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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 
 

2.1 Gangguan Jiwa 

 2.1.1  Pengertian Gangguan Jiwa 

Kesehatan jiwa merupakan dimana seorang individu dapat berkembang baik 

secara fisik, mental, spiritual, sosial dan individu tersebut menyadari kemampuannya 

sendiri, mampu bekerja dan mampu memberikan kontribusi untuk komunitasnya 

(UU No. 18 tahun 2014). Gangguan jiwa adalah suatu konsep perilaku seseorang yang 

berhubungan dengan gejala nyeri atau cacat yaitu penurunan satu atau lebih fungsi 

yang penting atau resiko peningkatan kematian, nyeri, kecacatan, atau kerugian pada 

seseorang (Prabowo, 2014). Seseorang yang mengalami gangguan jiwa biasanya tidak 

menyadari bahwa tingkah lakunya yaitu menyimpang dan bisa menyebabkan kerugian 

pada diri sensdiri serta orang lain disekitarnya. 

   Gangguan jiwa adalah perubahan sikap ataupun perilaku sesorang yang dapat 

merugikan diri sendiri maupun orang lain (Olthamas dan Emery, 2012). Kesehatan 

jiwa menurut UU No. 36 tahun 2009 tentang kesehatan jiwa sebaga suatu kondisi 

yang memungkinkan perkembangan fisik, intelektual dan emsional yang optimal dari 

seseorang dan perkembangan itu berjalan secara selaras dengan keadaan orang lain. 

Pedoman penggolongan Diagnosis Gangguan Jiwa III (PPDGJ-III) menyebutkan 

istilah penyakit jiwa (mental illness/mental desease) dengan kata gangguan mental 

atau gangguan jiwa (mental disorder).  

 Menurut Erniati, Direktur Medik dan Kepetawatan RSJ Prof. Dr. Soerojo 

Magelang, Jateng, belakangan ini masyarakat memandang bahwa pasien gangguan 

jiwa adalah orang gila dan masyarakat menganggap bahwa orang gila mempunyai  sifat 
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yang mengancam. Akibat dari persepsi masyarakat yang salah tadi memberikan 

pengaruh pada anggota keluarga pasien gangguan jiwa tersebut dan mereka tida mau 

menerima pasien tersebut setelah sembh secara medis. Persepsi masyarakat yang 

negatif tersebut mengakibatan penderita tak jarang mendapatkan dukungan yang 

positif terhadap proses kesembuhannya (Wardhani, 2015). 

2.1.2  Penyebab Gangguan Jiwa 

Penyebab gangguan jiwa menurut (Yosep, 2011) antara lain : 

1. Faktor Predisposisi 

1). Biologis 

a. Genetik : diturunkan melalui kromosom orangtua dan diduga kromosom no.6 

dengan kontribusi genetic tambahan nomor 4, 8, 15 dan 22. Pada anak yang 

kedua orangtuanya tidak menderita maka resiko terkena adalah 15%. Dan jika 

kedua orangtuanya penderita maka resiko terkena adalah 35%. Kembar 

identic berisiko mengalami gangguan sebesar 50%, sedangkan kembar 

fraternal berisiko mengalami gangguan 15%. 

b. Kelainan fisik : lesi pada daerah frontal, temporal dan limbic.   

Neurotransmitterb dopamine berlebihan, tidak seimbang dengan kadar 

serotonin. 

c. Riwayat janin pada saat prenatal dan perinatal meliputi trauma, penurunan 

oksigen pada saat melahirkan, premature, preeklamsi, malnutrisi, stress, ibu 

perokok, alcohol, pemakaian obat-obatan, infeksi, agen tetragenik dan 

hipertensi.  

d. Nutrisi : adanya riwayat gangguan nutrisi yang ditandai dengan rambut rontok, 

anoreksia, bulmimia nervosa dan penurunan BB. 
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e. Keadaan kesehatan secara umum misalnya kelemahan, infeksi, penurunan 

aktivitas, malas untuk mencari bantuan pelayanan cesehatan, kurang gizi dan 

kurang tidur. 

f. Sensitivitas biologi : riwayat penggunaan obat halusinogen, riwayat terkena 

infeksi dan trauma serta radiasi dan riwayat pengobatannya. 

g. Paparan terhadap racun : paparan virus influenza pada trimester 3 kehamilan 

dan riwayat keracunan CO, asbestos karena menganggu fisiologi otak. 

2). Psikologi 

1). Intelegensi: riwayat kerusakan struktur di lobus frontal dan kurangnya 

suplay oksigen terganggu dan glukosa sehingga mempengaruhi 

fungsi kognitif sejak kecil misalnya : mental reterdasi (IQ rendah). 

a. Gangguan keterampilan verbal akibat factor komunikasi dalam 

keluarga, seperti: komunikasi peran ganda, tidak ada 

komunikasi, komunikasi dengan emosi berlebihan, komunikasi 

tertutup. 

b. Adanya riwayat gangguan fungsi bicara, akibatnya adanya riwayat 

stroke, trauma kepala. 

c. Adanya riwayat gagap yang mempengaruhi fungsi sosial pasien. 

d. Moral : riwayat tinggal di lingkungan yang dapat mempengaruhi moral 

individu, misalnya lingkungan keluarga yang broken home, konflik, 

lapas. 

e. Kepribadian : keemasan tinggi, mudah putus asa, mudah keewa dan 

menutup diri. 

 

 



12 
 

 
 

f. Pengalaman masa lalu : 

1. Ayahyang mengambil jarak dengan anaknya 

2. Orang tua yang otoriter dan selalu membandingkan 

3. Mengalami penolakan atau tindakan kekerasan dalam rentang 

hidup klien baik sebagai korban, pelaku maupun saksi. 

4. Anak yang suka emas, terlalu melindungi, dingin dan tidak 

berperasaan. 

5. Konflik orang tua sehingga salah satu orang tua terlalu 

menyayangi anaknya. 

6. Penilaian negative yang terus menerus dari orang tua. 

g. Konsep diri : adanya riwayatideal diri yang tidak realistis, identitas diri 

tidak jelas, harga diri rendah, krisis peran dan gambaran diri negtif. 

h. Motivasi : riwayat kurangnya perhargaan dan riwayat kegagalan. 

i. Pertahanan psikologi : ambang toleransi terhadap stress rendah dan 

adanya riwayat gangguan perkembangan. 

j. Self control : adanya riwayat tidak bisa mengontrol stimulus yang 

datang, misalnya suara, rabaan, penglihatan, penciuman, pengerakan 

dan pengecapan. 

2). Sosial cultural 

1.   Usia : riwayat tugas perkembangan yang tidak selesai. 

2. Gender : riwayat ketidakjelasan identitas dan kegagalan peran gender. 

3. Pendidikan : pendidikan yang rendah, riwayat putus sekolah dan gagal 

sekolah. 

4.  Pendapatan : penghasilan rendah. 

5. Pekerjaan : pekerjaan stressful, pekerjaan beresiko tinggi. 
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6. Status sosial : kehidupan terisolasi dan tuna wisma. 

7. Latar belakang budaya : tuntutan sosial budaya seperti peternalistik dan 

adanya stigma masyarakat, adanya kepercayaan terhadap hal-hal magis 

dan sihir serta adanya pengalaman keagamaan. 

8. Agama dan keyakinan : riwayat tidak bisa menjalankan aktivitas 

keagamaan secara rutin dan kesalahan persepsi terhadap ajaran agama 

tertentu. 

9. Keikutsertaan dalam politik : riwayat kegagaan dalam politik. 

10.  Pengalaman sosial : perubahan dalam kehidupan, misalnya bencana, 

kerusuhan, percerain dengan istri, perang, kesulitan dalam 

mendapatkan pekerjaan dan tekanan dalam pekerjaan. 

11. Peran sosial : isolasi sosial khususnya untuk usia lanjut, stigma yang 

negative dari masyarakat, diskriminasi, stereotype, praduga negative. 

2. Faktor presipitasi 

1). Nature 

Enam bulan terakhir terjadi faktor-faktor sebagai berikut : 

a. Faktor biologis : ada gangguan kesehatan, secara umum (menderita penyakit 

jantung, kanker, mengalami trauma kepala atau sakit panas hingga kejang-

kejang), kurang nutrisi, sensitivitas biologi (terpapar obat halusinogen atau 

racun, asbestosis, CO). 

b. Faktor psikologis : mengalami hambatan atau gangguan dalam keterampilan 

komunikasi verbal, ada kepribadian menutup diri, ada pengalaman masa lalu 

tidak menyenangkan (misalnya : menjadi korban aniaya fisik, saksi aniaya 

fisik maupun sebagai pelaku, lonsep diri yang negative (harga diri rendah, 

gambaran citra tubuh, keracuan identitas, ideal diri tidak realistis, dan 
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gangguan peran), kurangnya penghargaan, pertahanan psikologis rendah 

(ambang toleransi terhadap stress rendah), self control (ada riwayat terpapar 

stimulus suara, rabaan, penciuman, pengecapan dan penglihatan, gerakan 

yang berlebihan dan klien tidak bisa mengontrolnya. 

c. Faktor sosial budaya : gender, usis, pendidikan, pendapatan rendah, tidak 

punya pekerjaan, status sosial jelek (tidak terlibat dalam kegiatan di 

masyarakat, latar belakang budaya, tidak dapat menjalankan agama dan 

keyakian, pengalaman sosial buruk, dan tidak dapat menjalankan peran 

sosial. 

2). Origin 

a. Internal : persepsi individu yang tidak baik tentang dirinya, orang lain dan 

lingkungannya. 

b. Eksternal : kurangnya dukungan keluarga, masyarakat dan kurang 

dukungan kelompok atau teman sebaya. 

c. Timing : stress terjadi dalam waktu dekat, stress terjadi secara berulang-

ulang atau terus menerus. 

d. Number : sumber stress lebih dari satu dan stress dirasakan sebagai 

masalah yang sangat berat. 

2.1.3  Program Pengobatan Pada Gangguan Jiwa 

Menurut UU No. 18 Tahun 2004 pasal 33 menjelaskan program pengobatan 

pada pasien gangguan jiwa yaitu Program pengobatan pada pasien gangguan jiwa 

dengan program puskesmas yang bekerjasama dengan bidan desa agar distribusi obat 

dapat dijangkau tanpa terkecuali dan agar obat dapat dikonsumsi pasien secara 

berkesinambungan dengan memberikan kewenangan kepada bida desa yang telah 
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dilatih terlebih dahulu untuk mendistribusikan obat. Pasien mendapat pengobatan 

gratis. Setiap bidan desa mendapatkan surat petintah tugas (SPT) yang berisi 

pelimpahan kewenangan dari pimpinan Puskesmas. Obat-obat yang diberikan 

disesuaikan dengan resep yang diberikan oleh dokter Puskesmas, bidan desa hanya 

meneruskannya saja. Setiap 3 bulan dokter puskesmas akan mengadakan kunjungan ke 

desa untuk membantu kemajuan pengobatan pasien gangguan jiwa. Dengan kegiatan 

ini, obat dapat terdistribusi dengan baik. Pasien dengan latar belakang ekonomi yang 

menengah ke bawah bisa mendapatkan obat tanpa harus mengeluarkan biaya 

transportasi ke Puskesmas atau Rumah Sakit. Pengobatan yang dilakukan di rumah 

akan dipantau terus oleh kader-kader desa. 

1. Jenis-jenis obat pada pasien gangguan jiwa 

a.  Anti ansietas : valium, ativan, frisium dan lexotan. 

b. Anti insomnia : mogadon, esilgan. 

c. Anti psikotik : largactil, nazinan, stelazine, Haldol dan serenace, anatensol 

dan  modecate. 

d. Anti parkinson : artane 

e. Anti mania : litium carbonat  

f. Anti depresan : laroxyl dan ludiomil 

2.   Penggolongan obat pada pasien gangguan jiwa 

a. Tranquilizer – anti cemas  

1. Golongan Benzodiazepin (klosdiazepin, diazepam, medazepam, prozepam, 

klobazepam, klorazepam, bromazepam, alprazolam). 
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2. Golongan Non-Benzodiazepin (buspiron, algospirana, ekstrak leva, laikan, 

hidoksisilin). 

a. Indikasi dari Tranquilizer 

Kecemasan karena macam-macam penyebab, ketegangan, agitasi, 

ketegangan otot lurik, potensial hipnotikum/ narkotikum/ analgetikum. 

b.  Efek samping dari Tranuziler 

Mengantuk, gangguan memori, gangguan kognitif, memanjangnya waktu 

reflek, libido menurun dan ketergantungan. 

b.  Neroleptika – anti psikosa 

1. Golongan Penothiazin (alifatis : CPZ, largactil), (piperidin : thioridazin), 

(piperazin : trifluoperazin). 

2. Golongan konvensional : butiroferon (haloperidol : haldol, serenace, 

govotil). 

3. Golongan thioxanthin (thiothixen). 

4. Difenil butyl piperidin (pimozid). 

5. Risperidone (Risperdal : nerphos, noprenie). 

6. Golongan generasi II (lozapine : lorazil 25.100 mg), (olanzapine : yprexa 

5.10 mg). 

a. Efek klinik neroleptika 

c. Dosis efektif tinggi 

CPZ (chlorpromazine), thioridazin, quetiapin, klozapin. 

    b.   Dosis efektif rendah 

Trifluopezin, fluflerazin, perferazin, risperidone, olanzapine. 
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d. Efek samping neroleptika 

Neurologic (tremor, parkinsonisme, akatisia), Thd jantung (gangguan 

hantaran jantung), vegetative (hipotensi orthostatic, mulut kering, 

gangguan akomodasi, obstipasi, retensio urine), psikiatorik (reaksi 

paradoxal, depresi), hormonal (libido menurun : impotensi, amenorhoe, 

galaktose. 

c.  Anti depressan – anti depresi 

1. Golongan heterosiklik (trisklik – tianeptine : stablon, trisklik 25 mg) dan 

tetrasiklik   (maprotilin : ludiomil 10.75 mg). 

 2. Golongan SSRI (Specific Serotonik Reactase Inhibitor). 

 Sertrialin (zoloft ± 50 mg), panoxetin (seroxat 20 mg), fluvoxamine (luvox 

50 mg),    fluoxetine (prozac, antiprestin, kalxetin, nopres). 

3. Golongan RIMA (Reversible Inhibitor of Monoamin type A) 

Moclubinide auroxix 150 mg. 

a.  Efek samping dari anti depressan 

Gangguan hantaran jantung, peningkatan intra oculi dan 

menyebabkan glaucoma, mulut kering, obstipasi, retensio urin, 

tremor. 

b. Psikometika 

a. Efek smping obat psikotropik secara umum 

 Neurologik (tremor, parkinsonisme, diskinesia : occologyric crisis, tortikolis, 

protusio lidah, sulit menelan), psikiatrik (berbalik menjadi hipomanik, gejala 

EPS yang akut), otonomik dan hormonal (rasa ngantuk dan rasa lelah, 

hipotensi ortostatik, rasa mulut kering, tachikardi, sulit kencing sampai 
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dengan retensi urine, konstipasi atau diare, gangguan menstruasi, penurunan 

potensi, ginekomastia, hipersalivasi). 

b. Efek samping lainnya 

Alergi, icterus, gangguan akomodasi dan fotosensitivitas, kenaikan berat 

badan dan   leukopenia atau agranulositosis. 

Pengawas Menelan Obat (PMO) adalah petugas kesehatan, misalnya bidan di 

desa, perawat, pekarya, sanitarian, juru imunisasi, dan lain-lain. Bila tidak ada petugas 

kesehatan yang memungkinkan, PMO dapat berasal dari kader kesehatan, guru, PKK 

atau tokoh masyarakat lainnya atau anggota keluarganya. Tugas PMO adalah 

mengawasi pasien menelan obat secara teratur sampai selesai pengobatan, memberikan 

dorongan kepada pasien agar mau berobat teratur. Pentingnya pengawasan supaya 

pasien berobat teratur. Cara mendapatkan obat pasien dengan gangguan jiwa yaitu dari 

puskesmas, rumah sakit, kepesertaan jaminan kesehatan nasional bserta pemerintah 

daerah dapat menyediakan fasilitas kesehatan pelayanan kesehatan dalam upaya 

menyediakan fasilitas rehabilitasi ODGJ serta menyediakan anggaran dalam 

penanganan ODGJ dan menyediakan obat-obatan untuk melayani ODGJ  (Nizar, 

2010).  

2.1.4  pengolongan obat antipsikotik   

Antipsikotik digolongkan menjadi dua kelompok yaitu antipsikotik golongan 

pertama dan antipsikotik golongan kedua. Antipsikotik atipikal memiliki afinitas lebih 

besar untukreseptor D1 dan D2 sehingga lebih efektif dari pada antipsikotik tipikal 

untuk melawan gejala negative (Mauri MC et al, 2014). 
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2.1 Tabel pengolongan obat antipsikotik 

No. Golongan Obat Obat Keterangan Kisaran dosis 

1. Atipikal Clozapine 

 

 

Dianggap sebagai 

anti psikotik 

paling efektif 

untuk pasien 

dengan 

skizofrenia yang 

sulit diobati (Hj 

Chiu, 2013). 

 

50-600 

mg/hari 

  Risperidone Antipsikotik 

untuk pengobatan 

skizofrenia dan 

gangguan bipolar. 

Hal ini efektif 

untuk pengobatan 

jangka panjang 

dan pendek 

 

0,25-6 mg/hari 

  Olanzapine Epinederivate 

thienobenzodiaz 

structural mirip 

dengan clozapine 

yang efektif dalam 

mengubah 

skizofrenia dan 

untuk menegah 

terulangnya 

gangguan bipolar 

(Lambert et al, 

2005). 

 

2,5-20 mg/hari 

  Quetiapine Untuk gangguan 

psikotik akut dan 

kronis, depresi 

bipolar (Altamura 

et al, 2012). 

 

25-500 

mg/hari 

  Amisulpride Antipsikotik yang 

terbukti untuk 

mengobati 

skizofrenia.  

 

25-1000 

mg/hari 
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  Ziprasidone 

 

 

 

 

 

Perazine 

benzothiazolylpi 

untuk gangguan 

depresi dalam 

pengobatan 

jangka pendek 

skizofrenia 

(Preskorn, 2005). 

40-120 

mg/hari 

  Iloperidone 

 

 

 

 

Untuk 

pengobatan akut 

skiofrenia dan 

baru-baru ini 

disetujui oleh 

Food and Drug 

Administraction AS 

(Rado et al, 2014). 

 

24 mg/hari 

 

 

 

 

2 Tipikal 

 

Asenapine ASN baru-baru 

ini sebagai pilihan 

pengobatan untuk 

skizofrenia untuk 

orang dewasa. 

Pemberian ASN 

secara oral dalam 

bentuk tablet 

(Szegedi et al, 

2012) 

  

40 mg/hari 

  Lurasidone Sebagai 

pengobatan pada 

skizofrenia 

(Murai et al, 2014). 

 

40 mg/hari 

  Paliperidone 

 

 

 

 

 

Antipsikotik baru 

yang memiliki 

kelas turunan 

benzisoxazole 

paliperidone adalah 

metabolit aktif 

utama risperidone 

(Conley et al, 

2006). 

 

M,Colasanti. A, Dragogna. F, Di Pace C, Atamura A.C. Clinical Pharmacology Of 

Atypical Antipsychotics: An Update. EXCLI Journal 2014;13:1163-1191). 
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2.2   Keluarga 

2.2.1  Pengertian  Keluarga 

 Keluarga adalah dua atau lebih individu yang saling satu sama lain yang berada 

dalam satu rumah yang memberikan suatu dukungan bai dukungan emosional, fisik, 

finansial dan anggota keluarga mengikuti dirinya (Stanhope dan Jeanette, 2013). 

Menurut Duvall dalam (Haroko, 2012) konsep keluarga merupakan seumpulan orang 

yang dihubungkan melalui perkawinan, adopsi yang bertujuan untuk mempertahankan 

budaya yang umum : meningkatkan perkembangan fisik, mental, emosional, sosial dari 

tiap anggota keluarga. 

2.2.2  Fungsi Keluarga  Sebagai Caregiver 

Dari penelitian Given & Sherwood (2012), menyatakan bahwa caregiver adalah 

sumber dukungan utama individu dan merupakan orang pertama yang merespon 

perubahan status pasien selama fase perjalanan penyakitnya. Keluarga sebagai caregiver 

yang selalu setia mendampingi selama hampir 24 jam disamping pasien untuk 

memberikan perawatan dan dukungan emosional. Keberhasilan dalam pengobatan 

dapat dikatakan berhasil apabila ada dukungan  dan bantuan yang dibrikan caregiver. 

Menurut Friedman (2013), fungsi keluarga dibagi menjadi fungsi afektif, fungsi 

soaialisasi, fungsi ekonomi dan fungsi kesehatan. Fungsi afektif merupakan gambaran 

dari anggota keluarga, perasaan dimiliki dan memiliki dalam keluarga dan dukungan 

keluarga terhadap anggota keluarga. Fungsi sosial adalah interaksi atau hubungan 

dalam keluarga, bagaimana keluarga belajar disiplin, norma, budaya dan perilaku. 

Fungsi ekonomi adalah keluarga memenuhi kebutuhan sandang, pangan dan papan. 

Fungsi kesehatan adalah kemampuan keluarga untuk bertanggungjawab merawat 

anggota keluarga dengan penuh kasih sayang dan kemauan keluarga untuk mengatasi 

masalah kesehatan yang sedang dihadapi. 
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Menurut Hanson dalam Stanhope dan Jeanette (2013), terdapat fungsi keluarga 

sebagai caregiver antara lain : 

1. Keluarga bertanggung jawab dalam memenuhi kebutuhan finansial (masalah 

keuangan dalam keluarga merupakan tanggung jawab suami dan istri melainkan 

bukan tanggung jawab dari perusahaan). 

2.  Keluarga berfungsi dalam sistem reproduksi yakni memiliki keturunan yang 

diinginkan (berdasarkan fungsi ini keluarga dapat ditinjau dari fungsi seksualnya 

yang memiliki peran dalam melanjutkan keturunan. Apabila fungsi seksualnya 

tidak berjalan maka tidak akan terbentuk keluarga yang normal dalam arti tidak 

dapat meneruskan keturunan. Meskipun dapat ditempuh dengan cara 

mengadopsi namun makna yang sesungguhnya akan tetap lain seperti halnya 

mereka yang dapat melanjutkan keturunan). 

3.  Keluarga memberikan perlindungan (orang tua harus mampu memberi rasa 

aman serta nyaman terhadap anak-anaknya. Anak akan merasa tenang lahir dan 

batinya jika orangtua mampu menciptakan suasana aman), keluarga 

mengajarkan tentang kebudayaan termasuk keyakinan beragama adalah fungsi 

penting untuk keluarga (nilai-nilai agama harus diberikan, diajarkan, 

dipraktikkan di dalam kehidupan keluarga. Dengan demikian anggota keluarga 

bisa mendapatkan pondasi yang sangat kokoh berupa kehidupan beragama yang 

didapatkan sejak dari dalam rumah). 

4. Keluarga mengajarkan dan mensosialisasikan anak-anaknya terhadap 

lingkungan (mengajarkan kepada setiap keluarga agar menempatkan dirir 

secara serasi, selaras, seimbang sesuai dengan daya dukung alam dan 

lingkungan yang berubah secara dinamis) 
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2.2.3  Tugas dan Peran Caregiver Dalam Merawat Pasien Dengan Gangguan 

Jiwa 

Fungsi dari caregiver adalah menyediakan makanan, membawa pasien ke dokter, 

dan memberikan dukungan emosional, kasih sayang dan perhatian. Keluarga sebagai 

caregiver merupakan penasihat yang sangat penting dan diperlukan oleh pasien 

(Tantono, 2006). Menurut Arksey, et al (2005) tentang peran keluarga sebagai caregiver 

antara lai :  

1. Membantu dalam perawatan diri yang terdiri dari dressing, bathing, toileting. 

2. Membantu dalam mobilitas seperti : berjalan, naik atau turun dari tempat tidur. 

3. Melakukan tugas keperawatan seperti : memberikan obat. 

4. Memberikan dukungan emosional. 

5. Membantu dalam masalah keuangan. 

Menurut Miligan (2004) dalam peneliiannya tentang peran caregiver dapat dibagi 

menjadi 4 kategori antara lain :  

1. Physical Care/ Perawatan fisik antara lain membersihkan kamar, memotong kuku, 

mengganti pakaian, memberi makan, dan lain-lain. 

2.  Social Care/ kepedulian sosial misalnya bertindak sebagai sumber informasi dan 

mengunjungi tempat hiburan. 

3.  Emotional Care misalnya cinta dan kasih sayang kepada pasien dan menunjukkan 

kepedulian terhadap pasien. 

4.  Quality Care antara lain membantu standar pengobatan, memantau tingkat 

perawatan, indikasi kesehatan serta mengatasi masalah yang timbul.  
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2.2.4  Dukungan Keluarga Dalam Merawat Pasien Dengan Gangguan Jiwa 

Dukungan keluarga merupakan sebuah dukungan yang berada dalam keluarga 

untuk memberikan dukungan kepada keluarga yang mempunyai suatu masalah baik 

dengan dukungan emosional, pemeliharaan dan lain-lain (Potter & Perry, 2012). 

Menurut Setiadi bentuk dari dukungan itu ada 4 macam yaitu : (Dukungan 

informasional, dukungan penilaian, dukungan instrumental, dukungan emosional). 

  Beberapa peneliti mengemukakan bahwa dukungan keluarga sangat 

berhubungan dengan penyakit kronik, kepatuhan dalam medikasi dan beradaptasi 

dalam gaya hidup. Umumnya bahwa penderita yang beresio tinggi membutuhkan 

dukungan dari keluarga mereka. Dukungan sosial terkelompok menjadi 4 fungsi yaitu 

struktural, fungsional, emosional dan campuran (Sheurer, 2012).  

Untuk kedua fungsi dukungan sosial utama ini (fungsional maupun structural) 

memiliki beberapa contoh/komponen sebagai berikut (Sheurer, 2012):  

1.  Practial/Instrumen 

(Membayar obat, mengambil resep, membaca dosis, mengisi kotak pil, 

transportasi, pendampingan fisik). 

a. Emotional 

     (dorongan, mendengar, kasih sayang/cinta, pemenuhan nutrisi, memberi 

penghargaan, mencontohkan, dukungan informasi (manfaat 

ketidapatuhan), dukungan spiritual). 

 Dukungan keluarga dapat memberikan pengaruh dalam perawatan diri 

penderita dalam pengobatan. Dampak negatif apabila pasien gangguan jiwa tidak 

mendapat dukungan keluarga yaitu pasien sulit disembuhkan, gejala yang dialami 
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lebih berat sedangkan dampak positif pasien gangguan jiwa mendapat dukungan 

keluarga antara lain adanya perubahan perbaikan status mental dan peningkatan 

fungsi kerja dan ADL. Perlakuan keluarga yang kurang mendukung akan 

mengakibatkan pasien sulit disembuhkan, dengan kurangnya pengetahuan keluarga 

tentang dukungan keluarga justru akan memberatkan gejala yang dialami pasien 

tentunya juga akan keluarga yang merawatnya (Suryani, 2014). 

2.2.5  Jenis-jenis Dukungan Keluarga 

 Friedman (2013), menyebutkan bahwa dukungan sosial keluarga dapat 

dibedakan menjadi 5 jenis, yaitu:  

1. Dukungan emosional (emotional support).  

Melibatkan ungkapan rasa empati dan perhatian terhadap individu, sehingga 

individu itu merasa nyaman, dicintai dan diperhatikan. Dukungan ini meliputi 

perilaku seperti memberikan perhatian dan afeksi serta bersedia mendengarkan 

keluh kesah orang lain.  

2.  Dukungan penghargaan (esteem support).  

Melibatkan ekspresi yang berupa pernyataan setuju dan penilaian positif terhadap 

ide-ide, perasaan dan performa orang lain. Dukungan ini akan membantu 

membangun perasan menghargai terhadap diri sendiri pada individu dan 

menghargai kompetensinya.  

3.  Dukungan instrumental (instrumental support).  

Melibatkan bantuan langsung, misalnya yang berupa bantuan finansial atau 

bantuan dalam mengerjakan tugas-tugas tertentu.  
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4.  Dukungan informasional (informational support).  

Dukungan yang bersifat informasi ini dapat berupa saran, pengarahan dan umpan 

balik tentang bagaimana cara memecahkan persoalan.  

Berdasarkan uraian diatas, dapat disimpulkan bahwa jenis dukungan keluarga 

terdiri atas dukungan nyata, dukungan pengharapan, dukungan emosional, dukungan 

penghargaan, dukungan instrumental, dukungan informasi dan dukungan jaringan 

2.2.6  Dampak Adanya Pasien Gangguan Jiwa Bagi Keluarga 

Menurut Irmansyah (2009) menyatakan bahwa dampak adanya orang dengan 

gangguan jiwa bagi keluarga adalah: 

1.  Keluarga merasa malu mempunyai anggota keluarga yang mempunyai gangguan 

jiwa   dan membebani kondisi emosional penderita yang sudah rapuh dengan 

melontarkan kritikan atau memarahi penderita. 

2.  keluarga merasa stres dan sering menyalahkan penderita, diri sendiri, atau puhak 

lain sebagai penyebab terjadinya penyakit yang diderita. Ini dapat menimbulkan 

kemarahan atau menimbulkan beban psikologis bagi penderita. 

3. Keluarga mengucilkan penderita dari kehidupan sosial misalnya tidak mengikutkan 

penderita pada acara keluarga, melarang penderita untuk menerima tamu 

dikarenakan keluarga merasa terbebani dengan penyakit pasien. 

Menurut WHO (2003) dampak yang dirasakan oleh keluarga dengan adanya 

pasien gangguan jiwa dirumah adalah karena tingginya beban ekonomi, beban emosi 

keluarga, stres terhadap perilaku pasien, gangguan dalam melaksanakan kegiatan rumah 

tangga sehari-hari dan keterbatasan melakukan aktivitas sosial, keluarga malu dan 
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menyembunyikan anggota keluarganya yang mengalami gangguan jiwa, kecewa dan 

putus asa. 

2.2.7   Penilain Dukungan Keluarga 

Kuesioner dukungan keluarga merupakan sebuah instrument untuk 

mengetahui dukungan keluarga. Instrument yang dipakai berupa pernyataan yang 

dirancang berdasarkan materi dan substansi dukungan keluarga dari House & Kahn, 

1985 dalam Friedman, 2010 yang terdiri dari dukungan emosional (nomor 1, 3, 5, 7, 9, 

11), dukungan informasi (nomor 2, 4, 6, 8, 10, 12), dukungan instrumental (nomor 13, 

15, 17, 19, 21, 23), dukungan penilaian (nomor 14, 16, 18, 20, 22, 24). Kuesioner ini 

terdiri dari 24 pertanyaan yang diukur dengan skala Linkert (0-3) dengan nilai 

pernyataan yang Favourrable: 3 = selalu, 2 = sering, 1 = jarang, dan 0 = tidak pernah, 

berdasarkan skala tersebut skor yang bisa dicapai responden adalah minimal 0 sampai 

dengan maksimal 72. Untuk uji validitas pada dukungan keluarga dari 24 pertanyaan 

mempunyai nilai rtabel (0,391 sampai dengan 0,7772), dapat dipastikan nilai rtabel diatas 

atau lebih besar dari rtabel (0,361). Masing-masing pernyataan atau variable dibandingkan 

nilai rhasil dengan nilai rtabel, ternyata rhasil lebih besar dari rtabel maka pernyataan dukungan 

keluarga tersebut valid. Uji reabilitas pada dukungan keluarga dengan nilai r Alpha 

(0,928) lebih besar dibandingkan dengan nilai rtabel (0,361), maka 24 pernyataan 

mengenai dukungan keluarga tersebut dinyatakan reliabel.  

2.2.8 Kepatuhan  

2.2.8.1  Pengertian Kepatuhan 

 Kepatuhan adalah suatu istilah yang menggambaran penggunaan obat sesuai 

dengan petunjuk obat ini mencakup penggunaanya pada waktu yang benar dan 

mengikuti pembatasan makanan yang berlaku. Perilaku kepatuhan pengobatan 

tergantung pada situasi klinis spesifik, sifat alam penyakit dan program pengobatan. 
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Kepatuhan minum obat sendiri kembali pada kesesuaian penderita dengan 

rekomendasi pemberi pelayanan yang berhubungandengan waktu, dosis dan frekuensi 

pengobatan selama jangka waktu pengobatan yang dianjurkan. Sebaliknya “ketekunan” 

mengau pada tindakan untuk melanjutkan pengobatan dalam jangka waktu yang lebih 

panjang waktu penderita mengambil obat, dibatasi oleh waktu antara dosis pertama 

dan terakhir (Peterson dalam Agency For HealthcarebResearch and uality, 2012). 

  Beberapa penelitian tentang pengobatan mengatakan bahwa ketidakpatuhan 

berfokus pada pengobatan itu sendiri (Pound et al., dalam Chambers, 2013). Menurut 

Gough (2011), ketidakpatuhan juga akan meningkatkan terjadinya drug resistance 

(Onorato dan Risdzon dalam Gaugh, 2011) dimana bakteri basil tidak akan sensitive 

terhadap antibiotic tertentu. Kepatuhan pengobatan akan meningkat jika pasien 

tersebut mendapatkan bantuan dari keluarga (Ramirez dalam Glick et al., 2011). 

2.2.9 Penilaian Kepatuhan dalam Pengobatan 

 Morisky et al, mengembangkan MMAS untuk mengetahui kepatuhan pasien 

berupa kuesioner. MMAS pertama kali diaplikasikan untuk mengetahui compliance pada 

pasien hipertensi pada pre dan post interview. Morisky et al, mempublikasikan versi 

terbaru pada tahun 2008 yaitu MMAS-8 dengan reliabilitas yang lebih tinggi yaitu 0,83 

serta sensitivitas dan spesifitas yang lebih tinggi. Morisky secara khusus membuat skala 

untuk mengukur kepatuhan dalam mengkonsumsi obat yang dinamakan Morisky 

Medication Adherence Scale (MMAS), dengan delapan item yang berisi pernyataan-

pernyataan (Morisky & Muntner, 2009). Kelebihan pada kuesioner ini adalah mudah, 

murah dan efektif digunakan untuk mengetahui kepatuhan minum obat pada pasien 

dengan penyakit kronis (Plakas et al., 2016). 
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Kuesioner Morisky Medication Adherence Scale (MMAS) terdiri dari 8 

pertanyaaan dan tingkat kepatuhan minum obat. Kuesioner ini telah tervalidasi 

digunakan pada tingkat kepatuhan pengobatan secara luas. 

a. Kepatuhan tinggi memiliki nilai 0 

b. Kepatuhan sedang memiliki nilai 1-2 

c. Kepatuhan rendah memiliki nilai 3-8 

Keterangan : penilaian skala “YA” = 0 dan “TIDAK” = 1 untuk pertanyaan nomer 

1-7. Sedangkan pertanyaan nomor 8 memiliki 5 poin skala Likert (Morisky et al, 

2009). Kuesioner ini memiliki validitas dan realibilitas yang baik pada beberapa 

penelitian  meliputi kepatuhan pada diabetes mellitus tipe 2, osteoporosis post 

menopausal, hipertensi dan penggunaan warfarin (Lee et al., 2013). 

 2.2.10  Program Dirumah Dalam Merawat Pasien Dengan Gangguan Jiwa 

          Keluarga harus mampu dalam menciptakan lingkungan yang aman serta 

sehat jiwa bagi anggota keluarga, saling mencintai dan menghargai antar anggota 

keluarga, saling membantu dan memberi antar anggota keluarga, saling terbuka dan 

tidak ada deskriminasi, memberi pujian kepada anggota keluarga untuk segala 

perbuatanya yang baik daripada menghukumnya pada waktu membuat kesalahan, 

menghadapi ketegangan dengan tenang serta menyelesaikan masalah kritis atau darurat 

secara tuntas dan wajar, menunjukkan empati serta memberi bantuan kepada angggota 

keluarganya yang mengalami perubahan perilaku, saling menghargai dan mempercayai, 

membina hubungan dengan anggota masyarakat lainnya. Menyediakan waktu untuk 

kebersamaan antar anggota keluarga, memberikan perawatan kepada anggota 

keluarganya yang sakit, cacat maupun yang tidak sakit tapi memerlukan bantuan, 

memanfaatkan sumber yang ada dalam masyarakat (Amelia, 2013). 
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2.2.11 Faktor-faktor Yang Menyebabkan Kepatuhan Pasien Gangguan Jiwa 

Dalam Mengkonsumsi Obat 

Menurut Riskesdas (2018) bahwa factor yang menyebabkan pasien 

gangguan jiwa patuh terhadap obat adalah individu, dukungan keluarga, dukungan 

sosial dan dukungan dari petugas kesehatan. 

Menurut Feuer Stein, et al dalam Niven, (2002), ada beberapa faktor yang dapat 

mendukung sikap patuh pasien, diantaranya:  

1. Pendidikan  

Pendidikan merupakan usaha seseorang untuk meningkatkan kepribadian 

dan proses perubahan prilaku. Dengan pendidikan yang tinggi diharapkan pasien 

mampu menerima informasi-informasi yang diberikan oleh dokter maupun 

petugas kesehatan.  

2. Akomodasi  

Suatu usaha harus dilakukan untuk memahami ciri kepribadian pasien yang 

dapat mempengaruhi kepatuhan. Pasien yang lebih mandiri, harus dilibatkan 

secara aktif dalam program pengobatan sementara pasien yang tingkat ansietasnya 

tinggi harus diturunkan terlebih dahulu. Apabila tingkat ansietas pasien tinggi atau 

rendah ini akan mempengaruhi tingkat kepatuhan pasien dalam mengkonsumsi 

obat.  

3. Modifikasi faktor lingkungan dan sosial  

Hal yang dapat membangun dan meningkatkan kepatuhan dalam 

mengkonsumsi obat yaitu dukungan keluarga (dukungan emosional, dukungan 

informasi, dukungan instrumental dan dukungan penghargaan) masyarakat dan 

teman-teman, karena  kelompok- kelompok pendukung dapat membantu 
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memahami kepatuhan terhadap program pengobatan, seperti mematuhi 

mengkonsumsi obat.  

4. Perubahan Model Terapi  

Perubahan model terapi dapat dilakukan untuk mengurangi rasa bosan pada 

pasien dan dengan perubahan model terapi diharapkan kepatuhan pasien semakin 

meningkat.   

5. Meningkatkan interaksi profesional kesehatan dengan pasien.  

Suatu hal yang penting untuk memberikan umpan balik pada pasien setelah 

memperoleh informasi sehingga dapat meningkatkan kepercayaan pasien. 

2.2.12     Manfaat Keteraturan Dalam Mengkonsumsi Obat 

Membantu istirahat, membantu mengendalikan emosi pada pasien 

gangguan juwa, membantu mengendalikan perilaku, membantu proses pikir 

(konsentrasi), kemampuan berhubngan interpersonal meningkat, perilaku mudah 

diarahkan, proses berpikir kearah logika, dapat meredakan rasa sakit, mengendalikan 

kecemasan, membantu pasien untuk kembali ke kehidupan nyata dan dapat 

memanagemen stes (Hung, 2016). Kepatuhan dalam mengkonsumsi obat juga dapat 

menurunkan atktivitas motorik, sebagai penenang, mengurangi insomnia, mengurangi 

gejala depresi, penenang, mengurangi hiperaktivitas, perilaku mdah diarahkan (Keliat, 

2009).  

Manfaat mengkonsumsi obat menurut (Glick et al., 2011) adalah tidak 

menimbulkan gejala ulang atau kekambuhan terhadap pasien, dapat menurunkan tanda 

dan gejala pada pasien, kualitas hidup pasien meningkat, memberikan efek positif dan 

menenangkan pasien yang agresif dan hiperaktif atau yang sedang labil, mengurangi 

atau meghilangkan depresi, berkurangnya rasa lelah, perbaikan mood, bertambahnya 
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inisiatif, keyakinan diri dan daya konsentrasi. Adanya perubahan berupa perbaikan 

status mental, peningkatan fungsi kerja dan ADL, serta penurunan gangguan perilaku 

dan peningkatan kesehatan kearah yang lebih baik (Suharto, 2014). 

2.2.13     Hubungan Dukungan Keluarga Dengan Kepatuhan Pengobatan 

Pada Pasien Gangguan Jiwa 

Dari teori yang sudah dijabarkan tentunya ada keterkaitan dari dukungan 

keluarga dengan kepatuhan mengkonsumsi obat. Gangguan jiwa adalah gangguan pada 

fungsi mental, yang meliputi emosi, pikiran, prilaku, motivasi daya tilik diri dan persepsi 

yang menyebabkan penurunan semua fungsi kejiwaan terutama minat dan motivasi 

sehingga mengganggu seseorang dalam proses hidup dimasyarakat. (Nasir dan Muhith 

2010).  

Hal lain yang bisa memperpanjang proses perawatan gangguan jiwa yang 

dialami oleh pasien, antara lain penderita tidak minum obat dan tidak kontrol ke dokter 

secara teratur, menghentikan sendiri obat tanpa persetujuan dari dokter. Selain itu, 

pasien sering mengatakan sudah minum obat, padahal obatnya disimpan disaku baju, 

terkadang dibuang, dan beberapa pasien sering meletakkan obat dibawah lidahnya. 

Keluarga sangat penting bagi pasien gangguan jiwa, dimana salah satu peran dan fungsi  

keluarga adalah memberikan fungsi afektif untuk pemenuhan kebutuhan psikososial 

anggota keluarganya dalam pemberian kasih sayang. Salah satu wujud dari fungsi 

tersebut adalah memberikan dukungan pada anggota keluarga yang menderita 

gangguan jiwa. Dukungan keluarga   adalah   sikap,   tindakan,   dan   penerimaan   

keluarga   terhadap penderita sakit. Fungsi dan peran keluarga adalah sebagai sistem 

pendukung dalam memberikan bantuan, dan pertolongan bagi anggotanya dalam 

perilaku minum obat, dan anggota keluarga akan siap memberikan pertolongan dan 

bantuan ketika dibutuhkan (Friedman, 2010).  
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Oleh karena itu dukungan keluarga sangat diperlukan oleh penderita 

gangguan jiwa dalam memotivasi mereka selama perawatan dan pengobatan. 

Diharapkan dengan adanya dukungan dari keluarga kepatuhan mengkonsumsi obat 

dan respons sosial (emosional) pasien akan lebih baik, dimana respon emosi, 

kecemasan dan interaksi sosialnya menjadi lebih positif (Yosep, 2009).   

 

 

 
 


