
Dia menganggap bahwa orang lainlah penyebab kegagalan-kegagalannya. 
Biasanya dia sangat peka (sensitif), emosional dan mudah sekali cemas. Dia 
juga kurang percaya diri dan kualitas hidupnya juga menurun, serta sering 
diserang penyakit depresi. 

Seseorang yang menderita skizofrenia tipe paranoid salah satunya 
menunjukkan gejala gangguan alam perasaan dan perilaku, misalnya 
kecemasan yang tidak menentu, kemarahan, suka bertengkar dan berdebat dan 
tindak kekerasan (Hawari, 2009). Skizofrenia tipe paranoid mempunyai ciri-ciri 
adanya waham yang mencolok, anxiety, menjaga jarak dan suka berargumentasi 
(Arif, 2006). Skizofrenia paranoid adalah karakteristik tentang adanya delusi 
(waham) kejar atau kebesaran dan halusinasi pendengaran. Kadang-kadang 
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individu tertekan, menjadi korban dan beranggapan diawasi, dimusuhi dan 
agresif (Towsend, 2005). 
 
Tanda dan Gejala 
Menurut Eugen Bleuler gejala skizofrenia dapat dibagi menjadi 2 yaitu : 
1) Gejala primer 

a) Gangguan proses pikir (bentuk,langkah dan isi pikiran) yang terganggu 
terutama aspek asosiasi, kadang-kadang suatu ide belum selesai 
diutarakan sudah muncul ide yang lain. Sering ditandai oleh: 
menggunakan arti simbolik, jalan pikirannya tidak dapat 
dimengerti/inkoherensi dan terjadi bloking. 

b) Gangguan afek dan emosi 
 Dapat berupa :  
(1) Kedangkalan afek dan emosi, klien menjadi acuh tak acuh pada hal-

hal yang penting dalam hidupnya. 
(2) Parathimi : merasa sedih atau marah yang seharusnya timbul rasa 

tenang dan gembira. 
(3) Paramimi : klien menangis padahal merasa senang dan bahagia. 
(4) Emosi, afek dan ekspresinya tidak mengalami kesatuan.. 

c) Gangguan kemauan 
Ditandai antara lain : 
(1) Tidak dapat mengambil keputusan 
(2) Tidak dapat bertindak dalam suatu keadaan 
(3) Melamun dalam waktu tertentu yang lama. 
(4) Otomatisme : merasa kemauannya dipengaruhi oleh orang lain atau 

tenaga dari luar sehingga ia berbuat otomatis. 
2) Gejala sekunder 

a) Waham atau delusi kayakinan yang salah yang tidak dapat diubah 
dengan penalaran atau bujukan. Sangat tidak logis dan kacau tetapi klien 
tidak menyadari hal tersebut dan menganggap sebagai fakta dan tidak 
dapat diubah oleh siapapun. 
Jenis-jenis waham mencakup : 
(1) curiga  : seseorang merasa terancam dan yakin bahwa orang lain 
(2) bermaksud untuk membahayakan atau  menncurigai dirinya. 
(3) b. Waham kebesaran (delusion of grandeur) yaitu keyakinan   bahwa 
(4) dirinya memiliki suatu kelebihan dan kekuatan serta menjadi orang 

yang penting (Maramis, 2004). 
b) Tanda gangguan yang berlangsung secara terus menerus sedikitnya 

selama 6 bulan (Stuart, 2007). 
(1) Kecurigaan yang ekstrim terhadap orang lain. 
(2) Halusinasi 

Modalitas sensori yang tercakup dalam halusinasi : 
(a) Pendengaran / auditorius 

Mendengar suara atau bunyi, biasanya suara orang. Jenis lain termasuk 
pikiran yang dapat didengar pasien yaitu pasien  mendengar suara orang  
yang sedang membicarakan apa yang sedang  dipikirkan oleh pasien dan 
memerintahkan untuk melakukan sesuatu, kadang-kadang hal yang 
berbahaya. 

(b) Penglihatan 
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Stimulus penglihatan dalam bentuk pancaran cahaya, dan gambar atau 
panorama yang luas dan kompleks. Penglihatan dapat berupa sesuatu yang 
menyenangkan atau yang menakutkan (seperti melihat monster). 

 
 

Hipotesis 
Ho : Tidak ada pengaruh teknik relaksasi progresif terhadap tingkat 

kecemasan pada klien skizofrenia paranoid dengan tingkat kecemasan 
sedang di RSJD Surakarta. 

Ha :  Ada pengaruh teknik relaksasi progresif terhadap tingkat kecemasan 
pada klien skizofrenia paranoid dengan tingkat kecemasan sedang di 
RSJD Surakarta. 

 
 
METODE PENELITIAN 

 
Pendekatan Penelitian 

Penelitian ini termasuk jenis penelitian eksperimen, sedangkan 
rancangan penelitian yang dipakai adalah  Pretest-postest Design yang 
menggunakan satu kelompok perlakuan (Notoatmojo, 2002).  

 
Tempat dan Waktu Penelitian 

Penelitian ini dilakukan di RSJD Surakarta pada bulan Januari-Februari 
2012.  
 
Populasi  

Populasi yang dimaksudkan dalam penelitian ini adalah penderita 
skizofrenia paranoid yang dirawat di RSJD Surakarta. Populasi dalam penelitian 
ini seluruh klien skizofrenia paranoid yang masih dirawat di RSJD Surakarta pada 
tahun 2010 sejumlah 407 orang berdasarkan data dari rekam medik RSJD 
Surakarta.  
 
Sampel  

Sampel sebanyak 18 klien skizofrenia paranoid dengan teknik sampel 
yang di gunakan dalam penelitian ini adalah purposive sampling. 

 
Instrumen Penelitian  

Alat ukur kecemasan menggunakan HRS-A (Hamilton Rating Scale-
Anxiety). HRS-A terdapat pertanyaan dan di ikusertakan jawaban yang diisi oleh 
klien terkait dengan kondisi klien tertentu. Jawaban yang diberikan klien 
merupakan skala (angka) 1, 2, 3 atau 4 yang menunjukkan tingkat/ jumlah 
gangguan pada klien tersebut. Pertanyaan dalam bentuk kuesioner akan 
diberikan kepada setiap klien yang memenuhi kriteria, dan pasien diminta oleh 
peneliti untuk mengisi lembar kuesioner tersebut dengan cara memberi tanda () 
pada jawaban yang telah disediakan dan sesuai dengan kondisinya. Pengukuran 
tingkat kecemasan pada klien skizofrenia paranoid dengan menggunakan 
kuesioner HRS-A (Hamilton Rating Scale-Anxiety) Adapun gejala-gejala yang 
terdapat di dalam kuesioner penelitian ini ada 14 gelaja antara lain: gejala 
perasaan cemas (ansietas), gejala ketegangan, gejala ketakutan, gangguan 
tidur, gangguan kecerdasan, perasaan depresi (murung), gejala somatik/fisik 
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(otot), gejala sensorik, gejala kardiovaskuler (jantung dan pembuluh darah), 
gejala pernafasan, gejala gastrointestinal (pencernaan), gejala urogenital 
(perkemihan), gejala autonom, Tingkah  laku/sikap pada saat wawancara. Dari 
hasil pengukuran perasaan cemas akan diperoleh skor dan kriteria penelitian 
sebagai berikut: 
a. 1-14 = kecemasan ringan (tingkat kelelahan, lapang persepsi meningkat, 

kesadaran tinggi, mampu untuk belajar dan tingkah laku sesuai situasi). 
b. 15-27 = kecemasan sedang (kelelahan meningkat, kecepatan denyut jantung 

dan pernapasan meningkat, kecepatan otot meningkat, bicara cepat dan 
volume meningkat, lahan persepsi sempit, mampu untuk belajar namun tidak 
optimal, kemampuan konsentrasi turun, perhatian selektif dan berfokus pada 
rangsangan yang tidak menambah kecemasan, mudah tersinggung, mudah 
lupa, marah dan menangis). 

c. 28-41 = kecemasan berat (mengeluh pingsan, sakit kepala, neusea, 
imsomnia, sering kencing, diare, palpitasi, lapang persepsi menyempit, tidak 
mau belajar secara efektif, berfokus pada diri sendiri, perasaan tidak 
berdaya, bingung dan disorientasi). 

d. >42 = panik (susah bernapas, dilatasi pupil, palpitasi, pucat, diaphorosis, 
pembicaraan inkoheren, tidak dapat berespon terhadap perintah yang 
sederhana, berteriak, mengalami halusinasi, delusi). 

 
 
HASIL PENELITIAN 
 
Analisis Univariat 
 
Tabel 1. Tendensi Sentral Kecemasan  

 
No Tendensi 

Sentral Pre test Post test 
1 Nilai terendah 15,00 3,00 
2 Nilai tertinggi 27,00 30,00 
3. Rata-rata 18,67 13,94 

4. Median 17,50 14,00 

 
Pre test diperoleh nilai kecemasan terendah sebesar 15,00, skor 

kecemasan tertinggi 27,00, rata-rata sebesar 18,67 dan median sebesar 17,50. 
Sedangkan pada post test diperoleh nilai kecemasan terendah sebesar 3,00, 
skor kecemasan tertinggi 30,00, rata-rata sebesar 13,94 dan median sebesar 
14,00. Berdasarkan nilai rata-rata kecemasan, maka tingkat kecemasan 
responden pada pre test rata-rata mengalami kecemasan sedang (rata-rata = 
18,67), sedangkan pada post test rata-rata mengalami kecemasan ringan (rata-
rata = 13,94). 

 
Tabel 2.  Tingkat Kecemasan Responden Setelah Terapi 

No Kecemasan  Frek  % 
1. Tidak ada kecemasan 5 28 
2. Kecemasan ringan 6 33 
3. Kecemasan sedang 4 22 
4. Kecemasan berat 3 17 
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 Jumlah  20 100 
 
Analisis Bivariat 
Tabel 3. Hasil Uji Paired sample t-test 

Variabel thitung p-v  Keputusan  
Pre– test 
dan Post – 
test  tingkat 
kecemasan 

2,381 0,029 H0 ditolak 

 
Hasil uji Paired sample t-test  tingkat kecemasan pada pre-test  dan post 

test diperoleh nilai thitung 2,381 dengan p-value 0,029. Karena nilai p-value lebih 
kecil dari 0,05, maka H0 ditolak dan disimpulkan terdapat pengaruh yang 
signifikan teknik relaksasi progresif terhadap tingkat kecemasan pada klien 
skizofrenia paranoid di RSJD Surakarta. 
 
 
PEMBAHASAN 

 
Karakteristik Responden 

Distribusi responden menurut jenis kelamin menunjukkan sebagian besar 
responden adalah laki-laki (78%). Beberapa peneliti mengungkapkan bahwa 
jenis kelamin mempengaruhi perkembangan sosial seseorang. Penelitian Erlina 
(2008) tentang Faktor-faktor yang berperan terhadap timbulnya skizofrenia pada 
pasien rawat jalan di RS Jiwa Prof. HB Saanin Padang Sumatera Barat 
menyebutkan bahwa sebagian besar responden adalah laki-laki (65%). 

Distribusi usia responden menunjukkan responden berusia antara 17 
hingga 49 tahun dengan distribusi terbesar usia 26 – 33 tahun. hal ini sesuai 
dengan data American Psychiatric Association (APA) tahun 2005 menyebutkan 
satu persen populasi penduduk dunia menderita skizofrenia. Sebagian besar (75 
persen) penderita skizofrenia mulai mengidapnya pada usia 16-25 tahun. Usia 
remaja dan dewasa muda memang berisiko tinggi karena tahap kehidupan ini 
penuh stresor. Kondisi penderita sering terlambat disadari keluarga dan 
lingkungannya karena dianggap sebagai bagian dari tahap penyesuaian diri 
(Shochib, 2006). 

Distribusi responden menurut pendidikan menunjukkan sebagian besar 
responden memiliki pendidikan SMP (55%). Data status pasien menunjukkan 
sebagian besar pasien telah mengalami gangguan kejiwaan lebih dari 5 tahun 
bahkan ada yang 10 tahun. Ketika pasien mengalami gangguan kejiwaan, maka 
pendidikan mereka juga terhenti, hal ini menyebabkan tingkat pendidikan 
responden sebagian besar rendah. 

Distribusi status perkawinan menunjukkan sebagian besar responden 
belum menikah (50%). Yosep (2008) mengemukakan bahwa salah satu ciri-ciri 
klien skizofreniaadalah kegagalan dalam melakukan interaksi sosial, salah 
satunya interaksi dengan lawan jenis. Kondisi ini menyebabkan sebagian besar 
klien skizofreniatidak menikah. 

 
 

Kecemasan pada Klien skizofrenia paranoid 
Salah satu tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui tingkat 

kecemasan klien skizofrenia paranoid di RSJD Surakarta. Distribusi tingkat 
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kecemasan klien skizofrenia paranoid pada penelitian menunjukkan pada pre test 
tingkat kecemasan klien skizofrenia paranoid semuanya memiliki tingkat 
kecemasan sedang. Selanjutnya tingkat kecemasan responden saat pre test 
menunjukkan sebagian besar responden memiliki tingkat kecemasan ringan yaitu 
sebanyak 6 responden (33%). 

Secara keseluruhan tingkat kecemasan pasien sebelum pemberian 
relaksasi progresif adalah sedang, kondisi ini dimungkinkan karena responden 
dalam penelitian ini sebagian besar adalah klien skizofrenia paranoid yang telah 
mendapatkan perawatan beberapa waktu di RSJD Surakarta.  Perawatan yang 
telah mereka terima selama perawatan di RSJD Surakarta berdampak pada 
perbaikan sikap mental mereka, salah satunya adalah kecemasan. 

Selain itu bila ditinjau dari distribusi responden menurut pendidikan 
menunjukkan sebagian besar responden berpendidikan SMP dan SMA. Tingkat 
pendidikan tersebut dalam sistem pendidikan Indonesia sudah tergolong dalam 
tingkat pendidikan yang dianggap baik. Menurut Departemen Pendidikan (2000) 
lama pendidikan minimal 9 tahun  sudah termasuk dalam kategori baik. Tingkat 
pendidikan yang baik membantu seseorang dalam merespon suatu rangsangan 
yang diberikan kepadanya. Selanjutnya Sadiman (2002), mengemukakan bahwa 
tingkat pendidikan seseorang mempengaruhi kesempatan memperoleh informasi 
mengenai penatalaksanaan penyakit.  

 
Responden penelitian adalah klien skizofrenia paranoid, dimana mereka 

masih memiliki kemampuan daya ingat dan daya nalar yang cukup baik sehingga 
dapat memahami instruksi yang diberikan peneliti. Tingkat pendidikan yang 
dimiliki oleh klien skizofrenia paranoid tersebut membantu pasien dalam 
mencerna perintah atau rangsang yang diberikan dalam pelaksanaan pemberian 
relaksasi progresif sehingga diperoleh hasil yang lebih maksimal. Hubungan 
pendidikan dengan kecemasan juga dikemukakan oleh Suprijanto (2008) yang 
mengemukakan bahwa tingkat pendidikan berhubungan dengan kecemasan 
dalam melaksanakan tugas pada petugas penyuluh lapangan. 
 
Pengaruh Pemberian Relaksasi Progresif terhadap Tingkat Kecemasan 
Klien skizofrenia paranoid 

Penelitian ini bertujuan mengetahui pengaruh relaksasi progresif terhadap 
tingkat kecemasan klien skizofrenia paranoid pada klien skizofrenia paranoid di 
Rumah Sakit Jiwa Daerah (RSJD) Surakarta. Pengujian adanya pengaruh 
relaksasi progresif terhadap tingkat kecemasan klien skizofrenia paranoid 
menggunakan uji Paired sample t-test.  

Hasil uji uji Paired sample t-test  tingkat kecemasan pada pre-test  dan 
post test diperoleh nilai thitung 2,381 dengan p-value 0,029. Karena nilai p-value 
lebih kecil dari 0,05, maka H0 ditolak dan disimpulkan terdapat pengaruh yang 
signifikan teknik relaksasi progresif terhadap tingkat kecemasan pada klien 
skizofrenia paranoid di RSJD Surakarta. 

Hasil penelitian di atas menunjukkan bahwa relaksasi progresif efektif 
untuk mengurangi ketegangan otot, kecemasan dan kelelahan yang dialami klien 
sehingga akan mempengaruhi status mental klien. Hasil ini sesuai pendapat 
Utami (2002) yang menyatakan bahwa manfaat dari terapi relaksasi progresif 
adalah menurunkan ketegangan otot, mengurangi tingkat kecemasan, masalah 
yang berhubungan dengan stress seperti hipertensi, dan insomnia. 

Walaupun secara umum hasil penelitian menunjukkan bahwa pemberian 
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relaksasi progresif berpengaruh terhadap penurunan tingkat kecemasan klien 
skizofrenia paranoid, namun dalam penelitian ini terdapat 3 pasien (17%) yang 
justru meningkat tingkat kecemasannya menjadi kecemasan berat. Kondisi ini 
dapat terjadi karena setelah dilakukan relaksasi progresif peneliti tidak 
melakukan kontrol terhadap perilaku atau pengobatan pasien. Gangguan-
gangguan yang terjadi selama masa tunggu antara pemberian terapi relaksasi 
satu dengan lainnya bisa menjadi faktor penyebab terjadinya peningkatan tingkat 
kecemasan pasien, sehingga pemberian terapi relaksasi pada masa berikutnya 
tidak dapat berperan secara signifikan terhadap penurunan kecemasan pasien. 

 
 
KESIMPULAN DAN SARAN 

 
Kesimpulan 
1. Tingkat kecemasan klien skizofrenia paranoid di RSJD Surakarta sebelum 

pemberian terapi (pre test) semuanya adalah sedang. 
2. Tingkat kecemasan klien skizofrenia paranoid di RSJD Surakarta sesudah 

pemberian terapi (post test) sebagian besar kecemasan ringan. 
3. Terdapat pengaruh relaksasi progresif terhadap tingkat kecemasan klien 

skizofrenia paranoid di RSJD Surakarta. 
 

 
Saran-saran  
1. Bagi Petugas Kesehatan 

Perawat hendaknya senantiasa meningkatkan pengetahuan dan 
ketrampilannya terhadap metode-metode terapi yang terus berkembang. 
Perawat di RSJD Surakarta hendaknya mencoba menerapkan terapi 
relaksasi progresif kepada pasien-klien skizofrenia paranoid untuk 
menurunkan tingkat kecemasan pasien. 

2. Bagi Rumah Sakit 
Manajemen rumah sakit sebaiknya memberikan keleluasaan kepada tenaga 
keperawatan untuk mempraktekkan  metode-metode perawatan yang inovatif 
oleh perawat. Manajemen rumah sakit juga mendorong tenaga perawatnya 
untuk senantiasa meningkatkan pengetahuan dan ketrampilan 
keperawatnnya yaitu dengan memfasilitasi mereka untuk mendapatkan 
pendidikan yang lebih tinggi atau pelatihan-pelatihan keperawatan yang lebih 
baik. 

3. Bagi Pasien 
Pasien hendaknya berlaku kooperatif terhadap tindakan medis yang 
diberikan oleh tenaga kesehatan. Tindakan kooperatif tersebut akan 
membantu tercapainya tujuan tindakan medis dengan optimal, sehingga 
kesembuhan pasien dapat tercapai dengan baik. 

4. Bagi Peneliti Selanjutnya 
Hasil penelitian dapat dijadikan sebagai landasan dalam upaya 
menindaklanjuti hasil penelitian yang ada kearah penelitian yang lebih luas, 
yaitu dengan menambah faktor-faktor lain yang mempengaruhi tingkat 
kecemasan klien skizofrenia paranoid misalnya faktor pengobatan, 
lingkungan, dan dukungan keluarga. 
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