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BAB II 

KAJIAN PUSTAKA 

 

2.1 Penelitian Terdahulu 

Dalam penelitian ini peneliti memaparkan mengenai bagaimana bentuk 

dukungan social keluarga terhadap orang dengan skizofrenia. Adapun penelitian 

terdahulu yang berkaitan dengan dukungan social keluarga, yaitu :  

Pertama, Penelitian yang dilakukan oleh Kanti Fiona Fajrianthi (Jurnal 

Mahasiswi Psikologi Universitas Airlangga Surabaya) yang dilakukan tahun 2013 

dengan judul “Pengaruh Dukungan Sosial terhadap Kualitas Hidup Penderita 

Skizofrenia” penelitian yang dilakukan oleh Kanti Fiona Fajrianthi ini berfokus 

pada korelasi pengaruh dukungan social mampu mempengaruhi kualitas hidup 

penderita skizofrenia di Rumah Sakit Jiwa Menur Surabaya. Penelitian ini bertujuan 

untuk mengetahui adanya pengaruh dukungan sosial terhadap kualitas hidup 

penderita skizofrenia pasien rawat inap Rumah Sakit Jiwa Menur Surabaya. 

Adapun hasil dari penelitian tersebut dapat disimpulkan bahwa dukungan sosial 

berpengaruh terhadap kualitas hidup penderita skizofrenia pasien rawat inap Rumah 

Sakit Jiwa Menur. Adapun besar pengaruh dukungan sosial terhadap kualitas hidup 

adalah 47,4%. 

Penelitian diatas berfokus pada korelasi antara pengaruh dukungan social 

terhadap kualitas hidup skizofrenia di RSJ Menur Surabaya. Fokus yang akan 

diteliti peneliti lebih mengarah pada bentuk dukungan social keluarga terhadap 

orang dengan skizofrenia di Desa Bantur Kab. Malang. Lokasi penelitian berbeda, 

dimana penelitian Kanti Fiona berfokus pada tatanan rumah sakit jiwa dan hanya 



11 
 

melihat terkait dengan korelasi pengaruh dukungan social terhadap kualitas hidup 

skizofrenia. Berbasis pada perawatan skizofrenia di Rumah Sakit Jiwa. Sedangkan 

peneliti berfokus pada dukungan social keluarga yang ada di masyarakat pedesaan, 

yakni di Desa Bantur Kabupaten Malang. Selain itu, pendekatan yang digunakan 

antara keduanya berbeda. Penelitian yang dilakukan Kanti menggunakan 

pendekatan kuantitatif, sedangkan pendekatan yang di gunakan peneliti adalah 

kualitatif. 

Kedua, penelitian yang dilakukan oleh Yudi Kurniawan (Artikel Penelitian 

Fakultas Psikologi, Universitas Semarang) dan Indahria Sulistyarini (Artikel 

Penelitian Fakultas Psikologi dan Ilmu Sosial Budaya, Universitas Islam Indonesia) 

yang dilakukan pada tahun 2016 dengan judul “Komunitas Sehati (Sehat Jiwa dan 

Hati) Sebagai Intervensi Kesehatan Mental Berbasis Masyarakat”. Tujuan 

penelitian ini adalah membentuk komunitas masyarakat sehat jiwa dan hati 

(SEHATI) yang bisa mendeteksi gejala awal masalah kejiwaan dan dapat segera 

melaporkannya kepada profesional kesehatan mental di Puskesmas. Metode 

penelitian yang dilakukan adalah penelitian tindakan dengan melibatkan keluarga 

pasien dan perangkat pedukuhan (tokoh masyarakat dan pengelola pendidikan). 

Intervensi dilakukan dengan teknik psikoedukasi yang dibagi dalam tiga materi 

untuk tiga kelompok berbeda. Hasil utama Penelitian aksi ini adalah pembentukan 

kader kesehatan mental yang bertugas membantu profesional kesehatan mental di 

Puskesmas. Oleh karena itu, perlu diadakan pelatihan rutin untuk meningkatkan 

kemampuan kader kesehatan mental. 

Penelitian diatas memiliki focus penelitian yang hampir sama dengan 

peneliti. Perbedaannya yakni jika di penelitian Yudi Kurniawan dan Indahria 
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Sulistyarini lebih menekankan pada intervensi komunitas yang dibentuk yakni 

Komunitas SEHATI (Sehat Jiwa dan Hati) dengan membentuk kader kesehatan 

jiwa sebagai luaran. Sedangkan focus peneliti lebih kepada dukungan social 

keluarga, selain itu di Desa Bantur Kab. Malang kader kesehatan jiwa sudah ada 

dan nantinya akan menjadi subyek pendukung pada penelitian yang akan dilakukan 

peneliti. 

Ketiga, penelitian yang dilakukan oleh Linda Permatasari, Aat Sriati (Jurnal 

Mahasiswa Fakultas Ilmu Keperawatan Universitas Padjajaran, Bandung), dan 

Metty Widiastuti (Rumah Sakit Jiwa Provinsi  Jawa Barat) yang dilakukan pada 

2012 dengan judul “Gambaran Dukungan Sosial yang Diberikan Keluarga Dalam 

Perawatan Penderita Skizofrenia di Instalasi Rawat Jalan Rumah Sakit Jiwa 

Provinsi Jawa Barat”. Penelitian tersebut bertujuan untuk mengetahui bagaimana 

gambaran dukungan sosial yang di berikan keluarga dalam perawatan penderita 

skizofrenia di Instalasi Rawat Jalan Rumah Sakit Jiwa Provinsi Jawa Barat. Adapun 

hasil dari penelitian tersebut sebanyak 48,96% memberikan dukungan social dalam 

perawatan penderita skizofrenia dan sebanyak 51,04% tidak memberikan dukungan 

social dalam perawatan skizofrenia. Dukungan emosional menempati presentase 

tertinggi yang tidak dilakukan keluarga dalam melakukan dukungan social. 

Penelitian tersebut memiliki focus yang hampir sama dengan peneliti. Letak 

perbedaannya terdapat pada lokasi penelitian, dimana penelitian yang dilakukan 

oleh Linda Permatasari dkk adalah di Instalasi Rawat Jalan Rumah Sakit Jiwa 

Provinsi Jawa Barat. Sedangkan peneliti lebih berfokus pada dukungan social 

keluarga terhadap orang dengan skizofrenia pada tataran masyarakat pedesaan, 

yakni di Desa Bantur Kab. Malang. Selain itu penelitian diatas menggunakan 
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metode kuantitatif, sedangkan metode yang digunakan oleh peneliti menggunakan 

metode kualitatif. 

Keempat, penelitian yang dilakukan oleh Megawati ( Skripsi Mahasiswa 

Psikologi Universitas Muhammadiyah Malang) yang dilakukan tahun 2012 dengan 

judul “Dukungan Sosial Keluarga Pada Penderita Skizofrenia”. Tujuan dari 

penelitian tersebut yakni untuk mengetahui bentuk-bentuk dukungan sosial dari 

keluarga penderita skizofrenia. Subyek dari penelitian tersebut yakni orang yang 

memiliki anak atau saudara yang menderita skizofrenia dan masih di rawat di 

Rumah Sakit Jiwa atau Lembaga khusus pasien skizofrenia. Peneliti menggunakan 

pendekatan kualitatif dengan metode studi kasus. Adapun hasil dari penelitian 

tersebut yakni sebanyak 3 keluarga memberikan dukungan dalam bentuk 

instrumental, informatif, emosional, dan harga diri. Sedangkan 1 keluarga belum 

memberikan dukungan dalam bentuk harga dirik. Masing-masing keluarga telah 

memberikan dukungan yang berbeda sehingga dampak yang diperolej masing-

masing juga berbeda. 

Penelitian di atas memiliki focus yang hampir sama dengan peneliti, yakni 

sama-sama berfocus pada dukungan social keluarga. Letak perbedaannya adalah, 

bentuk dukungan sosial keluarga yang diberikan ketika anggota keluarganya sedang 

menjalani perawatan di Rumah Sakit Jiwa atau lembaga khusus untuk skizofrenia. 

Sedangkan peneliti berfokus pada dukungan yang diberikan keluarga yang tinggal 

bersama orang dengan skizofrenia. Perbedaan terletak pada lokasi penelitian 

dimana penelitian diatas berada di Rumah Sakit Jiwa atau Lembaga khusus 

skizofrenia Sedangkan lokasi yang akan digunakan peneliti adalah di Desa Bantur 

Kabupaten Malang. 
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2.2 Konsep Dukungan Sosial 

2.2.1 Pengertian Dukungan Sosial 

Diamtteo mendefinisikan bahwa dukungan social sebagai dukungan atau 

bantuan yang berasal dari keluarga, teman, tetangga dan orang-orang lainnya 

(Afriyanti, 2011). Dukungan social dapat diterima dari orang-orang terdekat, yang 

akan membuat penerima bantuan merasakan bahwa dirinya dianggap dan dihargai 

di lingkungannya. Selain itu dukungan social bisa diterima dalam bentuk dukungan, 

bantuan, bahkan bisa jadi nasehat dan informasi. Menurut Goettlieb  (dalam 

Siahaan, 2015) menyatakan bahwa dukungan social terdiri dari informasi atau 

nasehat verbal maupun non verbal, bantuan nyata, atau tindakan yang didapatkan 

karena kehadiran orang lain dan mempunyai manfaat emosional atau efek perilaku 

bagi pihak penerima. 

Dukungan social dapat memberikan energi yang positif bagi sang 

penerima, karena dukungan social dapat memberikan efek yang baik bagi perilaku 

sang penerima dukungan. Perilaku penerima dukungan didasari oleh dukungan 

orang lain berikan kepadanya dan memiliki pengaruh yang sangat besar terhadap 

perilaku penerima. Dukungan social berhubungan dengan hal-hal yang bersifat 

positif secara psikologis, emosional, dan material. Dengan mendapatkan dukungan 

social yang bersifat positif, maka seseorang akan mendapatkan kepercayaan diri 

untuk mengadapi masalah yang muncul pada dirinya dan merasa diperhatikan (tidak 

dikucilkan). 

Sarafino (dalam Afriyanti, 2011) menyatakan bahwa dukungan social 

adalah kenyamanan, perhatian, penghargaan, maupun bantuan dalam bentuk 

lainnya yang diterima individu dari orang lain maupun dari kelompok. Jika Sarafino 
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menyatakan bahwa dukungan social adalah kenyamanan dan lain-lainnya tersebut, 

maka dukungan social yang diterima individu dapat menjadi penerima dukungan 

social bahwa dirinya diinginkan, diperhatikan, di sayangi, tidak dikucilkan, dan 

bernilai bagi orang lain. 

Lewis menyatakan bahwa dukungan social yang berhubungan dengan hal-

hal yang bersifat positif secara psikologis, emosional, dan material yang diberikan 

kepada seseorang dalam hubungan antar manusia (dalam Winerungan, 2010). 

Dalam hubungan antar manusia dukungan social sangat diperlukan karena dengan 

dukungan social positif akan memberikan efek yang cukup besar bagi penerima 

dukungan. Sementara itu Taylor menyatakan bahwa individu dengan tingkat 

dukungan social yang lebih tinggi, mengalami stress yang lebih rendah ketika 

mengalami tekanan dalam kehidupannya (dalam Winerungan, 2010).  

2.2.2 Bentuk Dukungan Sosial 

Dukungan social yang diterima dapat membuat individu merasa tenang, 

diperhatikan, dan tidak ditinggalkan. Tersedianya dukungan social akan membuat 

individu merasa dicintai, dihargai, dan menjadi bagian dalam kelompok. Ada 

beberapa bentuk dukungan social yang bisa diberikan oleh orang-orang terdekat 

terlebih keluarga pada orang dengan skizofrenia. Dukungan social yang diberikan 

orang-orang terdekat akan membuat orang dengan skizofrenia merasa bahwa 

dirinya diinginkan dan dihargai keberadaannya. Menurut Sarafino (dalam Afriyanti, 

2011) terdapat 5 (lima) bentuk dukungan social, yakni : 

a. Dukungan Emosional 

Dukungan emosional terdiri dari ekspresi seperti perhatian, empati, dan 

turut prihatin kepada seseorang. Dukungan ini akan menyebabkan penerima 
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dukungan merasa nyaman tentram kembali, merasa dimiliki dan dicintai ketika dia 

mengalami stress, membenti bantuan dalam bentuk semangat, kehangatan personal, 

dan cinta. 

b. Dukungan Penghargaan 

Dukungan ini ada ketika seseorang memberikan penghargaan positif 

kepada orang yang sedang stress, dorongan atau persetujuan terhadap ide ataupun 

perasaan individu, ataupun melakukan perbandingan positif antara individu dengan 

orang lain. Dukungan  ini dapat menyebabkan individu yang menerima dukungan 

membangun rasa menghargai dirinya, percaya diri, dan merasa bernilai. Dukungan 

jenis ini akan sangat berguna ketika individu mengalami stress. 

c. Dukungan Instrumental 

Dukungan berupa bantuan secara langsung dan nyata  seperti memberi atau 

meminjamkan uang atau membantu meringankan orang yang stress. 

d. Dukungan Informasi 

   Orang-orang yang berada di sekitar individu akan memberikan dukungan 

informasi dengan cara menyarankan beberapa pilihan tindakan yang dapat 

dilakukan individu dalam mengatasi masalah yang membuatnya stress. Terdiri dari 

nasehat, saran, ataupun penilaian tentang bagaimana individu melakukan sesuatu. 

e. Dukungan Kelompok 

Merupakan dukungan yang dapat menyebabkan individu merasa bahwa 

dirinya merupakan bagian dari suatu kelompok dimana anggota-anggotanya dapat 

saling berbagi.  
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2.2.3 Sumber Dukungan Sosial 

    Menurut Juarini (dalam Fauziah,2007;13) menyebutkan bahwa sumber 

dukungan social adalah orang lain yang berinteraksi dengan individu sehingga 

individu tersebut dapat merasa nyaman secara fisik dan psikologis. Orang lain ini 

dapat termasuk pasangan, orang tua, saudara, teman, dan anggota dalam 

masyarakat. Ganster menjelaskan beberapa sumber dukungan sosial, yakni : 

a. Dukungan Keluarga 

Keluarga merupakan kelompok terdekat individu. Keluarga merupakan 

tempat pertama dimana individu memulai hubungan interpersonal dan 

lingkungannya dan merupakan sekolah utama bagi seorang individu 

dalam belajar, mengembangkan nilai, keyakinan, sikap dan perilaku. 

b. Dukungan teman bergaul 

Orang yang bergaul membutuhkan dorongan moral dari teman 

bergaulnya. Bentuknya kualitas kerja sama, kehangatan berteman dan rasa 

saling mebutuhkan, dan mempercayai serta kebanggaan menjadi anggota 

kelompok. Dukungan dari teman sebaya dapat membantu individu dalam 

menyelesaikan masalahnya. 

c. Dukungan Masyarakat atau Lingkungan Sekitar 

Masyarakat yang mamberikan dukungan, melakukan penerimaan, dapat 

memberikan motivasi  individu dalam memenuhi kebutuhannya. 

Dukungan dari masyarakat dapat berkontribusi besar dalam diri individu 

sebaliknya stigma buruk dari masyarakat dapat semakin memperburuk 

individu itu sendiri. 
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2.2.4 Komponen-komponen dalam Dukungan Sosial 

    Menurut Weiss (dikutip oleh Anik Supriani, 2011) mengemukakan adanya 

6 (enam) komponen dukungan social yang disebut sebagai “the social provision 

scale”, dimana masing-masing komponen dapat berdiri sendiri-sendiri namun satu 

sama lain saling berhubungan. Adapun komponen tersebut adalah : 

a. Kerekatan emosional (emotional attachment). 

Merupakan perasaan akan kedekatan emosional dan rasa aman. Jenis 

dukungan ini memungkinkan seseorang memperoleh kerekatan emosional sehingga 

memperoleh rasa aman bagi yang menerima. Sumber dukungan social semacam ini 

yang paling sering dan umum diperoleh dari orang tua, anggota keluarga atau teman 

dekat, saudara yang akrab dan memiliki hubungan yang harmonis. 

b. Integrasi social 

Merupakan perasaan menjadi bagian dari keluarga, tempat seseorang berada 

dan tempat saling berbagi minat dan aktivitas. Sumber dukungan semacam ini 

memungkinkan mendapat rasa aman, nyaman, serta memiliki dan dimiliki dalam 

kelompok. 

c. Adanya Pengakuan 

Meliputi kemampuan akan kompetensi dan kemampuan seseorang dalam 

keluarga. Pada dukungan social jenis ini seseorang akan mendapat pengakuan atas 

kemampuan dan keahliannya serta mendapat penghargaan dari orang lain atau 

lembaga. Sumber dukungan semacam ini dapat berasal dari kelarga atau lembaga, 

atau instansi. 
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d. Ketergantungan yang dapat diandalkan 

Meliputi kepastian atau jaminan bahwa seseorang dapat mengharapkan 

keluarga untuk membantu suatu keadaan. Dalam dukungan jenis ini, seseorang akan 

mendapatkan dukungan social berupa jaminan bahwa ada seseorang yang dapat 

diandalkan bantuannya ketika seseorang membutuhkan bantuan tersebut. Jenis 

dukungan ini umumnya berasal dari keluarga. 

e. Bimbingan 

Dukungan social jenis ini adalah adanya hubungan kerja ataupun hubungan 

social yang dapat memungkinkan seseorang dapat informasi, saran, atau nasehat 

yang diperlukan dalam memahami kebutuhan dan mengatasi permasalahan yang 

dihadapi. 

f. Kesempatan untuk mengasuh 

Suatu aspek penting dalam hubungan interpersonal akan perasaan yang 

ditimbulkan oleh orang lain. Jenis dukungan ini memungkinkan seseorang untuk 

memperoleh perasaan bahwa orang lain tergantung padanya untuk memperoleh 

kesejahteraan. 

2.2.5 Fungsi Dukungan Sosial 

Individu dapat mengatasi keadaan mereka tidak hanya tergantung pada 

sumber internal dalam diri sendiri tetapi juga dari individu lain yang mampu 

meningkatkan kemampuan dalam menilai suatu keadaan, memilih strategi coping 

yang efektif dan memperbaiki kembali rasa percaya pada diri sendiri. 

Menurut Smet (dalam Megawati, 2017) dukungan yang berkaitan dengan 

kesehatan dan kesejahteraan individu mempunyai fungsi sebagai berikut: 
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a. Fungsi Hubungan Sosial 

Dukungan sosial memungkinkan terjadinya relasi sosial yang bermakna. 

Keterikatan hubungan sosial yang kurang setiap harinya akan mendorong 

individu untuk berperilaku sosial yang tidak tepat dan menyebabkan 

seseorang lebih rentan mengalami halusinasi dan delusi. 

b. Ikatan sosial menggambarkan kualitas dari hubungan interpersonal. 

Semakin banyak kehadiran orang lain yang familiar akan menjadi sumber 

penting untuk pengungkapan perasaan, informasi dan bantuan lain yang 

diperlukan 

c. Fungsi Perlindungan  

Dukungan sosial yang telah diterima dari individu lain cenderung 

mengurangi situasi atau kondisi yang menekan dan melindunginya dari 

konsekuensi penyakit serius. Orang-orang dengan dukungan sosial tinggi 

akan merubah respon mereka terhadap sumber yang menekan,  

2.3 Konsep Keluarga 

2.3.1 Pengertian Keluarga 

Menurut Undang-Undang RI No 52 Tahun 2009 pasal 1 menyatakan 

bahwa keluarga merupakan unit terkecil dalam masyarakat yang terdiri dari suami-

istri, atau suami, istri dan anaknya atau ayah dan anaknya (duda), atau ibu dan 

anaknya (janda). Keluarga merupakan Lembaga social dasar darimana semua 

Lembaga lainnya berkembang karena kebudayaan yang semakin kompleks. 

 Keluarga merupakan agen utama sosialisasi, sekaligus sebagai microsystem 

yang membangun relasi individu dengan lingkungannya. Menurut UU RI no. 52 

tahun 2009 pasal 4 menyatakan bahwa pembangunan keluarga bertujuan untuk 
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meningkatkan kualitas keluarga agar dapat timbul rasa aman, tentram, dan harapan 

masa depan yang lebih baik dalam mewujudkan kesejahteraan lahir dan batin. 

2.3.2 Fungsi Keluarga 

Keluarga berfungsi sebagai tempat sosialisasi yang utama bagi seorang 

individu untuk menanamkan suatu pengendalian social dalam keluarga. Pada 

dasarnya keluarga memiliki fungsi-fungsi pokok yaitu fungsi biologis antara lain 

melahirkan anak, fungsi afeksi hubungan kasih sayang dan fungsi sosialisasi yaitu 

interaksi social dalam keluarga tentang pola-pol tingkah laku, sikap, keyakinan, 

cita-cita dan nilai-nilai dalam masyarakat dalam rangka perkembangannya 

(Su’adah, 2005). 

Menurut Horton (dalam Su’adah, 2005) fungsi-fungsi keluarga meliputi : 

a. Fungsi pengaturan seksual, keluarga berfungsi sebagai wadah bagi masyarakat 

untuk mengatur dan mengorganisasikan kepuasan keinginan seksual. 

b. Fungsi reproduksi, yaitu fungsi keluarga untuk memproduksi anak atau 

melahirkan anak. 

c. Fungsi Afeksi, salah satu kebutuhan dasar manusia akan kasih sayang dan 

dicintai. 

Sedangkan menurut Soelaeman (dalam Megawati, 2017) menjelaskan beberapa 

fungsi keluarga. Adapun macam-macam fungsi keluarga adalah sebagai berikut : 

a.  Fungsi edukasi  

Fungsi edukasi adalah fungsi keluarga yang berkaitan dengan pendidikan serta 

pembinaan anggota keluarga pada umumnya. Fungsi edukasi ini tidak sekedar 

menyangkut pelaksanaannya, melainkan menyangkut pola penentuan yang 
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mendasari pendidikan, pengarahan dan perumusan tujuan pendidikan, perencanaan 

dan pengelolahan, penyediaan dana dan sarana. 

pelaksanaan fungsi edukasi merupakan suatu bentuk implementasi keluarga sebagai 

lingkungan pertama dan utama bagi individu sehingga individu dan membangun 

sifat dan pribadi yang mandiri dan menumbuhkan motif pada individu itu sendiri. 

b.  Fungsi sosialisasi  

keluarga dalam melaksanakan fungsi sosialisasi ini mempunyai fungsi sebagai 

penghubung individu di dalam keluarga dengan kehidupan sosial dan norma-norma 

sosial . Dengan demikian setiap individu dalam keluarga akan mampu menyiapkan 

dirinya agar dapat menempatkan diri dan mampu berpartisipasi dalam kehidupan 

masyarakat. 

c Fungsi proteksi atau fungsi perlindungan 

Fungsi proteksi pada hakekatnya bersifat melindungi, yaitu melindungi dari 

tindakan-tindakan yang akan merusak norma-norma sehingga setiap anggota 

keluarga merasa aman. 

d Fungsi afeksi atau perasaan  

Fungsi ini bertujuan agar setiap individu dalam keluarga merasa diperdulikan dan 

dicintai. 

e Fungsi religius  

Keluarga berkewajiban untuk mengikutsertakan setiap anggota keluarga dalam 

kehidupan beragama.  

f Fungsi ekonomis  

Fungsi ekonomis keluarga meliputi pencarian nafkah, perencanaan pembelanjaan 

serta pemanfaatannya.  
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g Fungsi rekreatif  

Fungsi rekreatif dapat terlaksana jika keluarga dapat menciptakan rasa aman, 

nyaman, ceria agar dapat dinikmati dengan tenang, damai dan jauh dari ketegangan 

batin, sehingga memberikan perasaan yang bebas dari tekanan. Hal ini akan 

memberikan rasa saling memiliki dan kedekatan antara tiap anggota keluarga. 

h Fungsi biologis 

Fungsi biologis keluarga yaitu berhubungan dengan kebutuhan-kebutuhan biologis 

anggota keluarga. Kebutuhan ini meliputi kebutuhan sandang, pangan, papan serta 

kebutuhan akan keterlindungan fisik termasuk didalamnya yaitu kehidupan seksual. 

2.4 Konsep Skizofrenia 

2.4.1 Pengertian Skizofrenia 

Skizofrenia merupakan suatu gangguan psikosis fungsional berupa 

gangguan mental berulang yang ditandai dengan gejala psikotik yang khas dan 

ditandai oleh kemunduran fungsi sosial, fungsi kerja, dan perawatan diri. Menurut 

Arif (2006, hal. 17) mendefinisikan bahwa skizofrenia termasuk dalam salah satu 

gangguan mental yang disebut psikosis. Skizofrenia tidak dapat mengenali atau 

tidak memiliki kontak dengan realitas. Gejala Skizofrenia selanjutnya dibagi 

menjadi dua (2) yakni gejala positif dan gejala negative. 

1. Gejala Positif merupakan gejala-gejala yang tampak pada diri skizofrenia. 

Adapun gejala-gejala tersebut yakni : 

a. Delusi (Waham) 

Suatu delusi (waham) adalah suatu keyakinan yang salah yang tidak dapat 

dijelaskan oleh orang lain bahwa keyakinannya salah, meskipun banyak bukti yang 
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kuat yang dapat diajukan untuk membantah keyakinan pasien tersebut. Berikut 

macam-macam skizofrenia, yakni : 

- Grandeur (Waham Kebesaran) merupakan keyakinan yang dimiliki 

individu yang mengalami skizofrenia bahwa mereka adalah seseorang yang 

sangat luar biasa. 

- Jealousy (Waham Cemburu) merupakan keyakinan yang dimiliki individu 

yang mengalami skizofrenia bahwa pasangan mereka tidak setia 

- Persecution (Waham Kejar) merupakan keyakinan bahwa individu yang 

mengalami skizofrenia dikejar-kejar oleh pihak-pihak tertentu yang ingin 

mencelakaianya. 

- Passivity (Waham Pasif) merupakan keyakinan individu dengan skizofrenia 

bahwa mereka telah dikendalikan oleh berbagai kekuatan dari luar. 

- Poverty (Waham Kemiskinan) merupakan keyakinan individu dengan 

skizofrenia bahwa mereka takut mengalami kebangkrutan, dimana pada 

kenyataannya tidak demikian. 

- Reference (Waham Rujukan) merupakan keyakinan individu dengan 

skizofrenia merasa bahwa mereka sedang dibicarakan oleh orang lain secara 

luas.  

b. Halusinasi 

Halusinasi merupakan persepsi sensorik yang salah dimana tidak terdapat 

stimulus sensorik yang berkaitan dengannya (Arif, 2006). Halusinasi dapat 

berwujud pengindraan kelima indra yang keliru, tetapi yang paling sering adalah 

halusinasi dengar (auditory) dan halusinasi penglihatan (visual). 
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c. Pembicaraan Kacau 

d. Tingkah Laku Kacau 

Berbagai tingkah laku yang tidak terarah pada tujuan tertentu. Misalnya 

membuka baju di depan umum. 

2. Gejala negative 

Berkurangnya ekspresi emosi, berkurangnya kelancaran dan isi pembicaran, 

kehilangan minat untuk melakukan berbagai hal (avolition) (Setiadi, 2006 : 17-19). 

Gejala negative umumnya tidak nampak sebagai gejala yang menganggu sehingga 

individu yang mengalaminya kurang mendapatkan perhatian dan penanganan 

segera. 

Seorang individu dikategorikan sebagai skizofrenia apabila mengalami gejala gejala 

yang telah disebutkan diatas secara terus menerus selama 6 bulan (Hawari, 2014). 

2.4.2 Tipe-tipe Skizofrenia 

           Setelah dijelaskan terkait dengan gejala-gejala yang umum dialami oleh 

orang dengan Skizofrenia, Setiadi (2006; 20-22) menjelaskan terkait dengan tipe-

tipe skizofrenia. Tipe-tipe tersebut masing-masing memiliki kekhasan tersendiri. 

Adapun beberapa tipe-tipe skizofrenia antara lain : 

2.4.2.1 Skizofrenia Tipe Paranoid 

Adapun ciri-ciri dari skiofrenia tipe ini adalah adanya waham yang 

mencolok atau halusinasi audiotorik dimana fungsi afeksi dan fungsi kognitif masih 

terjaga. Umumnya wahamnya mungkin lebih dari satu, akan tetapi masih dalam 

tema yang sama. Halusinasi juga biasanya berkaitan dengan tema wahamnya.  
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2.4.2.2 Skizofrenia Tipe Disorganized 

Ciri utama skizofrenia tipe disorganized adalah pembicaraan yang kacau, 

tingkah laku kacau dan afek yang datar. Pembicaraan yang kacau dapat disertai 

kekonyolan dan tertawa yang tidak erat berkaitan denga isi pembicaraan. 

Disorganisasi tingkah laku (misalnya : kurang orientasi pada tujuan) dapat 

membawa pada gangguan yang serius pada berbagai aktivitas sehari-hari. 

2.4.2.3 Skizofrenia Tipe Katatonik 

Ciri utama pada skizofrenia tipe katatonik adalah gangguan pada 

psikomotor yang dapat meliputi ketidakbergerakan motoric (motoric immobility), 

aktivitas motor yang berlebihan, negativism yang ekstrim (tidak memiliki motivasi 

yang jelas, sangat menolak terhadap segala instruksiatau mempertahankan postur 

yang kaku untuk menolak dipindahkan) mutism (sama sekali tidak berbicaradan 

berkomunikasi), gerakan-gerakan yang tidak terkendali, echolalia (mengulang 

ucapan orang lain) dan echopraxia (mengikuti tingkah laku orang lain). 

2.4.2.4 Skizofrenia Tipe Undifferentiated 

Sejenis skizofrenia dimana gejala-gejala yang ditimbulkan sulit digolongkan 

pada tipe skizofrenia tertentu. 

2.4.2.5 Skizofrenia Tipe Residual 

Terjadi apabila sebelumnya pernah mengalami periode skizofrenia. Tidak 

ada yang menonjol dalam hal delusi, halusinasi, pembicaraan kacau, tingkah laku 

kacau atau tingkah laku katatonik. 

Terdapat bukti keberlanjutan gangguan ini, ditandai adanya simtom-simtom 

negative dalam bentuk yang lebih ringan. 
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2.5 Terapi Keluarga 

2.5.1 Pengertian Terapi Keluarga 

 Terapi keluarga merupakan suatu psikoterapi modalitas dengan focus pada 

penanganan keluarga sebagai unit sehingga dalam pelaksanaannya membantu 

keluarga dalam mengidentifikasi dan memperbaiki keadaan yang maladaptive, 

control diri pada anggota keluarga yang kurang. Adapun tujuan dari terapi tersebut 

ditekankan pada keluarga yang menjalankan, yakni mengembalikan fungsi dasar 

keluarga serta membantu proses penyesuaian kembali setelah selesai dari program 

perawatan agar dapat berfungsi kembali baik dalam keluarga maupun masyarakat. 

Ada beberapa jenis model terapi keluarga, akan tetapi yang lebih sering digunakan 

yakni model terapi Boweman, model structural (Minuschin), dan model strategis, 

dan model terapi transformational (Virginia Satir) 

     Menurut Abdul Nasir dan Muhith (2011: 284-285) alasan keluarga dilibatkan 

dalam mencegah kekambuhan pada orang dengan gangguan jiwa adala sebagai 

berikut : 

a. Keluarga merupakan tempat individu pertama memulai hubungan 

interpersonal dengan lingkungan 

b. Keluarga merupkan suatu system yang utuh dan tidak terpisahkan sehingga 

jika ada satu yang terganggu yang lain ikut terganggu. 

c. Keluarga menurut Sullinger (dalam Nashir dan Muhit, 2011) merupakan 

salah satu penyebab klien gangguan jiwa menjadi kambuh lagi. Oleh karena 

itu diharapkan jika keluarga ikut berperan dalam mencegah klien kambuh 

setidaknya untuk dapat mempertahankan derajat kesehatan mentalnya 

karena keluarga secara emosional tidak dapat dipisahkan dengan mudah. 
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Adapun peran keluarga dalam terapi menurut Nasir dan Muhith (284) adalah 

sebagai berikut : 

a. Membuat suatu keadaan dimana anggota keluarga dapat melihat bahaya 

terhadap diri orang dengan skizofrenia dan aktivitasnya. 

b. Tidak merasa takut dan mampu bersikap terbuka 

c. Membantu anggota keluarga bagaimana  memandang orang lain 

d. Tempat bertanya serta pemberi informasi yang mudah dipahami oleh orang 

dengan skizofrenia 

e. Membangun Self Esteem 

f. Menurunkan ancaman dengan latar belakang aturan untuk interaksi 

g. Pendidikan ulang anggota keluarga untuk bertanggung jawab 

2.5.2 Model Terapi Keluarga 

Terapi keluarga memberikan pengaruh yang cukup besar bagi anggota 

keluarga yang mengalami disfungsi. Adanya pemberian terapi bagi keluarga dapat 

membantu individu yang mengalami gangguan merasa lebih baik dan dapat 

meningkatkan kesehatan bagi individu tersebut. Nasir dan Muhit (2011) 

menjelaskan beberapa model terapi keluarga yakni sebagai berikut : 

2.5.2.1 Model Struktural (Minuchin) 

 Model ini dikembangkan oleh Minuchin, konsepnya adalah keluarga 

merupakan suatu system sosiokultural terbuka sebagai sarana dalam memenuhi 

kebutuhan adaptasi. Fungsi keluarga berkurang apabila kebutuhan individu dan 

anggota lainnya dijumpai adanya maladaptive dan tidak bisa saling menyesuaikan. 

Fokus terapinya adalah perubahan adaptasi dari maladaptive menjadi adaptif untuk 

memudahkan perkembangan keluarga. Usaha terapi meliputi hubungan keluarga, 
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evaluasi struktur keluarga, kemampuan dan upaya seluruh anggota keluarga untuk 

saling menerima perbedaan dan saling memahami karakter. 

2.5.2.2 Model Terapi Bowenian 

 Bowenian memiliki pandangan bahwa keluarga adalah suatu system yang 

terdiri atas berbagai subsistem, seperti pernikahan, orang tua-anak, dan saudara 

kandung (sibling) dimana setiap subsistem tersebut dibagi ke dalam subsistem 

individu dan jika terjadi gangguan pada salah satu subsistemnya, maka akan 

menyebabkan perubahan pada bagian lainnya bahkan sampai ke suprasistem 

keluarga tersebut yaitu masyarakat. Adapun bentuk terapi yang dilakukan yakni 

pemutusan hubungan dengan anggota keluarga yang mengalami gangguan. 

2.5.2.3 Model Strategis 

Model ini dikembangkan oleh Jay Harley. Konsep dasar terapi ini adalah 

semua tingkah laku dan komunikasi yang dilakukan keluarga dan melibatkan pihak 

ketiga di luar keluarga. Strategi terapi melalui hal-hal sebagai berikut : 

1. Reframing; masalah yang diterapi pada keluarga adalah masalah yang 

ditegaskan kembali oleh terapis atau siapapun yang melakukan terapi. 

2. Pengendalian perubahan; dalam terapi, terapis hanya mengarahkan apa yang 

perlu dilakukan keluarga untuk menyelesaikan masalahnya dan untuk 

pelaksanaan penyelesaian masalah semuanya dilakukan oleh keluarga. 

3. Paradok; terapis mengarahkan untuk perubahan peran pada anggota keluarga 

yang menjadi penyebab masalah dalam keluarga dimana yang sudah menjadi 

kebiasaan dibalik 180° sehingga disini keluarga akan belajar untuk mempelajari 

dan mendengarkan apa yang menjadi keinginan keluarga. 
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2.5.2.4 Model Terapi Transformational 

Model ini dikembangkan oleh Virginia Satir dari Amerika Serikat. Konsep 

dasar terapinya adalah dinamika hubungan antara manusia dalam satu system 

keluarga, yang akan berpengaruh kepada hubungan seseorang dengan system diluar 

keluarganya sehingga supaya tidak terjadi masalah maka diupayakan untuk 

terjadinya transformasi dalam hidup seseorang. Individu yang bermasalah mampu 

melakukan proses transformasi perasaan, pesepsi, pengharapan, dan tingkah laku 

terhadap masalah yang di hadapi. Bukan hanya perubahan saja akan tetapi 

mengupayakan dengan menciptakan lingkungan di dalam keluarga yang mampu 

mendukung anggota keluarganya yang bermasalah tersebut agar dapat  

memberdayakan kemampuan serta kekuatannya untuk menyelesaikan masalahnya. 

Salah satu contoh terapinya yakni terapi music yang dilakukan bersama-sama antara 

keluarga dengan anggota keluarganya yang mengalami gangguan. 

2.6 Peran Pekerja Sosial terkait Penanganan Permasalahan Keluarga 

Ruang lingkup pekerja social dapat mencakup secara mikro, mezzo, dan 

makro. Seorang pekerja social dapat melakukan intervensi masing-masing dari 

ruang lingkup tersebut dalam penanganan masalah orang dengan gangguan jiwa 

skizofrenia. Menurut Zastrow (dalam Kartono, 2007 : 8-11) peran yang dapat 

dilakukan seorang pekerja social dalam menjalankan perkerjaan social yaitu : 

1. Advokat (Advocate) 

2. Aktifis (Activist) 

3. Perantara (Broker) 

4. Pendidikan (Educator) 

5. Pemercepat Perubahan (Enabler) 
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6. Tenaga Ahli (Expert) 

7. Perencanaan Sosial (Social Planner) 

Dalam intervensi makro, peran yang dapat dilakukan salah satunya yakni 

sebagai tenaga ahli (expert) untuk memberikan saran, ulasan yang telah dikaji 

melalui ilmu pengetahuan yang dimiliki sebagai pekerja social. Saran maupun 

usulan tersebut merupakan gagasan sebagai bahan pertimbangan yang digunakan 

oleh masyarakat dalam rangka pengambilan keputusan (Kartono, 2007:10). 

Pekerja social juga dapat berperan sebagai perencana social dalam 

penanganan permasalahan terkait dengan orang dengan skizofrenia. Sebagai 

perencana social, pekerja social bertugas mengumpulkan data tentang masalah 

social yang terdapat dalam komunitas, menganalisis dan menyajikan alternative 

tindakan yang rasional untuk menangani masalah tersebut. Setelah itu perencana 

social mengembangkan program, mencoba mencari alternative sumber pendanaan 

dan mengembangkan consensus dalam kelompok yang mempunyai berbagai minat 

atau kepentingan (Kartono, 2007: 11) 

Sedangkan dalam intervensi mezzo, pekerja social dapat berperan sebagai 

pendidik (educator) pekerja social diharapkan memiliki kemampuan 

menyampaikan informasi dengan baik dan jelas serta mudah ditangkap oleh subyek 

yang menjadi sasaran perubahan. Namun pekerja social harus memiliki 

pengetahuan yang cukup memadai terkait topik yang akan disampaikan. Pekerja 

social dapat menghubungi rekan satu profesi atau lain profesi yang menguasai 

materi tersebut (Kartono, 2007:9). 

Pekerja social dapat berperan sebagai pemercepat perubahan (enabler), 

yakni membentuk masyarakat agar mampu mengartikulasikan kebutuhannya, 
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mengidentifikasi permasalahan-permasalahan mereka dan mengembangkan 

kapasitas yang mereka miliki agar dapat menangani masalah yang mereka hadapi 

secara lebih efektif seperti istilah “to help people to help themselves” (Kartono, 

2007:8-9). 

Pembahasan terkait dengan gangguan jiwa dan skizofrenia menjadi nafas 

baru khususnya di Prodi Ilmu Kesejahteraan Sosial Universitas Muhammadiyah 

Malang. Isu-isu terkait bidang kesehatan umumnya dihindari karena di asumsikan 

hanya membahas terkait dengan medis saja. Padahal bidang kesehatan juga menjadi 

cakupan Prodi Ilmu Kesejahteraan Sosial, salah satunya dengan adanya mata kuliah 

psikologi kesehatan, kesehatan mental dan relasinya dengan  Pekerja Sosial Medis 

atau biasa disingkat dengan PEKSOS MEDIS. UU Nomor 18 tahun 2014 tentang 

Kesehatan Jiwa menyebutkan bahwa tenaga profesi yang menangani Orang Dengan 

Gangguan Kejiwaan diantaranya yakni Psikiater, Psikolog, Pekerja Sosial, Terapi 

Okupasi, dan Perawat. Tenaga Profesional dan institusi tentunya memiliki tanggung 

jawab terhadap pemenuhan aspek biopsikososial dan human right dari orang dengan 

skizofrenia. Pekerja social dapat menjalankan peran-peran pekerja sosialnya seperti 

enabler dan broker. Peneliti sebagai pekerja social dapat mengambil bagian terkait 

proses rehabilitative orang dengan skizofrenia sehingga  orang dengan skizofrenia 

yang sebelumnya disfungsi menjadi berfungsi kembali dan dapat diterima kembali 

baik oleh keluarga dan masyarakat. Peneliti melihat keluarga sangat berperan 

penting dalam merawat skizofrenia. Persepsi dan stigma negative keluarga akan 

memperburuk morbiditas skizofrenia itu sendiri. Sebaliknya peran keluarga akan 

sangat mendukung dalam proses pemulihan penderita gangguan jiwa. Jika dalam 

anggota keluarga satu dengan yang lainnya dapat melakukan penerimaan dan 
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pengembalian fungsi anggota keluarganya yang menjadi ODS bukan tidak mungkin 

stigma negatif masyarakat dapat direduksi. Selain itu kemungkinan ODS untuk 

kambuh kembali dapat diminimalisir. 


