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BAB II 

KAJIAN PUSTAKA 

 

A. Penelitian Terdahulu 

   Dalam penelitian ini peneliti memaparkan mengenai bagaimana model 

Rehabilitasi pada klien Psikotik. Berikut merupakan penelitian terdahulu yang 

berkaitan dengan Proses Rehabilitasi klien Psikotik yaitu : 

   Pertama, penelitian yang dilakukan oleh Kamadi dan Sadiman Al Kundarto 

pada tahun 2014 yang berjudul “Proses Rehabilitasi Sosial Gelandangan Psikotik 

berbasis masyarakat di Panti Rehabilitasi Sosial “Nurussalam” Sayung Demak”. 

Penelitian ini menyimpulkan bahwa hasil rehabilitasi sosial terhadap gelandangan 

psikotik yang diberikan di Ponpes/Panti REHSOS “Nurusssalam” Sayung Demak 

lebih komprehensip dibanding 2 (dua) panti lain yang menjadi pembanding karena 

rehabilitasi yang diberikan di sini meliputi; bimbingan sosial, medik, herbal, fisik, 

rekreatif dan pemberdayaan di bidang ekonomis produktif dengan terapi religius 

model pondok pesantren lebih manusiawi, karena memandang manusia secara 

utuh meliputi : tisik, mental maupun sosial, berdampak positif pada upaya secara 

langsung menghilangkan stigma masyarakat, sehingga tingkat kambuh kembali 

relatif kecil; Selain itu, tingkat penyembuhan klien di Panti Nurussalam lebih 

optimal, terlebih-lebih setelah difasilitasi Hydrotherapy by shower lebih efektif 

dan efisien. Karena terdapat kenaikan jangkauan pelayanan dari model manual 
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hanya bisa melayani 30 orang per malam dengan 3 shower bisa menjadi 90 orang 

(300 %) per malam.  

   Kedua, penelitian yang dilakukan Ruswanto, Moch. Zaenudin, & Hery 

Wibowo yang berjudul Peran Pekerja Sosial Dalam Rehabilitasi Sosial Kepada 

orang dengan Disabilitas mental Eks Psikotik Di Panti Sosial Bina Laras “Phala 

Martha” Sukabumi pada tahun 2014. Penelitian tersebut lebih berfokus 

melaksanakan pelayanan dan rehabilitasi Sosial yang bersifat kuratif rehabilitatif; 

promotif dalam bentuk bimbingan fisik, mental, Sosial, pelatihan Ketrampilan, 

resosialisasi Serta bimbingan lanjut kepada orang dengan disabilitas mental eks 

psikotik agar mampu mandiri dan berperan aktif dalam kehidupan bermasyarakat 

Serta pengkajian dan penyiapan standar pelayanan Serta pemberian informasi dan 

rujukan. 

   Ketiga, penelitian yang dilakukan oleh Khatim Alifil M yang berjudul 

Rehabilitasi Sosial Terhadap Gelandangan Psikotik Di Lembaga Sosial 

“HAFARA” Kasihan, Bantul, Yogyakarta yaitu Pada Tahun 2014. Yang berfokus 

pada melaksanakan pelayanan dan rehabilitasi Sosial yang bersifat kuratif 

rehabilitatif, promotif dalam bentuk bimbingan llsik, mental, Sosial, pelatihan 

keterampilan, resosialisasi Serta bimbingan lanjut kepada orang dengan disabilitas 

mental eks psikotik agar mampu mandiri dan berperan aktif dalam kehidupan 

bermasyarakat Serta pengkajian dan penyiapan Standar pelayanan Serta pemberian 

informasi dan rujukan. Penelitian ini menemukan tiga proses rekrutmen 

gelandangan psikotik yaitu melalui razia, kemitraan dengan lembaga dan 
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kesadaran warga. Selain itu tahapan rehabilitasi Sosial di Hafara meliputi 

pendekatan awal, penerimaan dan pengasramaan klien, pengungkapan dan 

pemahaman masalah (assessment) dan pelaksanaan rehabilitasi. Untuk 

pelaksanaan rehabilitasi sosial sendiri melalui cara pertama dimandikan, kedua 

bimbingan mental dan spiritual, ketiga olahraga, keempat medis dan kelima 

melalui kesenian. 

   Keempat, penelitian yang dilakukan oleh Ruaida Murni yang berjudul 

Rehabilitasi Sosial Bagi Penyandang Disabilitas Mental Melalui Unit Informasi 

dan Layanan Sosial Rumah Kita, pada tahun 2015 _ penelitian ini bertujuan untuk 

mendeskripsikan pelaksanaan kegiatan rehabilitasi sosial berbasiskan masyarakat 

dan keluarga, meliputi asupan (input), proses, faktor penghambat dan pendukung, 

Serta manfaat kegiatan bagi penyandang disabilitas mental dan keluarganya. Data 

diperoleh dari hasil studi dokumentasi terhadap data sekunder yang terkait dengan 

topik kajian pada UILS. Analisis data dilakukan secara deskriptif kualitatif Hasil 

Kajian menunjukkan bahwa: 1) Proses rehabilitasi sudah dilaksanakan sesuai buku 

Pedoman yang diterbitkan oleh Direktorat Rehabilitasi Sosial Orang Dengan 

Kecacatan, namun dalam pelaksanaannya masih terdapat berbagai hambatan, 2) 

Hasil rehabilitasi menunjukkan perubahan yang signifikan terhadap sikap dan 

perilaku penerima manfaat, indikasinya terlihat dan a) meningkatnya kemampuan 

penerima manfaat bersosialisasi dengan lingkungannya, terutama dengan keluarga 

seperti bisa diajak berkomunikasi, mau membantu pekerjaan rumah tangga, mau 

bertegur sapa dengan orang lain, mengucap Salam, terima kasih, memahami 
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dirinya yang sedang sakit, b) meningkatnya kemampuan keluarga dalam 

memahami penyandang disabilitas mental sehingga komunikasi antara penerima 

manfaat dan keluarga lancar, dan mampu memahami dan memenuhi kebutuhan 

penerima manfaat. 

   Hasil dari empat penelitian diatas, memiliki persamaan dan perbedaan 

dengan penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti. Persamaan dari empat 

penelitian ini yaitu sama-sama melakukan penelitian tentang Rehabilitasi Sosial 

pada Klien Psikotik dengan tujuan agar klien Psikotik mengalami perubahan untuk 

dapat kembali menjalankan fungsi sosialnya. Sedangkan perbedaanya : 

 l. Penelitian yang dilakukan oleh Karnadi dan Sadiman Al Kundarto pada tahun 

2014 terfokus dengan Model Rehabilitasi Sosial yang diberikan di sini meliputi; 

bimbingan sosial, medik, herbal, fisik, rekreatif dan pemberdayaan di bidang 

ekonomis produktif dengan terapi religius model pondok pesantren. 

 2. Penelitian yang dilakukan oleh Ruswanto, Moch Zaenudin dan Heri Wibowo 

pada tahun 2014 yang berfokus pada Peran Pekerja Sosial Dalam Rehabilitasi 

Sosial Kepada orang dengan Disabilitas mental Eks Psikotik. 

 3. Penelitian yang dilakukan oleh Ruaida Murni pada tahun 2015 yang bertujuan 

untuk mendeskripsikan pelayanan kegiatan Rehabilitasi Sosial Berbasis 

masyarakat dan Keluarga.  

   Berdasarkan keempat penelitian tersebut, menjelaskan bahwa Klien Psikotik 

yang sudah ada di Rehabilitasi Sosial Psikotik harus menunjukkan adanya 

perubahan untuk bisa menjalankan fungsi sosialnya. 
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B Konsep Rehabilitasi Sosial 

 1. Rehabilitasi Sosial 

    Rehabilitasi berasal dari dua kata yaitu re dan habilitasi. Re berarti 

kembali dan habilitasi berarti kemampuan. Jadi rehabilitasi berarti 

mengembalikan kemampuan. Rehabilitasi itu sendiri sama artinya dengan 

pemulihan, penyembuhan, pembenahan pembaharuan dan pemugaran kembali. 

Rehabilitasi secara umum yaitu suatu proses perbaikan ataupun penyembuhan 

dari kondisi yang tidak normal menjadi normal, (Bobsusanto: 2016). 

Rehabilitasi juga merupakan upaya pemulihan yang diberikan kepada klien dari 

gangguan kondisi fisik, psikis, dan sosial agar dapat melaksanakan kembali 

fungsi sosialnya secara wajar baik dalam keluarga maupun dala1n masyarakat. 

Rehabilitasi sosial dilihat dari kata bahasa Inggris yaitu rehabilitation yang 

memiliki arti yaitu mengembalikan segala semula, dalam hal ini 

mengembalikan yang dimaksud adalah mengembalikan kemampuan yang 

pernah dimilikinya, karena suatu hal atau musibah yang menjadikan ia harus 

kehilangan kemampuannya dan kemampuan yang hilang inilah yang akan 

dikembalikan seperti semula yaitu seperti kondisi sebelum terjadi musibah 

tersebut. Jadi Rehabilitasi adalah pemulihan (perbaikan/ pembetulan) seperti 

sedia kala. Menurut Peraturan Pemerintah N036 Thn.l980, tentang usaha 

kesejahteraan sosial bagi penyandang masalah kesejahteraan sosial, 

menyebutkan bahwa rehabilitasi sosial didefinisikan sebagai suatu proses 
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refungsionalisasi dan pengembangan untuk memungkinkan penderita mampu 

menjalankan fungsi sosialnya secara wajar dalam kehidupan bermasyarakat. 

    Menurut Hawari (2001:117) program rehabilitasi sosial sebagai persiapan 

kembali ke keluarga dan ke masyarakat meliputi berbagai macam kegiatan 

antara lain terapi kelompok, menjalankan ibadah keagamaan bersama-sama, 

kegiatan kesenian (menyanyi, musik, dan sejenisnya), terapi fisik berupa 

olahraga (pendidikan jasmani), keterampilan (membuat kerajinan), berbagai 

macam kursus (bimbingan belajar/ mental), bercocok tanam (bila tersedia 

lahan). 

    Rehabilitasi sosial menurut undang-undang ialah pemulihan hak 

seseorang dalam kemampuan atau posisi semula yang diberikan oleh 

pengadilan. Menurut pasal 1 ayat 22 KUHP, rehabilitasi ialah hak seseorang 

untuk mendapatkan pemulihan haknya dalam kemampuan, kedudukan, harkat 

dan martabatnya yang diberikan pada tingkat pendidikan, penuntutan atau 

peradilan karena ditangkap, ditahan, dituntut atau diadili tanpa alasan 

berdasarkan undang-undang atau karena kekeliruan mengenai orangnya atau 

hukum yang diterapkan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini. 

    Rehabilitasi menurut Departemen Sosial ialah suatu proses refungsional 

dan pengembangan untuk memungkinkan penderita mampu melakukan fungsi-

fungsi sosialnya secara wajar dalam kehidupan masyarakat menurut 

(Bobsusanto:2()l6). Sesuai Undang Undang Nomor 11 tahun 2009, Tentang 

Kesejahteraan Sosial, Rehabilitasi sosial adalah proses refungsionalisasi dan 
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pengembangan untuk memungkinkan seseorang mampu melaksanakan fungsi 

sosialnya secara wajar dalam kehidupan masyarakat. Rehabilitasi sosial 

dimaksudkan untuk memulihkan dan mengembangkan kemampuan seseorang 

yang mengalami disfungsi sosial agar dapat melaksanakan fungsi sosialnya 

secara wajar. Sedangkan Rehabilitasi Sosial yang disebutkan dalam Peraturan 

Pemerintah Nomor 72 tahun 1991 tentang Pendidikan Luar Biasa, adalah upaya 

bantuan medik, sosial, pendidikan dan keterampilan yang terkoordinasi untuk 

melatih peserta didik yang menyandang kelainan agar dapat mencapai 

kemampuan fungsionalnya setinggi mungkin. Pasal 29 disebutkan: 1) 

Rehabilitasi merupakan upaya bantuan medik, sosial dan keterampilan yang 

diberikan kepada peserta didik agar mampu mengikuti pendidikan; 2) 

Rehabilitasi medik meliputi usaha penyembuhan/pemulihan kesehatan 

penyandang kelainan Serta pemberian alat pengganti dan/atau alat pembantu 

tubuh; 3) Rehabilitasi sosial meliputi usaha pemberian bimbingan sosial kepada 

pesena didik yang mencakup pengarahan pada penyesuaian diri dan 

pengembangan pribadi secara wajar. Sosial berarti segala sesuatu mengenai 

masyarakat yang peduli terhadap lingkungan umum. 

    Jadi pengertian Rehabilitasi Sosial secara umum adalah proses yang 

dilakukan secara terus menerus dalam rangka pemulihan kembali orang agar 

bisa teratasi masalahnya yang meliputi : pemulihan kepercayaan diri, mandiri, 

serta tanggung jawab terhadap diri sendiri, keluarga, masyarakat dan juga 

lingkungan sosialnya. Jadi apabila kata rehabilitasi dipadukan dengan kata 
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sosial, maka rehabilitasi sosial diartikan sebagai pemulihan kembali keadaan 

individu yang mengalami permasalahan sosial agar kembali seperti semula. 

Rehabilitasi sosial merupakan upaya yang ditujukan untuk mengintegrasikan 

kembali seseorang ke dalam kehidupan masyarakat dengan cara membantu 

menyesuaikan din dengan keluarga, masyarakat dan pekerjaan. Seseorang dapat 

berintegrasi dengan masyarakat apabila memiliki kemampuan fisik, mental dan 

sosial Serta diberikan kesempatan untuk berpartisipasi. 

 2. Tahap-tahap pelaksanaan Rehabilitasi Sosial 

    Menurut Soetomo (20l5:53) fokus utama usaha ini terletak pada kondisi 

penyandang masalah sosial, terutama upaya untuk melakukan perubahan atau 

perbaikan terhadap kondisi yang tidak diharapkan atau yang dianggap 

bermasalah, menjadi kondisi yang Sesuai harapan atau standar sosial yang 

berlaku. Dilihat dari sudut penanganan masalah sosial, usaha rehabilitasi sosial 

ini didasari oleh sebuah asumsi utama. Asumsi tersebut adalah bahwa pada diri 

penyandang masalah sosial, baik level individu, kelompok, maupun masyarakat 

terkandung adanya potensi untuk berubah menuju kondisi yang normal. Atas 

dasar asumsi tersebut rehabilitasi sosial dilaksanakan dan mempunyai pijakan 

yang kuat. Adapun tahapan pelaksanaan rehabilitasi sosial sebagai berikut : 

  1. Kontak Awal dan Penerimaan 

   Pada tahap ini dilakukan proses awal yaitu penjajagan awal dan identifikasi 

masalah guna mengetahui permasalahan dan fokus perencanaan intervensi. 

  2. Tahap Assessment 
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   Setelah masalah sosial teridentifikasi, maka akan mendorong munculnya 

respon dari masyarakat berupa tindakan bersama untuk memecahkan 

masalah bersama. Agar upaya pemecahan masalah mencapai hasil yang 

diharapkan, dibutuhkan pengenalan tentang sifat, eskalasi dan latar belakang 

masalah. 

  3. Tahap Intervensi 

   Upaya untuk menghilangkan masalah sosial, akan tetapi dalam banyak hal 

juga dapat berupa usaha untuk mengurangi atau mengatasi berkembangnya 

permasalahan sosial. Tahapan Rehabilitasi Sosial menurut Dinas sosial 

Provinsi Jawa Timur tahun 2017 yaitu : 

   1. Pendekatan awal (engagement, intake, contack, contract). 

    a) Pengertian 

       Pendekatan awal adalah suatu proses kegiatan penjajagan awal, 

konsultasi dengan pihak terkait, sosialisasi dengan program pelayanan, 

identifikasi calon klien, pemberian motivasi, seleksi, perumusan 

kesepakatan dan penempatan calon klien Serta identifikasi sarana dan 

prasarana pelayanan. 

    b) Kegiatan yang dilakukan dalam pendekatan awal 

     1) Melaksanakan penjajagan awal dengan pihak terkait. 

     2) Melaksanakan konsultasi dengan pihak terkait dalam persiapan 

sosialisasi 

     3) Menyusun rancangan sosialisasi program pelayanan. 
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     4) Menyusun materi sosialisasi program pelayanan. 

     5) Mengumpulkan data peserta sosialisasi program pelayanan. 

     6) Melaksanakan sosialisasi program pelayanan terhadap masyarakat 

luas. 

     7) Melaksanakan sosialisasi program pelayanan terhadap kelompok 

sasaran program pelayanan kesejahteraan sosial. 

     8) Melaksanakan sosialisasi program pelayanan terhadap pihak yang 

berpengaruh. 

     9) Memberikan supervisi dalam sosialisasi program pelayanan. 

     10)Melaksanakan evaluasi proses sosialisasi program pelayanan. 

     11)Melaksanakan identifikasi calon klien melalui kunjungan ke 

kantong-kantong penyandang masalah. 

     12)Melaksanakan identifikasi klien dengan melalui pertemuan dengan 

masyarakat. 

     13)Memberikan supervisi dalam identifikasi calon klien. 

     14)Menyusun rancangan kegiatan pemberian motivasi kepada calon 

klien. 

     15)Memberikan supervisi dalam kegiatan pemberian motivasi kepada 

calon klien. 

     16)Melaksanakan evaluasi proses pemberian motivasi kepada calon 

klien. 

     17)Meneliti kelengkapan persyaratan administrasi calon klien. 
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     18)Melaksanakan wawancara penentuan kelayakan menerima 

pelayanan (elijibilitas) calon klien. 

     19)Menginformasikan hasil seleksi kepada calon klien, keluarga serta 

lembaga pengirim. 

     20)Melaksanakan rujukan calon klien ke lembaga pelayanan lain. 

     21)Memberikan supervisi dalam kegiatan seleksi calon klien. 

     22)Melaksanakan evaluasi kegiatan seleksi calon klien. 

     23)Mengumpulkan data dan informasi tambahan tentang calon klien. 

     24)Merumuskan kesepakatan hak dan kewajiban antara pekerja sosial 

dengan klien. 

     25)Mengidentifikasi sarana dan prasarana pelayanan. 

     26)Melaksanakan penempatan klien. 

    c) Pengungkapan dan pemahaman masalah (assessment) 

     1) Pengertian 

      Assessment adalah suatu proses kegiatan pengumpulan dan analisis 

data untuk mengungkapkan dan memahami masalah, kebutuhan dan 

sistim sumber klien. 

     2) Kegiatan yang dilaksanakan dalam proses assessment 

      1. Menyusun rancangan kegiatan assessment masalah. 

      2. Menyusun instrumen assessment masalah, kebutuhan, dan sistem 

sumber klien. 
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      3. Melaksanakan kegiatan assessment masalah, kebutuhan dan 

sistem sumber klien 

      4. Memberikan supervisi dalam kegiatan assessment masalah, 

kebutuhan dan sistem sumber klien. 

      5. Melaksanakan kegiatan temu bahas kasus hasil asesmen 

masalah, kebutuhan dan sistem sumber klien sebagai peserta / 

CC. 

      6. Menyusun laporan hasil assessment masalah, kebutuhan dan 

sistem sumber klien. 

      7. Melaksanakan evaluasi proses assessment masalah, kebutuhan, 

dan sistem sumber klien. 

   3) Menyusun rencana pemecahan masalah (planning) 

    a. Pengertian 

     Perencanaan pemecahan masalah adalah suatu proses perumusan 

tujuan dan kegiatan pemecahan masalah, Serta penetapan berbagai 

sumber daya (manusia, biaya, metode-teknik, peralatan, Sarana-

prasarana, dan waktu) yang dibutuhkan untuk mencapai tujuan 

tersebut. 

    b. Kegiatan yang dilaksanakan dalam perencanaan pemecahan masalah. 

     1. Menyusun rancangan kegiatan dalam penyusunan rencana 

pemecahan masalah klien. 
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     2. Menyusun rencana pemecahan masalah bersama klien dalam 

bimbingan fisik. 

     3. Menyusun rencana pemecahan masalah bersama klien dalam 

bimbingan psikososial. 

     4. Menyusun rencana pemecahan masalah bersama klien dalam 

bimbingan sosial. 

     5. Menyusun rencana pemecahan masalah bersama klien dalam 

bimbingan keterampilan. 

     6. Menyusun rencana pemecahan masalah bersama klien dalam 

pengembangan masyarakat. 

     7. Menyusun rencana pemecahan masalah bersama klien dalam 

advokasi. 

     8. Memberikan supervisi dalam penyusunan rencana pemecahan 

masalah klien. 

     9. Melaksanakan kegiatan fasilitasi temu bahas dalam penyusunan 

rencana pemecahan masalah klien. 

     10.Melaksanakan temu bahas dalam penyusunan rencana pemecahan 

masalah klien kegiatan bimbingan fisik, ketrampilan, dan 

resosialisasi. 

     11.Melaksanakan temu bahas dalam penyusunan rencana pemecahan 

masalah klien. 

     12.Mensosialisasikan rencana pemecahan masalah kepada klien. 
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     13.Melaksanakan evaluasi proses penyusunan rencana pemecahan 

masalah klien. 

   4) Pelaksanaan pemecahan masalah (intervensi) 

    1) Pengertian 

     Pelaksanaan pemecahan masalah adalah suatu proses penerapan 

rencana pemecahan masalah yang telah dirumuskan. Kegiatan 

pemecahan masalah yang dilaksanakan adalah melakukan 

pemeliharaan, pemberian motivasi, dan pendampingan kepada klien 

dalam bimbingan fisik, bimbingan keterampilan, bimbingan 

psikososial, bimbingan sosial, pengembangan masyarakat, resosialisasi 

dan advokasi. 

    2) Kegiatan yang dilakukan dalam pelaksanaan pemecahan masalah. 

     a. Menyusun rancangan pelaksanaan kegiatan pemecahan masalah 

klien. 

     b. Melaksanakan pemeliharaan fisik klien. 

     c. Memberikan motivasi kepada klien dalam bimbingan fisik 

     d. Memberikan motivasi kepada klien dalam bimbingan psikososial. 

     e. Memberikan motivasi kepada klien dalam bimbingan sosial. 

     f. Memberikan motivasi klien dalam bimbingan ketrampilan. 

     g. Memberikan motivasi kepada klien dalam pengembangan 

masyarakat.   

     h. Memberikan motivasi kepada klien dalam resosialisasi. 
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    i. Memberikan motivasi kepada klien dalam advokasi. 

    j. Melaksanakan kegiatan pendampingan klien dalam kegiatan 

bimbingan fisik dan keterampilan. 

    k. Melaksanakan kegiatan bimbingan psikososial terhadap klien 

    l. Melaksanakan kegiatan bimbingan sosial terhadap klien 

    m. Melaksanakan kegiatan bimbingan pengembangan masyarakat 

terhadap klien 

    n. Melaksanakan kegiatan bimbingan resosialisasi terhadap klien. 

    o. Melaksanakan bimbingan advokasi terhadap klien. 

    p. Pemantauan aktivitas sehari-hari klien 

    q. Mengidentifikasi hambatan pelaksanaan kegiatan pendampingan klien 

dalam kegiatan bimbingan fisik dan keterampilan. 

    r. Mengidentifikasi hambatan pelaksanaan kegiatan bimbingan 

psikososial terhadap klien. 

    s. Mengidentifikasi hambatan pelaksanaan kegiatan bimbingan sosial 

terhadap klien 

    t. Mengidentifikasi hambatan pelaksanaan kegiatan pengembangan 

masyarakat terhadap klien. 

    u. Mengidentifikasi hambatan pelaksanaan kegiatan bimbingan 

resosialisasi terhadap klien. 

    v. Memberikan supervisi dalam pendampingan bimbingan ketrampilan. 

    w. Memberikan supervisi dalam bimbingan psikososial 
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    x. Memberikan supervisi dalam bimbingan sosial 

    y. Memberikan supervisi dalam resosialisasi 

    z. Memberikan supervisi dalam pengembangan masyarakat. 

    aa.  Memberikan supervisi dalam advokasi. 

    bb. Melaksanakan evaluasi proses kegiatan pemecahan masalah klien. 

    cc. Melaksanakan kegiatan penyiapan dan pemeliharaan alat-alat yang 

digunakan dalam proses pelayanan. 

    3) Bimbingan yang dilakukan dalam pelaksanaan pemecahan masalah 

1. Bimbingan fisik. 

2. Bimbingan keterampilan. 

3. Bimbingan psikososial 

4. Bimbingan sosial 

5. Bimbingan resosialisasi 

6. Pengembangan masyarakat 

7. Advokasi 

    4) Pengertian 

     1. Bimbingan fisik 

      Pemberian pelayanan tempat tinggal, makanan bergizi, olahraga, 

senam kebugaran, pengecekan kesehatan secara berkala, 

pengobatan dan sejenisnya agar klien dapat menjalankan aktivitas 

sehari-hari, memenuhi kebutuhan, dan memecahkan masalahnya. 
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     2. Bimbingan keterampilan 

      Pemberian pelayanan keahlian yang dimaksud agar klien setelah 

proses terminasi dapat membuka lapangan pekerjaan maupun dapat 

bekerja agar dapat menjalankan keberfungsian sosialnya kembali, 

misalnya dalam bidang perbengkelan, pertukangan, las, salon 

kecantikan, perkebunan, perranian dan lain sebagainya. 

     3. Bimbingan psikososial 

      Pemberian pelayanan konseling agar klien mampu mengatasi 

kesulitan dan memecahkan masalah sosial psikologis yang 

dihadapi. 

     4. Bimbingan sosial 

      Pemberian pelayanan sosialisasi, rehabilitasi sosial,  perlindungan, 

pendampingan, aksesibilitas, dan sebagainya agar klien dapat 

menjalin interaksi sosial yang baik dengan orang di lingkungan 

panti, keluarga, kelompok, organisasi dan masyarakat luas sehingga 

dapat melaksanakan aktivitas sehari-hari, memenuhi kebutuhan, dan 

atau memecahkan masalahnya. 

     5. Bimbingan resosialisasi Kegiatan mernpersiapkan klien agar mau 

dan mampu bersosialisasi, menyesuaikan diri dan beradaptasi 

dengan keluarga maupun lingkungan sosial sehingga dapat 

menjalankan fungsi sosialnya. 
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     6. Bimbingan advokasi 

      Pemberian pelayanan pembelaan dan perlindungan kepada klien 

melalui pemberian bantuan sosial, asuransi sosial, pemeliharaan 

penghasilan, pembelaan perkara, pencegahan penyalahgunaan dan 

sejenisnya. 

    5) Evaluasi, Terminasi dan Rujukan 

     a. Evaluasi 

      1) Pengertian : Evaluasi adalah suatu proses kegiatan untuk 

mengetahui efektivitas dan efisiensi pencapaian tujuan 

pemecahan masalah dan atau indikator-indikator keberhasilan 

pemecahan masalah. 

      2) Kegiatan yang dilakukan dalam evaluasi 

       a.  Menyusun rancangan evaluasi hasil pelayanan. 

       b.  Menyusun insuumen evaluasi hasil pelayanan. 

       c.  Melaksanakan evaluasi hasil pelayanan. 

       d.  Melaksanakan temu bahas evaluasi hasil pelayanan secara 

menyeluruh. 

       e. Memberikan supervisi dalam kegiatan evaluasi pelayanan. 

       f. Menyusun laporan kegiatan evaluasi pelayanan. 

     b. Terminasi 

      1. Pengertian 
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       Terminasi adalah suatu proses kegiatan pemutusan hubungan 

pelayanan atau penolongan antara lembaga dengan klien. 

      2. Kegiatan yang dilaksanakan dalam proses terminasi 

       a. Menyusun rancangan kegiatan terminasi pelayanan 

       b. Mengidentifikasi kesiapan klien dalam menghadapi terminasi. 

       c. Melaksanakan kegiatan terminasi pelayanan 

       d. Menyusun laporan kegiatan terminasi pelayanan 

     c. Rujukan 

      1. Pengertian 

       Suatu kegiatan merancang, melaksanakan, mensupervisi, 

mengevaluasi, dan menyusun laporan kegiatan rujukan penerima 

program pelayanan kesejahteraan sosial. 

      2. Kegiatan yang dilakukan dalam rujukan 

       a. Menyusun rancangan kegiatan rujukan klien. 

       b. Melaksanakan kegiatan rujukan klien. 

       c. Mengidentifikasi hambatan pelaksanaan kegiatan rujukan 

klien. 

       d. Memberikan supervisi dalam kegiatan rujukan pelayanan. 

       e. Menyusun laporan kegiatan rujukan pelayanan. 

    6) Bimbingan dan pembinaan lanjut 

     a. Pengertian 
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      Bimbingan dan pembinaan lanjut adalah suatu poses pemberdayaan 

dan pengembangan agar klien dapat melaksanakan tugas-tugas 

kehidupan pada lingkungan sosialnya. 

     b. Kegiatan yang dilakukan dalam bimbingan dan pembinaan lanjut. 

      1. Menyusun rancangan kegiatan bimbingan dan pembinaan lanjut 

terhadap eks klien. 

      2. Melaksanakan kegiatan bimbingan dan pembinaan lanjut 

terhadap eks klien melalui bimbingan dan penyuluhan sosial. 

      3. Melaksanakan kegiatan bimbingan dan pembinaan lanjut 

terhadap eks klien melalui bimbingan dan pendampingan secara 

individu. 

      4. Melaksanakan kegiatan bimbingan dan pembinaan lanjut 

terhadap eks klien melalui penggalian dan pengkaitan dengan 

sistem sumber yang tersedia. 

      5. Melaksanakan kegiatan bimbingan dan pembinaan lanjut 

terhadap eks klien melalui penggalian dan pengkaitan dengan 

sistem sumber yang tersedia. 

      6. Melaksanakan kegiatan bimbingan dan pembinaan lanjut 

terhadap eks klien melalui pemberian bantuan pengembangan 

usaha. 

      7. Memantau perkembangan eks klien dalam masyarakat. 
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      8. Mengidentifikasi hambatan pelaksanaan kegiatan bimbingan dan 

pembinaan lanjut terhadap eks klien. 

      9. Memberikan supervisi dalam pelaksanaan bimbingan dan 

pembinaan lanjut 

  3. Tujuan Rehabilitasi Sosial 

     (Soetorno, 200857) mengatakan tujuan rehabilitasi sosial yang lebih 

ideal adalah penanganan penyandang masalah sosial yang berorientasi pada 

pengembangan kapasitas. Berbagai intervensi dan pelayanan yang diberikan 

dimaksudkan agar penyandang masalah mengalami peningkatan dalam 

kapasitas dirinya sehingga kemudian berbekal kapasitasnya tersebut akan 

lebih mampu mengatasi masalah yang dihadapi. Dengan demikian, dalam 

jangka panjang walaupun pemberian intervensi dan pelayanan sudah 

dihentikan, penyandang masalah secara mandiri sudah mampu mengatasi 

masalah yang dihadapi. Usaha rehabilitasi sosial yang berorientasi pada 

pengembangan kapasitas ini lebih mendorong kemandirian dan menghindari 

ketergantungan. Tujuan Rehabilitasi Sosial adalah untuk memulihkan 

kembali refungsionalisasi, percaya diri, kesadaran, serta tanggung jawab 

terhadap masa depan diri, keluarga maupun masyarakat atau lingkungan 

sosialnya, dan proses pengembangan untuk memungkinkan agar klien dapat 

melaksanakan fungsi sosialnya secara wajar (UU No.l1 tahun 2009 tentang 

Kesejahteraan Sosial). Untuk mencapai tujuan tersebut, maka kegiatan yang 

dilakukan adalah sebagai berikut : 
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   1. Rehabilitasi diberikan melalui bimbingan sosial dan pembinaan mental, 

bimbingan keterampilan. Bimbingan sosial yang diberikan baik secara 

individu maupun kelompok. 

   2. Usaha rehabilitasi ini untuk meningkatkan kesadaran individu terhadap 

fungsi sosialnya dan menggali potensi positif seperti bakat, minat, dan 

hobi, sehingga timbul kesadaran akan harga diri serta tanggung jawab 

sosial secara mantap. 

     Dalam istilah ilmuwan barat, rehabilitasi sosial secara umum 

dinamakan Rehabilitation Psychologists, yang mana fungsi dan tujuannya 

adalah sama, yakni pemberian pelayanan terhadap orang-orang yang 

membutuhkan bantuan untuk bisa kembali berfungsi secara sosial seperti 

sedia kala di tengah masyarakat. Sedangkan untuk tujuan pelaksanaan 

rehabilitasi sosial sebagai berikut: 

   1. Memulihkan kembali rasa harga diri, percaya did, kesadaran serta 

tanggung jawab terhadap masa depan diri, keluarga maupun masyarakat 

atau lingkungan sosialnya. 

   2. Memulihkan kembali kemampuan untuk dapat melaksanakan fungsi 

sosialnya. 

   3. Selain penyembuhan secara fisik juga penyembuhan keadaan sosial 

secara menyeluruh. 

   4. Penyandang masalah kesejahteraan sosial mencapai kemandirian mental, 

fisik, psikologis dan sosial dalam arti lain adanya keseimbangan antara 
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apa yang masih dapat dilakukannya dan apa yang tidak dapat 

dilakukannya. 

      Tujuan Rehabilitasi Sosial menurut Murni (2015) yaitu : 

    1. Memulihkan kemampuan masyarakat atau lingkungan sosialnya. 

    2. Memulihkan kembali kemauan kemampuan pun kembali rasa harga 

diri, percaya diri, kesadaran Serta tanggung jawab terhadap masa 

depan diri, keluarga untuk dapat melaksanakan fungsi sosialnya secara 

wajar. 

 

C. Konsep Psikotik 

 1. Psikotik 

  Menurut Undang-Undang RI nomor 18 tahun 2014, tentang kesehatan jiwa 

menjelaskan Orang Dengan Masalah Kejiwaan atau Psikotik yang selanjutnya 

disingkat ODMK adalah orang yang mempunyai masalah fisik, mental, sosial, 

pertumbuhan dan perkembangan, dan atau mengalami gangguan jiwa. 

    Psikotik adalah gangguan jiwa yang ditandai dengan ketidakmampuan 

individu menilai kenyataan yang terjadi, misalnya terdapat halusinasi, waham 

atau perilaku kacau/aneh (dewi kartika). Gangguan psikotik yang paling banyak 

dikenal atau terjadi di masyarakat yaitu skizofrenia. Skizofrenia muncul pada 

awal tahun 1893 oleh Emil Kraepelin. Gangguan psikotik ini dalam pandangan 

populernya disebut juga dengan gila. Gejala-gejala yang muncul berhubungan 

dengan gangguan perilaku dan pola pikir. Psikotik atau orang dengan gangguan 



 

  34 
 

jiwa atau (ODGJ) adalah gangguan jiwa yang ditandai dengan ketidakmampuan 

individu menilai kenyataan yang terjadi, misalnya terdapat ha1usinasi, waham 

atau perilaku kacau atau aneh, mengalami gangguan dalam pikiran, perilaku 

dan perasaan yang termanifestasi dalam bentuk sekumpulan gejala dan atau 

perubahan perilaku yang bermakna, Serta dapat menimbulkan penderitaan dan 

hambatan dalam menjalankan fungsi orang sebagai manusia yang diatur dalam 

Undang-Undang pasal 1 nomor 18 tahun 2014. 

    Pengertian Psikotik menurut (Julianan, 2013:117) menjelaskan bahwa 

gangguan psikotik adalah gangguan jiwa yang ditandai dengan 

ketidakmampuan individu menilai kenyataan yang terjadi, misalnya terdapat 

halusinasi, waham atau perilaku kacau atau aneh. Menurut Kartono (2003: 128) 

psikotik adalah suatu penyakit/gangguan mental yang ditandai oleh gangguan 

emosional, diorientasi waktu dan ruang, disorientasi pikiran serta kepribadian 

dan disertai dengan delusi dan halusinasi. Delusi biasanya disebut juga waham 

yang memiliki arti keyakinan yang keliru, yang tetap dipertahankan sekalipun 

dihadapkan dengan cukup bukti tentang kekeliruannya. Dari pendapat ahli 

tersebut di atas dapat disimpulkan waham adalah gangguan jiwa yang ditandai 

adanya gangguan emosi, pikiran dan kenyataan yang ada. 

    Kemudian Psikotik juga disebut sebagai seseorang yang mempunyai 

kelainan mental atau tingkah laku karena pernah mengalami sakit jiwa yang 

oleh karenanya merupakan rintangan atau hambatan baginya untuk melakukan 

pencarian nafkah atau kegiatan kemasyarakatan dengan faktor penyebab utama 
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adalah adanya kerusakan atau tidak berfungsinya salah satu atau lebih sistim 

syaraf pusat yang terjadi sejak lahir, faktor penyakit, kecelakaan dan juga 

karena faktor keturunan. 

 2. Ciri-Ciri Gangguan Psikotik 

    Menurut Kartono (2003: 129) Individu yang mengalami psikotik 

memiliki ciri-ciri sebagai berikut antara lain: 

  1. Adanya kepecahan pribadi dan mental yang progresif 

  2. Tidak adanya wawasan 

  3. Adanya maladjustment (tidak mampu melakukan penyesuaian). 

  4. Dibayangi oleh macam-macam halusinasi dan delusi. 

  5. Menjadi agresif, kasar, keras kepala bahwa menjadi eksplosif meledak-

ledak. 

  Dalam Julianan (2013:77) menjelaskan beberapa ciri-ciri gangguan psikotik 

antara lain: 

  1. memiliki labilitas emosional. 

  2. menarik diri dari interaksi sosial. 

  3. tidak mampu bekerja Sesuai fungsinya. 

  4. mengabaikan penampilan dan kebersihan diri. 

  5. mengalami penurunan daya ingat dan kognitif parah. 

6. berpikir aneh, dangkal, berbicara tidak Sesuai keadaan. 

7.  mengalami kesulitan mengorientasikan waktu. 

8.  Mengalami hambatan fisik mobilitas dalam kegiatan sehari-hari. 



 

  36 
 

9. Memiliki hambatan dalam melaksanakan fungsi sosial secara wajar. 

 3. Penyebab penderita Psikotik sebagai berikut:  

    Menurut Arif (20()6:l7) Psikotik termasuk dalam salah satu gangguan 

mental yang disebut psikosi. Klien psikotik tidak dapat mengenali atau tidak 

memiliki kontak dengan realitas. Berikut merupakan penyebab psikotik yang 

utama : 

  a. Delusi (waham) 

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

dijelaskan oleh latar belakang budaya klien ataupun pendidikannya, klien 

tidak dapat diyakinkan oleh orang lain bahwa keyakinannya Salah, meskipun 

banyak bukti kuat yang dapat diajukan untuk mernbantah keyakinan klien 

tersebut. Ada dua jenis delusi, yaitu 

   1) Grandeur (waham kebesaran) 

    Klien yakin bahwa mereka adalah seseorang yang sangat luar biasa, 

misalnya seorang anis terkenal, atau seorang nabi atau bahkan merasa 

dirinya Tuhan. 

   2) Guilt (waham rasa bersalah) 

    Klien merasa bahwa mereka telah melakukan dosa yang sangat besar 

   3) III Health (waham penyakit) 

    Klien yakin bahwa mereka mengalami penyakit yang sangat serius. 

   4) Jealously (waham cemburu) 

    Klien yakin bahwa pasangan mereka telah berlaku tidak setia. 
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 5) Passivity (Waham pasif) 

    Klien yakin bahwa mereka dikendalikan atau di manipulasi oleh berbagai 

kekuatan dari luar misalnya oleh suatu pancaran cahaya. 

   6) Persecution (waham kejar) 

    Klien merasa mereka dikejar-kejar oleh pihak-pihak tertentu yang ingin 

mencelakainya. 

   7) Poverty (waham kemiskinan) 

    Klien takut mereka mengalami kebangkrutan, dimana pada kenyataannya 

tidak demikian 

   8) Reference (waham rujukan) 

    Klien merasa mereka dibicarakan oleh orang lain secara luas, misalnya 

menjadi pembicaraan masyarakat atau disiarkan di televisi. 

   9) Halusinasi 

    Halusinasi adalah persepsi sensorik yang salah dimana tidak dapat 

stimulus sensorik yang berkaitan dengannya. Halusinasi dapat berwujud 

pengindraan kelima indra yang keliru, tetapi yang paling sering adalah 

halusinasi dengar (auditory) dan halusinasi penglihatan (visual). Contoh 

halusinasi : Klien merasa mendengar suara-suara yang mengajaknya 

bicara padahal kenyataannya tidak ada orang yang mengajaknya bicara, 

atau klien merasa melihat sesuatu padahal tidak. 

   10)Dizorganized Speech (pembicaraan kacau) 
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    Dalam pembicaraan yang kacau, terdapat asosiasi yang terlalu longgar. 

Asosiasi mental tidak diatur oleh logika, tetapi oleh aturan-aturan tertentu 

yang hanya dimiliki klien. 

   11)Disorganized Behavior (tingkah laku kacau) 

    Berbagai tingkah laku yang tidak terarah pada tujuan tertentu. Misalnya 

membuka baju di depan umum, berulang kali membuat tanda salib tanpa 

makna dan lain sebagainya. 

   Faktor Penyebab Psikotik : 

Tabel 1: Faktor Penyebab Psikotik. 

No Penyebab  No Penyebab 

1. Ekonomi  9. Aniaya Fisik 

2. Genetik  10. Kurang Perhatian 

3. Narkoba & Miras  11. Kecelakaan 

4. Kehilangan/Kematian  12. Perceraian  

5. PHK  13. Putus Cinta 

6. Mendalami Ilmu  14. Penyakit Kronis 

7. Pengangguran  15. Putus Sekolah 

8. Tekanan Keluarga  16. Pelecehan Seksual 

Sumber: buku panduan UPT Rehabilitasi Sosial Bina Laras Pasuruan, 2017. 
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     Djamaludin (2001) mengatakan penyebab terjadinya Psikotik itu 

bermacam-macam, ada yang bersumber dari berhubungan dengan orang lain 

yang tidak memuaskan seperti diperlakukan tidak adil, diperlakukan semena-

mena, kehilangan seseorang yang dicintai, kehilangan pekerjaan dan 1ain-

lain. Selain itu ada juga yang disebabkan oleh faktor organik, kelainan saraf 

dan gangguan pada otak. Kemudian faktor berikutnya juga dikarenakan 

orang tidak memuaskan macam-macam kebutuhan jiwa mereka. Beberapa 

contoh kebutuhan tersebut diantaranya adalah pertama, kebutuhan untuk 

afiliasi yaitu kebutuhan akan kasih sayang dan diterima oleh orang lain 

dalam kelompok. Kedua, kebutuhan untuk otonomi yaitu ingin bebas dari 

pengaruh orang Iain. Ketiga, kebutuhan untuk berprestasi yang muncul 

dalam keinginan untuk sukses mengerjakan sesuatu dan lain-lain. 

 4. Gejala gangguan psikotik 

    Menurut Yusuf dkk (2015:9) gejala psikotik antara lain : 

  a. Faktor somatik (somatogenik) yaitu akibat gangguan pada neuroanatomi, 

neurofisiologi dan neurokimia termasuk tingkat kematangan dan 

perkembangan organik, Serta faktor pranatal dan perinatal. 

  b. Faktor Psikologi (psikogenik) yang terkait dengan interaksi ibu dan anak, 

peranan ayah, persaingan antar saudara kandung, hubungan dalam keluarga, 

pekerjaan, permintaan masyarakat. Selain itu faktor intelegensi, tingkat 

perkembangan emosi, konsep din, dan pola adaptasi juga akan 

mempengaruhi kemampuan untuk menghadapi masalah. Apabila keadaan ini 
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kurang baik, maka dapat mengakibatkan kecemasan, depresi rasa malu dan 

rasa bersalah yang berlebihan. 

  c. Faktor sosial budaya yang meliputi faktor kestabilan keluarga, pola 

pengasuh anak, tingkat ekonomi, perumahan, dan masalah kelompok 

minoritas yang meliputi prasangka, fasilitas kesehatan, dan kesejahteraan 

yang tidak memadai, serta pengaruh rasial dan keagamaan. 

 


