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BAB II 

KAJIAN PUSTAKA 

A. Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu ini menjadi salah satu referensi penulis dalam

melakukan penelitian, penelitian terdahulu menjelaskan hasil penelitian yang 

sudah dilakukan oleh peneliti sebelumnya namun memiliki persamaan tema. 

Adapun beberapa penelitian terdahulu yang bertemakan dukungan sosial 

keluarga pada penanganan penyandang psikotik, yaitu : 

Tabel 1 Penelitian Terdahulu 

No Peneliti Judul Penelitian Tujuan 

Penelitian 

Hasil Penelitian 

1. Dwi 

Hartanto 

(2014) 

Gambaran Sikap 

dan Dukungan 

Keluarga 

Terhadap 

Penderita 

Gangguan Jiwa di 

Kecamatan 

Kartasura. 

Untuk 

mengetahui 

gambaran sikap 

dan dukungan 

keluarga 

terhadap 

penderita 

gangguan jiwa. 

Dukungan dari 

keluarga sangat 

penting dalam 

proses 

penyembuhan 

penderita yang 

dilakukan oleh 

keurga di 

Kecamatan 

Kartasura 

memberikan 
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dampak yang 

baik dan 

positif. 

Masyarakat 

yang memiliki 

anggota 

keluarga 

dengan 

gangguan jiwa, 

mereka 

menerima 

dengan baik 

dan 

mengupayakan 

segala hal bagi 

kesembuhan 

penderitanya. 

Selain itu 

keluarga juga 

menolak 

pemasungan. 
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2. Vandry 

Octaviani 

(2016) 

Fungsi Keluarga 

Dalam Proses 

Pemulihan Pasien 

Skizofrenia di 

RSJ Grhasia 

Yogyakarta 

Untuk 

mengetahui 

fungsi keluarga 

dalam proses 

pemulihan 

pasien 

skizofrenia 

karena peneliti 

menyadarai 

bahwa 

pemulihan 

pasien 

skizofrenia 

tidak hanya 

melalui medis 

saja melainkan 

bagaimana 

fungsi keluarga 

yang dijalankan 

dalam proses 

pemulihan 

pasien 

Proses 

pemulihan 

penyandang 

psikotik tidak 

hanya melalui 

medis saja 

namun dari 

keluarga juga 

berpengaruh. 

Penyandang 

psikotik 

memerlukan 

bantuan orang 

lain yang 

mendorong dan 

memotivasi 

agar dapat 

menjalani 

kehidupannya 

secara mandiri. 

Keluarga 

merupakan  
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skizofrenia 

tersebut.    

komponen 

penting dalam 

kehidupan 

bermasyarakat 

3. Elvira 

Rosalina 

Dewi 

(2018) 

Dukungan Sosial 

Keluarga 

Terhadap Orang 

Dengan 

Skizofrenia di 

Desa Bantur 

Kabupaten 

Malang 

Untuk 

mengetahui 

bagaimana 

masyarakat di 

Desa Bantur 

yang memiliki 

anggota 

keluarga orang 

dengan 

skizofrenia 

dalam 

memberikan 

dukungan sosial 

terhadap 

perkembangan 

skizofrenia 

tersebut. 

Sebagian besar 

keluarga di 

Desa Bantur 

sudah 

melakukan 

dukungan 

sosial terhadap 

orang dengan 

skizofrenia 

seperti 

dukungan 

instrumental 

dan 

informasional. 

Puskesmas 

Bantur turut 

membantu 

memberikan  
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dukungan 

sosial melalui 

program 

kesehatan jiwa. 

Dukungan 

sosial di Desa 

Bantur 

berdampak 

positif terhadap 

perkembangan 

skizofrenia dari 

segi kesehatan, 

segi mentalitas 

dan segi sosial. 

Dampak yang 

diterima orang 

dengan 

skizofrenia 

berbeda dalam 

setiap keluarga 

bergantung 

pada dukungan 
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 yang 

diberikan, 

stressor orang 

dengan 

skizofrenia 

dalam 

menerima 

dukungan. 

 

Ketiga penelitian diatas dapat disimpulkan bahwa memiliki topik yang sama 

namun dengan hasil yang berbeda-beda. Persamaan penelitian diatas yaitu 

bagaimana dukungan sosial yang dilakukan oleh keluarga kepada panyandang 

psikotik atau Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) baik yang berada di dalam 

lembaga ataupun RSJ maupun yang dirawat oleh keluarga sendiri dirumah. 

Perbedaan dari ketiga penelitian diatas yaitu hasil penelitian pertama,  

terletak pada lokasi penelitian, dimana ada dua penelitian yang dilakukan di 

masyarakat (di Desa Bantur Kabupaten Malang dan di Kecamatan Kartasura 

Surakarta), kemudian salah satu penelitian dilakukan di Rumah Sakit Jiwa 

Grhasia Yogyakarta. Sedangkan penelitian yang akan dilakukan berlokasi di 

lembaga sosial yaitu UPT Rehabilitasi Sosial Bina Laras Pasuruan dibawah 

naungan Dinas Sosial Provinsi Jawa Timur. Perbedaan dengan penelitian ini 

yaitu, hasil penelitian diatas yaitu dai penelitian pertama, Dwi Hartanto (2014) 
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meneliti gambaran sikap dukungan keluarga yang memiliki anggota gangguan 

jiwa yang memiliki kecenderungan perilaku secara afektif dan kognitif dalam 

bertindak. Kemudian perbedaan penelitian kedua yaitu fungsi keluarga dalam 

perawatan gangguan jiwa dengan proses pemulihan melalui medis serta 

penyandang psikotik tersebut masih berada di dalam Rumah Sakit Jiwa. 

Perbedaan penelitian ketiga yaitu, penelitian kepada masyarakat di Desa Bantur 

yang memiliki anggota keluarga namun dengan jenis gangguan jiwa Skizofrenia 

bukan gangguan jiwa psikotik dan masyarakat yang merawat anggota 

keluarganya sendiri di rumah namun dengan bantuan dari Puskesmas terdekat 

yang memiliki program sosialisasi kesehatan jiwa sebagai upaya pemulihan 

Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ). 

B. Konsep Psikotik 

1) Definisi Gangguan Psikotik 

Menurut Undang-Undang RI Nomor 18 tahun 2014, menjelaskan 

tentang kesehatan Orang Dengan Masalah Kejiwaan (ODMK) yang 

merupakan orang dengan gangguan kesehatan pada mentalnya maupun 

fisik dan sosialnya sehingga menimbulkan gangguan jiwa.  

Psikotik (sakit jiwa) adalah bentuk disorder mental atau kegalauan 

jiwa yang dicirikan dengan adanya disintegrasi kepribadian dan 

terputusnya hubungan jiwa dengan realitas (Kartono, 1981: 115) 

Gangguan Psikotik adalah gangguan kejiwaan yang seseorang yang 

memunculkan perilaku halusinasi, waham maupun perilaku aneh seperti 
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sering marah-marah dan individu tersebut tidak dapat menerima 

kenyataan yang terjadi di hidupnya. (Julianan. 2013:67) 

2) Faktor Penyebab Psikotik 

Menurut Julianan (2013: 68-71) ada beberapa faktor penyebab 

      gangguan psikotik antara lain : 

a. Faktor Biologis terdiri dari faktor dari genetik atau memiliki garis 

keturunan kemudian dari kondisi fisik atau bentuk tubuh dan 

pengaruh kecacatan. 

b. Faktor psikologis terdiri dari hubungan antar personal baik intern 

maupun ekstern seperti trauma kemudian faktor sosial dan spiritual 

ini disebabkan oleh lingkungan sekitar baik masalah nilai-nilai 

didalam masyarakat, pekerjaan dan masalah perekonomian dan 

gagal dalam berumah tangga. 

3) Ciri – ciri Penyandang Psikotik dan atau Skizofrenia 

Menurut Julianan (2013: 77) menjelaskan ciri-ciri gangguan 

psikotik yaitu : 

a. Emosi yang tidak stabil 

b. Cenderung menarik diri dari lingkungannya 

c. Tidak berfungsi sosialnya 

d. Tidak mampu dalam Activity Daily Living (ADL) 

e. Penurunan daya ingat yang parah  

f. Berbicara tidak sesuai fakta dan berpikir aneh 
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g. Halusinasi 

h. Sulit dalam mengatur waktu 

i. Sulit atau tidak bisa tidur 

j. Malas melakukan aktifitas dan apabila dirusuh akan marah jika tidak 

sesuai keinginannya 

k. Memiliki perilaku aneh seperti mengurung diri di kamar, berbicara 

sendiri, marah berlebihan, tertawa sendiri, tiba-tiba menangis, berjalan 

mondar-mondir, berjalan tanpa arah dan tujuan 

4) Gejala-gejala psikotik yang utama menurut Iman Setiadi Arif (2006: 17-

19) yaitu : 

a. Waham (Delusi) 

Suatu waham (delusi) adalah pemikiran atau keyakinan yang 

salah namun tidak dapat dijelaskan melalui latar belakang 

penderitanya meskipun banyak bukti yang menjelaskan bahwa ia 

memiliki pemikiran atau yang keyakinan yang salah dan penderita 

tersebut tidak dapat diyakinkan oleh siapapun. Ada beberapa jenis 

waham (delusi), yaitu : 

• Grandeur (waham kebesaran). Penderita gangguan jiwa ini 

yakin bahwa dirinya adalah sesosok yang sangat luar biasa, 

misalnya artis terkenal, atau seorang nabi atau bahkan 

merasa dirinya Tuhan 
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• Guilt (waham rasa bersalah). Orang Dengan Gangguan Jiwa 

ini merasa bahwa dirinya ini telah melakukan kesalahan 

yang besar  

• Ill Health (waham penyakit). ODGJ menganggap bahwa 

dirinya ini memiliki penyakit yang kritis dan serius 

• Jealousy (waham cemburu). Penderita gangguan jiwa ini 

yakin bahwa pasangannya telah menghianatinya atau 

berlaku tidak setia 

• Passivity (waham pasif). Pasien yakin bahwa merasa bahwa 

dirinya dikendalikan oleh kekuatan dari luar seperti makhluk 

luar angkasa 

• Persecution (waham kejar). Penderita gangguan jiwa ini 

merasa dirinya dikejar-kejar oleh pihak tertentu yang akan 

melukainya  

• Poverty (waham kemiskinan). Penderita ini merasa sangat 

takut apabila mengalami kebangkrutan atau jatuh miskin 

• Reference (waham rujukan). Penderita gangguan jiwa ini 

merasa bahwa ia dibicarakan secara luas baik disiarkan di 

radio maupun televisi namun kenyataannya tidak. 

b. Halusinasi 

Halusinasi merupakan gangguan yang terjadi pada persepsi 

sensorik penderita gangguan jiwa tersebut. Halusinasi dapat berupa 
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pengindraan kelima yang salah dan yang paling sering terjadi adalah 

halusinasi dengar, halusinasi penglihatan dimana penderitanya 

seperti mendengarkan bisikan-bisikan suara yang mengajaknya 

berbicara atau berbuat sesuatu hal buruk yang dapat mencelakainya 

namun pada kenyataannya tidak ada, kemudian apabila halusinasi 

penglihatan ini penderita gangguan jiwa seperti melihat sesuatu 

namun pada kenyataannya tidak ada apa-apa.  

c. Disorganized Speech (Pembicaraan Kacau) 

Dalam pembicaraan dengan gangguan jiwa ini apabila diajak 

berbicara ia dapat menjawab namun tidak sesuai seperti apa yang 

kita bicarakan (Out Of Konteks) 

d. Disorganized Behavior (Tingkah Laku Kacau) 

Tingkah laku-tingkah laku yang dilakukan tidak sesuai pada individu 

normal lainnya dan bertingkah tidak terarah. Seperti contoh : 

telanjang didepan umum, mencoba bunuh diri dengan menyayatkan 

benda tajam pada tanggannya atau masuk ke dalam sumur dan 

marah-marah secara tidak wajar. 

e. Simtom – simtom Negatif 

Berkurangnya ekspresi emosi, berkurangnya kelancaran dan isi  

pembicaraan, kehilangan minat untuk melakukan berbagai hal atau 

menjadi malas melakukan apapun. 
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C. Konsep Dukungan Sosial 

1) Definisi Dukungan Sosial 

Menurut House (Smet. 1994: 136) dukungan sosial merupakan 

pemberian bantuan yang mana melibatkan beberapa aspek seperti 

pemberian informasi, bantuan instrumental secara materi, penghargaan 

dan emosional yang diterima individu dari keluarga dan lingkungan 

sekitarnya sehingga pemberian dukungan tersebut dapat bermanfaat 

bagi penerimanya. 

2) Macam – Macam Dukungan Sosial 

Menurut Sarafino (Oktavia, L. 2002: 17-18) menyebutkan bahwa 

dukungan keluarga memiliki empat bagian pokok, yaitu : 

a. Dukungan Emosional 

Dukungan ini dukungan yang diberikan dengan bentuk 

pemberian perhatian, rasa simpati dan empati sehingga 

penerimanya dapat merasa nyaman, diperhatikan dan dicintai 

serta merasa bahwa dirinya berharga. 

b. Dukungan Penghargaan 

Dukungan ini merupakan pemberian penyataan setuju dan 

penilaian positif akan ide – ide maupun saran yang dikemukakan 

orang lain. 

c. Dukungan Instrumental 
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Dukungan ini merupakan dukungan yang berupa materi maupun 

finansial seperti pemberian tugas tertentu, pemberian makanan 

ataupun baju, dan bisa pemberian berupa uang. 

d. Dukungan Informasi 

Dukungan yang memberikan informasi dan saran sehingga 

individu mendapatkan cara bagaimana menyelesaikan 

permasalahan yang sedang dihadapinya. 

3) Bentuk Dukungan Sosial 

Beberapa bentuk dukungan sosial menurut Cohen & Hoberman 

(Isnawati & Suhariadi, 2013: 3) yaitu : 

a. Appraisal Support 

Pemberian bantuan berupa motivasi dan nasehat yang mana 

berkaitan dengan cara memecahkan sebuah masalah sehingga 

dapat mengurangi tingkat stress. 

b. Tangiable Support 

Pemberian bantuan fisik secaa nyata dalam menyelesaikan 

sebuah tugas. 

c. Self Esteem Support 

Pemberian dukungan terhadap orang lain yang dapat berdampak 

bagi perasaan dan harga diri seseorang 
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d. Belonging Support 

Menunjukkan tindakan atau merasaan bahwa seseorang itu dapat 

diterima apabila masuk ke dalam sebuah kelompok, komunitas 

atau lingkungan yang baru memunculkan rasa kebersamaan 

yang tinggi. 

4) Sumber – Sumber Dukungan Sosial 

Sumber – sumber dukungan sosial menurut Goldberger & Breznitz 

(Apollo & Cahyadi, 2012: 261) berasal dari orang tua, saudara kandung, 

anak-anak, kerabat, pasangan hidup, sahabat rekan kerja, dan juga 

tetangga. 

D. Konsep Keluarga  

1) Definisi Keluarga 

Pengertian keluarga berdasarkan asal – usul kata yang dikemukakan 

oleh Ki Hajar Dewantara (Abu&Nur. 2001: 176), dalam Bahasa Jawa 

berasal dari dua kata yaitu kawula dan warga. Di dalam Bahasa Jawa 

kuno kawula berarti hamba dan warga artinya anggota. Artinya, setiap 

anggota keluarga mendapatkan kesatuan yang utuh. Keluarga adalah 

lingkungan dimana beberapa orang yang masih memiliki hubungan 

darah dan bersatu. Keluarga terdiri dari ayah, ibu dan anak. Keluarga 

dapat diartikan yaitu sekumpulan orang yang tinggal dalam satu rumah 

dan memiliki hubungan darah atau persaudaraan. 
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2) Fungsi Keluarga 

Menurut Gunarsa (Siregar 2010) menyatakan bahwa fungsi 

keluarga adalah sebagai berikut ; 

a. Mendapatkan keturunan dan mengasuh serta membesarkan anak 

b. Memberikan kasih sayang, dukungan dan keakraban satu sama lain 

c. Mengembangkan kepribadian yang baik 

d. Mengatur pembagian tugas, menanamkan kewajiban, hak dan 

tanggungjawab bagi masing-masing anggota keluarganya 

e. Menerapkan moralitas serta adat istiadat pada anak 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


