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ABSTRACT 

THE EXPERIENCE OF PEOPLE WITH SCHIZOPHRENIA WHO 
RECEIVE PEER SUPPORT 

Phenomenology Qualitative Research 
 

By: Clara Agustina 
 

 
Introduction: Peer Support is one of psychososial approach for schizophrenia’s 

recovery. Method: This study was aimed to explore the experience of people with 
schizophrenia who receive peer support in Komunitas Peduli Skizofrenia (KPSI) 
Simpul Malang. Design used in this study was qualitative research of 
phenomenological approach with semi structured interview. Participans were 
obtained through purposive sampling and snowball sampling involving 10 people 
with schizophrenia who have recovered or remisi state. Thematic analysis using 
Interpretative Phenomenological Analysis (IPA), start from reading verbatim 
transcript until looking for pattern across cases. Results: The results of the study 
includes thirteen themes: cause, symptom, prognosis, kind of treatment, 
treatment’s results, family respons, family support for treatment, obstacle, 

information about organization, type of support, social media enthusiasm, 
meaning perceived, and benefits gained. Discussion: Research conclusions 
describe that people with schizophrenia who have various history and background 
receive peer suppport include emotional support, informational support, and 
instrumental support. Peer support making them feel not alone, having hope, 
having positive mood, and increase confidence. Benefits of peer support are : 1) 
improve the ability to control symptom of schizophrenia and social skills, 2) 
convenience from mental health professionals that is about hospital procedure 
and communication. The good benefits of peer support more felt by people with 
schizophrenia who have long joined the organization (more than 4 years). This 
study results can be utilized as discussion topic in mental health school and 
service practices. Further studies should use different research design and subject 
characteristics for analyze the correlation between peer support and quality of 
life of the people with schizophrenia. 
 
Keywords: experience, peer support, schizophrenia, mental health 
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ABSTRAK 

PENGALAMAN PENDERITA SKIZOFRENIA MENDAPAT DUKUNGAN 
SESAMA PENDERITA (PEER SUPPORT) 

Penelitian Kualitatif Fenomenologi 
 

Oleh: Clara Agustina 
 

Pendahuluan: Dukungan sesama penderita (peer support) merupakan salah satu 
upaya pemulihan skizofrenia dengan pendekatan psikososial. Metode: Penelitian 
ini bertujuan untuk menggali lebih dalam tentang pengalaman penderita 
skizofrenia mendapat dukungan sesama penderita (peer support) di Komunitas 
Peduli Skizofrenia (KPSI) Simpul Malang. Desain yang digunakan dalam 
penelitian ini adalah kualitatif fenomenologi dengan wawancara semi terstruktur. 
Partisipan diperoleh melalui metode purposive sampling dan snowball sampling 
yaitu penderita skizofrenia yang sudah sembuh atau remisi berjumlah 10 orang. 
Analisa tematik menggunakan IPA (Interpretative Phenomenological Analysis, 
mulai dari membaca transkrip verbatim sampai mencari pola tema antar 
partisipan. Hasil : Penelitian ini menghasilkan 13 tema yaitu : penyebab, gejala, 
perjalanan penyakit, upaya mencari kesembuhan, hasil dari pengobatan, respons 
keluarga, upaya keluarga mendukung kesembuhan, hambatan yang dirasakan, 
informasi mengenai wadah dukungan, bentuk dukungan, keaktifan di media 
sosial, makna yang dirasakan, dan manfaat yang diperoleh. Diskusi: Kesimpulan 
penelitian menggambarkan bahwa penderita skizofrenia dengan riwayat dan latar 
belakang yang berbeda-beda mendapat dukungan sesama penderita berupa 
dukungan emosional, dukungan informasi, dan dukungan instrumental. Dukungan 
sesama penderita membuat penderita merasa tidak sendiri, mempunyai harapan 
sembuh, mempunyai suasana hati positif, dan rasa percaya diri meningkat. 
Manfaat dukungan sesama penderita adalah adanya peningkatan kemampuan 
mengontrol gejala skizofrenia dan bersosialisasi serta kemudahan dari tenaga 
kesehatan berupa kemudahan prosedur di RS dan kemudahan komunikasi. 
Manfaat baik dukungan sesama penderita lebih dirasakan oleh penderita yang 
sudah lama bergabung dengan organisasi (lebih dari 4 tahun). Hasil penelitian ini 
dapat dimanfaatkan sebagai topik bahasan di kelas maupun praktik pelayanan 
kesehatan jiwa. Penelitian selanjutnya diharapkan meneliti dengan desain dan 
karakteristik subjek yang berbeda untuk melihat adanya hubungan dukungan 
sesama penderita dengan kualitas hidup penderita skizofrenia. 
 
Kata kunci : pengalaman, dukungan sesama penderita, skizofrenia, kesehatan 
mental 
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BAB 1 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Skizofrenia merupakan gangguan jiwa berat berupa sekumpulan gejala 

meliputi gangguan proses pikir, gangguan emosi, gangguan persepsi, dan 

gangguan perilaku sehingga bisa menimbulkan kecacatan dan ketergantungan. 

Hampir semua penderita skizofrenia tidak bisa sembuh dengan sendirinya 

(Setiadi, 2014).  Penderita skizofrenia yang datang berobat dalam tahun pertama 

setelah serangan pertama, maka 1/3 dari mereka akan sembuh total (full remission 

atau recovery), 1/3 yang lain dapat dikembalikan ke masyarakat walaupun masih 

didapati cacat sedikit dan mereka harus diperiksa serta diobati selanjutnya (social 

recovery), dan 1/3 sisanya memiliki prognosis buruk karena tidak dapat berfungsi 

di dalam masyarakat dan menuju kemunduran mental permanen (Maramis dan 

Maramis, 2009).  

Pemulangan pasien skizofrenia pada keluarga tergantung pada keparahan 

penyakit dan tersedianya fasilitas pengobatan rawat jalan (Sadock dan Sadock, 

2010). Keadaan pasien yang membaik ditandai dengan kemampuan pasien 

mengontrol gejala penyakit dan kemandirian dalam aktivitas sehari-hari. Namun 

pemulangan pasien skizofrenia pada keluarga ternyata menimbulkan 

permasalahan yang baru. Permasalahan baru yang timbul sampai saat ini adalah 

stigma terhadap gangguan jiwa di masyarakat Indonesia (Yusuf, 2017). Stigma, 

diskrimasi, dan penghinaan terhadap penderita gangguan jiwa merupakan bentuk 

kurangnya dukungan dari masyarakat dan akan menghalangi atau mempersulit 
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proses pemulihan penderita (Setiadi, 2014). Stigma dari masyarakat tidak hanya 

ditujukan kepada penderita skizofrenia tetapi juga keluarga yang merawat. Stigma 

berupa respons masyarakat yang dirasakan keluarga antara lain menghindar, 

menyalahkan, menghina, tidak menghargai, dijauhi, tidak suka dan membicarakan 

kepada orang lain di belakang keluarga (Yusuf et al., 2016). Stigma masyarakat 

menyebabkan beban subjektif keluarga dalam merawat penderita skizofrenia di 

rumah. Penderita skizofrenia disembunyikan, tidak boleh keluar rumah, bahkan di 

pasung mempengaruhi kualitas hidup penderita karena berakibat pada isolasi 

sosial sehingga memicu kembalinya gejala-gejala psikotik bahkan penyakit fisik 

penyerta. 

Penelitian terakhir telah menunjukkan bahwa tingkat kualitas hidup telah 

menjadi faktor independen dalam hasil akhir dari penyakit-penyakit kronis 

(Prasetyo, 2016).  

Prevalensi penderita gangguan jiwa baik semakin meningkat setiap tahunnya 

baik secara global maupun nasional. Menurut data WHO (2016) terdapat 21 juta 

penderita di seluruh dunia. Hasil Riset Kesehatan Dasar 2013 oleh Kementerian 

Kesehatan RI mengungkapkan bahwa pravelensi gangguan jiwa berat (skizofrenia 

dan gangguan psikotik) penduduk Indonesia adalah sebanyak 1,7 individu per-

mil, sedangkan untuk Jawa Timur adalah 2,2 individu per mil. Berdasarkan data 

Dinas Sosial Jawa Timur tahun 2016, penderita skizofrenia mencapai 2.238 jiwa, 

sebanyak 745 di antaranya masih belum mendapat pengobatan dan dipasung oleh 

keluarganya (Republika, 2016). Selain angka insidensi yang tinggi, hampir 80% 

penderita skizofrenia mengalami kekambuhan berulang (Rubbyana, 2012). Pasien 
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dengandiagnosa skizofrenia akan mengalami kekambuhan 50% pada tahun 

pertama dan70% pada tahun kedua (Saputra dan Puspitasari, 2011). 

Penderita gangguan jiwa, termasuk skizofrenia, seberat apapun, bisa pulih dan 

kembali hidup di masyarakat secara produktif asalkan mendapatkan pengobatan 

dan dukungan psikososial yang dibutuhkannya (Setiadi, 2014). Sebagian kecil 

bisa pulih dengan hanya minum obat, namun sebagian besar memerlukan obat dan 

terapi serta dukungan psikososial dari keluarga, teman dan masyarakat sekitarnya. 

Sebagian diantaranya bisa pulih hanya dengan terapi dan dukungan psikososial, 

tanpa harus minum obat (Setiadi, 2014). Sampai saat ini dukungan psikososial 

berupa terapi sangat minim diberikan di pelayanan kesehatan jiwa, yaitu hanya 

sekitar 1-2 jam dalam sebulan sekali ketika penderita skizofrenia kontrol berobat. 

Oleh karena itu, dukungan sosial yang bersumber dari selain profesional 

kesehatan jiwa sangat diperlukan oleh penderita ketika mereka kembali ke 

masyarakat.  

Dukungan sosial adalah pertukaran interpersonal dimana salah seorang 

memberikan pertolongan atau bantuan kepada yang lain (Taylor, Peplau dan 

Sears, 2006). Dukungan sosial dapat bersumber dari pasangan, anggota keluarga, 

kawan, kontak sosial, masyarakat, teman sebaya (sesama penderita), tokoh agama 

yang memimpin atau dipercayai oleh masyarakat setempat, dan rekan kerja. 

Dukungan sosial berupa lingkungan yang suportif dan penerimaan yang baik dari 

sekitar dapat mempengaruhi kualitas hidup orang dengan skizofrenia (Fiona, 

2012). Harapan untuk sembuh yang diperkuat oleh dukungan keluarga, teman 

sesama penderita, tenaga kesehatan maupun relawan gangguan jiwa akan 

membantu proses pemulihan penderita skizofrenia (Setiadi, 2014). 
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Adapun dukungan sosial yang didapat dari sesama penderita skizofrenia 

disebut dengan peer support. Dalam konteks pelayanan kesehatan jiwa, peer 

support biasanya digunakan sebagai terapi yang dikombinasikan dengan 

pengobatan medis (Oades, Deane dan Anderson, 2012). Peer Support semakin 

banyak diberikan sebagai komponen perawatan kesehatan mental, dimana sesama 

penderita skizofrenia saling memberikan dukungan (Simpson, Oster and Muir-

cochrane, 2017). 

Beberapa hasil penelitian terdahulu menunjukkan bahwa implementasi dari 

berbagai model konsep peer support sudah berkembang di pelayanan kesehatan 

jiwa negara maju. Mereka bergabung dengan organisasi non profit di masyarakat 

luas ataupun di Rumah Sakit Jiwa. Penderita skizofrenia yang sudah pulih bisa 

secara sukarela menjadi peer support worker dimana mereka bekerjasama dengan 

psikiater, psikolog, dan perawat jiwa dengan membagikan pengalaman sakit nya 

untuk memotivasi penderita agar bisa pulih dan kembali diterima di masyarakat 

seperti dirinya. Kesuksesan integrasi peer support worker di Rumah Sakit Jiwa 

memerlukan pertimbangan matang yaitu deskripsi peran yang jelas, lingkungan 

tempat kerja dan pemahaman kebutuhan unik penderita skizofrenia (Kilpatrick, 

Keeney dan McCauley, 2017). Di Inggris, peer support biasanya berkembang dari 

perkumpulan biasa sesama penderita yang diwadahi para profesional kesehatan 

jiwa hingga mampu diaplikasikan di tempat pelayanan kesehatan jiwa (Forchuk, 

Solomon and Virani, 2016). Profesional kesehatan jiwa yaitu psikiater sangat 

memperhatikan dengan baik keberadaan peer support worker dengan 

mengikutsertakan mereka dalam terapi kesehatan jiwa, yaitu bagaimana peer 

support worker  memberi dukungan terhadap pasien dengan menceritakan 
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pengalaman sakitnya dan kerentanan terhadap kekambuhan (Collins et al., 2016). 

Mereka diasuh dengan baik oleh para profesional kesehatan jiwa dan untuk 

mendengarkan keluhan penderita gangguan jiwa dengan seksama, memberikan 

dukungan, dan meningkatkan penerimaan diri (Forchuk, Solomon dan Virani, 

2016).  

Dukungan sosial yang berasal dari sesama penderita skizofrenia membuat 

kualitas hidup penderita skizofrenia meningkat baik secara fisik, psikologi, sosial, 

dan lingkungan (Munikanan et al., 2017). Seorang penderita gangguan jiwa 

mencari dukungan kepada sesama penderita (peer support) dengan harapan 

pengalaman hidup dengan gangguan jiwa yang diceritakan temannya mampu 

mengurangi gejala somatik dan membantu mereka berhubungan secara sosial 

dengan orang lain (Tse et al., 2017). Selain itu peer support juga mampu 

meningkatkan self efficacy pasien gangguan jiwa secara efektif (Mahlke et al., 

2016). Melalui dukungan yang terciptanya lewat jaringan persaudaraan dan 

pertemanan, maka penderita gangguan jiwa bisa mengubah hidupnya, dari 

keadaan kurang sehat dan tidak sejahtera menjadi kehidupan yang lebih sejahtera 

dan mempunyai peranan di masyarakat (Setiadi, 2014). Namun peer support tetap 

sebagai pelengkap dan bukan untuk menggantikan terapi yang ada di rumah sakit 

(Gidugu dan Rogers, 2015). 

Implementasi peer support di Indonesia belum terintegrasi dengan pelayanan 

kesehatan jiwa yaitu terdapat peer support worker yang mendampingi profesional 

kesehatan jiwa di rumah sakit. Di samping itu, penelitian mengenai gambaran 

peer support atau dukungan sesama penderita skizofrenia juga belum ditemukan. 

Namun peneliti melihat adanya dukungan tersebut di suatu organisasi non profit 
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bernama Komunitas Peduli Skizofrenia Indonesia. KPSI Malang diketuai oleh 

seorang penderita skizofrenia. Sejak bergabung sebagai anggota dan akhirnya 

menjadi ketua, beliau merasa menjadi lebih semangat menjalani hidup lebih baik 

dan hampir tidak pernah relaps. Hal ini juga dialami Shutz (2014) semenjak 

bergabung dengan organisasi non profit sebagai wadah peer support di Oregon, 

Amerika, dia bisa menyelesaikan studi di perguruan tinggi dimana hal tersebut 

tidak pernah terbayangkan ketika dia terdiagnosa gangguan jiwa. Dengan 

mendapat dukungan dari sesama penderita mereka merasa mendapat teman untuk 

berbagi dan yang senasib dengannya.  

KPSI Malang mempunyai agenda pertemuan rutin bernama kopi darat setiap 3 

bulan sekali. Dalam pertemuan itu, kegiatan utamanya adalah psikoedukasi dan 

berbagi pengalaman antar anggota yang dikemas dalam acara seminar, outbound, 

membuat prakarya seni, halal bihalal, dan lain lain. Menurut pengurus, dalam 

acara tersebut mereka akan saling mendukung dalam hal berbagi empati dan 

simpati mengenai kondisi sesama, diskusi keadaan emosi saat ini, waktu kontrol, 

waktu minum obat, cara mengontrol kekambuhan, membantu bila ada yang 

kesulitan, memberikan makanan, dan sebagainya. Walaupun tidak bertemu secara 

langsung, mereka juga aktif saling mendukung di media sosial seperti facebook 

dan whatsapp. Menurut Naslund et al (2016), peer support juga bisa diberikan 

secara online melalui sosial media.  

Hasil studi pendahuluan melalui wawancara dengan ketua dan pengurus KPSI, 

saat ini ada 8 orang orang dengan skizofrenia aktif yang bergabung. Namun selain 

anggota aktif tersebut, ada beberapa anggota yang sering bergabung dengan 

acaranya seperti penderita skizofrenia yang ada di panti atau yayasan sosial. Studi 
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tentang gambaran pengalaman orang dengan skizofrenia yang menerima 

dukungan dari sesama penderita (peer support) yang bergabung di KPSI Malang 

akan menggali perilaku dan interaksi manusia dalam bentuk verbal maupun non 

verbal. Subjektifiktas partisipan tentang dukungan sesama penderita akan dihargai 

sebagai data yang perlu diinterpretasikan secara mendalam. Berdasarkan hal 

tersebut, studi kualitatif dengan pendekatan fenomenologi digunakan untuk 

memahami gambaran pengalaman penderita skizofrenia yang menerima dukungan 

dari sesama penderita (peer support). 

1.2 Rumusan Masalah 

Stigma, diskriminasi, dan penghinaan menyulitkan proses pemulihan 

penderita gannguan jiwa setelah pulang dari perawatan rumah sakit. Selain itu, 

penderita skizofrenia disembunyikan, tidak boleh keluar rumah, bahkan di pasung 

akan mempengaruhi kualitas hidup penderita karena berakibat pada isolasi sosial 

sehingga memicu kembalinya gejala-gejala psikotik bahkan penyakit fisik 

penyerta. Penderita gangguan jiwa, termasuk skizofrenia, seberat apapun, bisa 

pulihdan kembali hidup di masyarakat secara produktif asalkan mendapatkan 

pengobatan dan dukungan psikososial yang dibutuhkannya. Dukungan sosial yang 

berasal dari sesama penderita (peer support) membuat mereka merasa mendapat 

teman untuk berbagi dan senasib dengannya sehingga bisa memotivasi kehidupan 

penderita skizofrenia dan pada akhirnya kualitas hidupnya bisa meningkat. 

Namun di Indonesia, belum ada penelitian fenomologi yang secara spesifik 

mengarah kepada gambaran pengalaman penderita skizofrenia yang mendapat 

dukungan dari sesama penderita (peer support) sebagai dasar bagi perawat untuk 

mengembangkan intervensi keperawatan jiwa secara holistik. Oleh karena itu 
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dalam penelitian ini dikemukakan pertanyaan penelitian “Bagaimana gambaran 

pengalaman penderita skizofrenia menerima dukungan dari sesama 

penderita (peer support)?” 

1.3 Tujuan Penelitian 

1.3.1 Tujuan umum 

Penelitian ini bertujuan untuk mengeksplorasi gambaran pengalaman 

penderita skizofrenia yang menerima dukungan dari sesama penderita 

(peer support) di Komunitas Peduli Skizofrenia Indonesia (KPSI) Simpul 

Malang. 

1.3.2 Tujuan khusus 

1. Mendeskripsikan riwayat penyakit penderita skizofrenia di Komunitas 

Peduli Skizofrenia Indonesia (KPSI) Simpul Malang. 

2. Mendeskripsikan latar belakang penderita skizofrenia di Komunitas Peduli 

Skizofrenia Indonesia (KPSI) Simpul Malang. 

3. Mendeskripsikan pengalaman mendapatkan dukungan sesama penderita 

(peer support) di Komunitas Peduli Skizofrenia Indonesia (KPSI) Simpul 

Malang. 

1.4 Manfaat Penelitian 

1.4.1 Teoritis 

Hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai dasar pengembangan 

intervensi keperawatan jiwa dengan menghasilkan konsep dukungan 

sesama dukungan dari sesama penderita (peer support) pada penderita 

skizofrenia. 
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1.4.2 Praktis 

1. Bagi profesi keperawatan 

Penelitian ini dapat digunakan sebagai bahan kajian bagi perawat untuk 

pemberian intervensi dengan melibatkan sesama penderita untuk 

memberikan dukungan (peer support). 

2. Bagi organisasi (KPSI) 

Penelitian ini dapat digunakan sebagai masukan untuk bahan psikoedukasi 

tentang pentingnya dukungan dari sesama penderita (peer support) 

sehingga mampu meningkatkan kebersamaan di Komunitas Peduli 

Skizofrenia Indonesia (KPSI) simpul Malang. 

3. Partisipan 

Penelitian ini meningkatkan pengetahuan penderita skizofrenia tentang 

pentingnya dukungan sesama penderita (peer support) yang akan 

diberikan dalam bentuk leaflet dan bisa sebagai dasar memberi 

dukungankepada penderita skizofrenia lain. 
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BAB 2 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

Sebagai landasan dalam penelitian, berikut dikemukakan beberapa konsep 

dan teori serta hasil penelitian yang terkait dengan bidang penelitian ini. Konsep 

dan teori tersebut meliputi: konsep skizofrenia, konsep dukungan sosial, dan 

konsep peer support. 

 

2.1 Konsep Skizofrenia 

2.1.1 Definisi Skizofrenia 

Menurut Pedoman Penggolongan Diagnosis Gangguan Jiwa III (Maslim, 

2014) skizofrenia adalah sindrom dengan berbagai penyebab dan perjalanan 

penyakit yang luas, tidak selalu bersifat kronis, serta dipengaruhi oleh genetik, 

fisik, dan sosial budaya. Skizofrenia merupakan gangguan jiwa berat dimana ada 

keretakan atau ketidakseimbangan antara proses berfikir, perasaan dan perilaku 

(Wijayanti dan Puspitosari, 2014). Pasien skizofrenia umumnya mengalami 

penurunan kemampuan fungsional sehingga cenderung memerlukan bantuan dan 

pertolongan dalam memenuhi kebutuhan hidupnya (Sadock dan Sadock, 2010). 

Dari beberapa uraian diatas maka dapat disimpulkan bahwa skizofrenia 

adalah gangguan jiwa berat berupa sekumpulan sindrom dengan penyebab dan 

perjalanan penyakit yang luas meliputi gangguan proses pikir, gangguan emosi, 

gangguan persepsi, dan gangguan perilaku sehingga bisa menimbulkan kecacatan 

dan ketergantungan. 
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2.1.2 Etiologi Skizofrenia 

Etiologi pasti skizofrenia belum diketahui sampai saat ini, namun beberapa 

ahli berpendapat bahwa penyebab skizofrenia adalah kombinasi dari berbagai 

faktor (Jiwo, 2012). Beberapa faktor penyebab skizofrenia menurut Sadock dan 

Sadock (2010) adalah sebagai berikut:  

1) Faktor Genetik   

Genetik berkontribusi pasti pada beberapa atau seluruh bentuk skizofrenia. 

Baputty, Hitam dan Sethi (2008) mengungkapkan bahwa Individu dengan kedua 

orang tua menderita skizofrenia, akan beresiko 50% menderita skizofrenia. 

Individu dengan salah satu orang tua menderita skizofrenia, akan beresiko 12% 

menderita skizofrenia. Individu dengan saudara kandung yang menderita 

skizofrenia, maka akan beresiko 10% menderita skizofrenia. Pada kasus kembar 

monozigotik yang memiliki gen identik, terdapat kemungkinan 50% untuk 

menderita skizofrenia jika saudaranya menderita skizofrenia. Beberapa penemuan 

juga menunjukkan usia ayah memiliki hubungan dalam kemungkinan terjadinya 

skizofrenia. Pada penelitian pasien skizofrenia tanpa riwayat sakit baik dalam 

garis keturunan ayah ataupun ibu, ditemukan fakta bahwa mereka yang lahir dari 

ayah dengan usia lebih tua dari 60 tahun memiliki kemungkinan menderita 

skizofrenia juga. Mungkin, spermatogenesis yang buruk ditemukan pada pria 

yang lebih tua daripada pria yang lebih muda (Sadock dan Sadock, 2010). 

2) Faktor Biokimia  

a) Hipotesis Dopamin  

Hipotesis ini menyatakan bahwa skizofrenia timbul akibat aktivitas 

dopaminergik yang berlebihan. Teori ini berkembang berdasarkan dua 
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pengamatan (Baputty, Hitam dan Sethi, 2008). Pertama,obat yang meningkatkan 

aktivitas dopaminergik, yang terkenal adalah afetamin, LSD, dan levodopa 

bersifat psikotomimetik. Yaitu meningkatkan kadar dopamin di otak dan bisa 

menambah buruknya gejala psikotik. Kedua, kemanjuran serta potensi sebagian 

besar obat antipsikotik (yaitu, antagonis reseptor dopamin), berkorelasi dengan 

kemampuannya bertindak sebagai antagonis reseptor dopamin dan menyebabkan 

obat tidak mengontrol semua gejala skizofrenia melainkan neurotransmiter yang 

lain juga. Teori dasar ini tidak menguraikan apakah hiperaktivitas dopaminergik 

disebabkan pelepasan dopamin yang berlebihan, reseptor dopamin yang terlalu 

banyak, hipersensitivitas reseptor dopamin terhadap dopamin, atau kombinasi 

mekanisme tersebut. Jalur dopamin di otak yang terlibat juga tidak dirinci dalam 

teori ini, meski jalur mesokortikal dan mesolimbik paling sering disebut. Peran 

signifikan dopamin dalam patofisiologi skizofrenia sejalan dengan studi yang 

mengukur konsentrasi plasma metabolit utama dopamin, asam homovalinat. Studi 

melaporkan adanya korelasi positif antara konsentrasi asam homovanilat dan 

tingkat keparahan gejala yang timbul pada pasien. Penurunan asam homovalinat 

berkorelasi dengan perbaikan gejala pada setidaknya beberapa pasien (Sadock dan 

Sadock, 2010). 

b) Norepinefrin.  

Sejumlah peneliti melaporkan bahwa pemberian obat anitpsikotik jangka 

panjang menurunkan aktivitas neuron noradrenergik di lokus seruleus dan bahwa 

efek terapeutik beberap aobat antipsikotik mungkin melibatkan aktivitasnya pada 

reseptor adrenergik alfa-1 dan adrenergik alfa-2. Meski hubungan antara aktivitas 

dopaminergik dan doradrenergik masih belum jelas, terdapat peningkatan jumlah 
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data yang menyatakan bahwa sistem noradrenergik memodulasi sitem 

dopaminergik dalam suatu cara sehingga abnormalitas sistem noradrenergik 

mempredisposisikan pasien untuk mengalami relaps yang sering (Sadock dan 

Sadock, 2010). 

c) Glutamat.  

Glutamat telah terlibat karena konsumsi phencyclidine, antagonis glutamat, 

memproduksi sindrom akut yang serupa dengan skizofrenia. Hipotesis tentang 

glutamat termasuk hoperkatifitas, hipoaktifitas, dan glutamate induced 

neurotoxicity (Sadock dan Sadock, 2010). 

d) Asetilkolin dan Nikotin.  

Pada data postmortem (data yang diambil dari orang yang telah meninggal) 

pasien skizofrenia menunjukkan adanya penurunan kadar muskarinik dan reseptor 

nikotin di daerah putamen bagian kaudal, hipokampus, dan beberapa bagian 

prefrontal cortex. Reseptor-reseptor ini berperan penting dalam regulasi 

neurotransmiter yang berperan dalam kesadaran sebagai individu pada seorang, 

yang mengalami gangguan pada pasien skizofrenia (Sadock dan Sadock, 2010). 

3) Faktor Psikososial 

 Faktor psikososial berperan dalam terjadinya skizofrenia (Kaplan dan 

Sadock, 2010). Berikut beberaapa teori yang mengemukakan tentang faktor 

psikososial: 

a) Teori psikoanalitik 

Teori yang dikemukakan oleh Sigmund Freud ini mengatakan bahwa 

skizofrenia merupakan akibat fiksasi pertumbuhan berat yang terjadi pada masa 

awal kehidupan, terdapat suatu defek ego pada saat ego belum atau mulai 
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terbentuk. Defek ini memperngaruhi interpretasi terhadap realitas dan 

pengendalian hasrat dari dalam diri, misalnya agresi. Defek fungsi ego 

memungkinkan terjadinya hostilitas dan agresi yang intens merusak hubungan 

ibu-anak dan mengarah kepada pembentukan kepribadian yang rentan stres 

(Kaplan dan Sadock, 2010).  Model adaptasi stres menurut Stuart (2009) 

menunjukkan bahwa faktor psikologi termasuk tipe kepribadian mampu menjadi 

faktor predisposisi terjadinya gangguan jiwa. 

b) Teori pembelajaran 

Teori ini mengungkapkan bahwa hubungan interpersonal yang buruk pada 

penderita skizofrenia sebagai akibat dari model pembelajaran yang buruk selama 

masa kanak-kanak (Kaplan dan Sadock, 2010).  

c) Dinamika keluarga 

Teori ini menjelaskan bahwa adanya hubungan antara keluarga 

disfungsional dengan kejadian skizofrenia. Anak akan mundur ke keadaan 

psikotik untuk melarikan diri dari kebingungan dalam penerimaan pesan yang 

saling bertentangan dari kedua orang tua mengenai sikap, perilaku dan 

perasaannya. Hal lain dinamika keluarga yang berpengaruh terhadap kejadian 

skizofrenia adalah adanya penyimpangan pada keluarga (skisme) dan keluarga 

dengan permusuhan semu. Kedua hal ini akan menimbulkan masalah sosial saat 

anak dari keluarga tersebut meninggalkan rumah dan membina hubungan dengan 

orang lain (Kaplan dan Sadock, 2010). 

d) Teori sosial  

Teori ini menjelaskan bahwa adanya urbanisasi dan industrialisasi 

mengakibatkan adanya stres yang berakibat pada munculnya awitan penyakit dan 
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keparahan penyakit skizofrenia (Kaplan dan Sadock, 2010). Beberapa faktor 

ligkungan mampu memicu terjadinya ataupun kekambuhan pada gangguan jiwa 

(Stuart, 2009). Fakor lingkungan tersebut diantaranya adalah kejadian hidup yang 

menekan, masalah pekerjaan, kemiskinan, adanya stigma, kurangnya dukungan 

sosial, pengangguran, kesulitan berinteraksi dengan lingkungan, penolakan, dan 

permusuhan. 

2.1.3 Tanda dan Gejala Skizofrenia 

Tanda dan gejala umum yang ditemukan pada penderita skizofrenia adalah 

perilaku yang tidak tepat, kemunduran fungsi sosial, defisit perawatan diri, tidak 

mampu bekerja, bicara sendiri, mendengar suara-suara, curiga, perilaku agresif, 

pemikiran tidak biasa dan tidak logis, dan kurang minat dengan aktivitas 

lingkungan sekitar (Baputty, Hitam dan Sethi, 2008). 

Sedangkan Videbeck (2011) membagi gejala skizofrenia menjadi 2 

kelompok berdasarkan kriteria diagnostik Diagnostic and Statistical Manual of 

Mental Disorder Text Revision (DSM IV – TR) yaitu gejala positif dan negatif.  

1) Gejala positif 

Gejala positif diartikan secara umum sebagai tingkah laku yang tidak 

ditemui di orang normal. Gejala positif muncul dan mendominasi tingkah laku 

paseien pada fase “aktif” skizofrenia. Fase aktif dari pasien biasanya berujung 

kepada rawat inap di rumah sakit atau dirujuk ke ahli karena mengganggu orang-

orang di sekitar mereka. Berikut beberapa gejala positif skizofrenia menurut 

Stuart (2013) : 

a. Waham (delusi) merupakan keyakinan yang salah dan dipertahankan yang 

tidak sesuai atau memiliki dasar dalam realitas. 
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b. Halusinasi merupakan persepsi sensori yang salah atau pengalaman persepsi 

yang tidak terjasi dalam realitas. 

c. Agresif merupakan perilaku destruktif yang memperlihatkan ancaman, kata-

kata kasar dan terdapat kontak fisik terhadap orang lain, tetapi masih bisa 

dikendalikan oleh pelaku. 

d. Agitasi merupakan bentuk gangguan yang menunjukkan aktivitas motorik 

berlebihan dan tidak bertujuan atau kelelahan, biasanya dihubungkan dengan 

keadaan tegang dan ansietas. 

e. Perilaku stereotipi merupakan perilaku yang menunjukkan gerakan anggota 

badan berulang-ulang dan tidak bertujuan. 

f. Disorganisasi bicara merupakan berbagai macam bentuk gangguan dalam 

proses bicara (word salad). 

g. Negativisme merupakan suatu sikap yang berlawanan dengan yang 

diperintahkan kepadanya, dan ada penolakan tanpa alasan. 

2) Gejala negatif 

Gejala negatif muncul dan mendominasi pada fase prodromal dan residual 

dari skizofrenia. Gejala negatif adalah gejala-gejala yang berhubungan dengan 

tingkah laku pasif pasien namun cenderung tidak terlihat dan diabaikan oleh 

orang-orang sekitar. Berikut gejala negatif skizofrenia menurut Stuart (2013): 

a. Apatis merupakan perasaan tidak peduli terhadap individu, aktivitas, dan 

peristiwa. 

b. Alogia merupakan kecenderungan sangat sedikit bicara atau menyampaikan 

sedikit substansi makna. 



IR-PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA 

18 

SKRIPSI PENGALAMAN PENDERITA SKIZO….. CLARA AGUSTINA 

c. Anhedonia merupakan perasaan tidak senang dalam menjalani hidup, aktivitas 

dan hubungan. 

d. Katatonia merupakan imobilisasi karena faktor psikologis, klien tampak tidak 

bergerak seperti dalam keadaan setengah sadar. 

e. Kehilangan motivasi atau tidak adanya keinginan, ambisi, atau dorongan 

untuk bertindak dan melakukan tugas-tugas 

f. Afek datar merupakan tidak adanya ekspresi wajah yang menunjukkan emosi. 

2.1.4 Tipe Skizofrenia 

Videbeck (2011) menggolongkan skizofrenia menjadi 5 kelompok menurut 

Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorder Text Revision (DSM IV-

TR), yaitu: 

1) Skizofrenia paranoid 

Skizofrenia paranoid adalah tipe skizofrenia dimana pasien skizofrenia merasa 

dikejar-kejar orang dan akan dibunuh. Gejala-gejala yang menonjol adalah 

waham primer, disertai dengan waham-waham sekunder dan halusinasi. 

Gejala yang tidak menonjol meliputi bicara kacau, perilaku kacau atau 

katatonik, dan afek (Sadock dan Sadock, 2010). Jenis skizofrenia ini sering 

mulai sesudah umur 30 tahun. Permulaannya mungkin subakut, tetapi 

mungkin juga akut. Kepribadian penderita sebelum sakit sering dapat 

digolongkan skizoid (Maramis, 2009). Skizofrenia paranoid lebih sering 

menunjukkan perilaku kekerasan/ amuk daripada skizofrenia jenis lain. 

2) Skizofrenia hebefrenik 

Permulaannya perlahan-lahan atau subakut dan sering timbul pada masa 

remaja atau antara 15-25 tahun. Gejala yang mencolok adalah : gangguan 
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proses berfikir, gangguan kemauan dan adanya depersonalisasi atau double 

personality. Gangguan psikomotor seperti mannerism, neologisme atau 

perilaku kekanak-kanakan sering terdapat pada skizofrenia hebefrenik. 

3) Skizofrenia katatonik 

Timbulnya pertama kali antara umur 15-30 tahun, dan biasanya akut serta 

sering didahului oleh stres emosional. Mungkin terjadi gaduh-gelisah 

katatonik atau stupor katatonik. Gejala yang penting dari skizofrenia tipe ini 

berupa gejala-gejala psikomotor seperti mutisme, stupor (suatu kondisi 

dimana penderita tidak bergerak sama sekali untuk waktu yang lama, beberapa 

hari, bahkan kadang-kadang beberapa bulan), streotipi, dan negativisme yang 

ekstrem. 

4) Skizofrenia tak terdiferensiasi 

Skizofrenia tipe ini memperlihatkan gejala seperti waham, halusinasi, bicara 

kacau, perilaku kacau, dan memperlihatkan afek datar. Gejala yang ditemukan 

pada skizofrenia tipe ini tidak memenuhi kriteria pada tipe paranoid, 

hebefrenik, atau katatonik. 

5) Skizofrenia residual 

Skizofrenia yang kronis dengan riwayat sedikitnya satu episode psikotik yang 

jelas dan gejala-gejala berkembang ke arah gejala negatif yang lebih 

menonjol. Gejala negatif terdiri dari kelambatan psikomotor, penurunan 

aktivitas, penumpulan afek, pasif dan tidak ada inisiatif, kemiskinan dalam 

pembicaraan, ekspresi nonverbal yang menurun, serta buruknya rawat diri. 

Skizofrenia residual tidak menunjukkan gejala waham, halusinasi, bicara 

kacau, serta perilaku kacau atau katatonik. 
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2.1.5 Penanganan Skizofrenia 

Penanganan skizofrenia meliputi 3 pendekatan penting  (Sadock dan 

Sadock, 2010) meliputi: 

1. Menentukan pendekatan penanganan yang didasarkan atas faktor bagaimana 

klien dipengaruhi gangguan tersebut dan bagaimana klien akan terbantu 

dengan penanganannya. 

2. Menggunakan strategi pendekatan farmakologis untuk mengatasi dugaan 

ketidakseimbangan kimiawi dan strategi pendekatan non farmakologis untuk 

mengatasi masalah  non biologis. Adapun jenis farmakoterapi yang digunakan 

adalah sebagai berikut: 

a. Antipsikotik 

Obat antipsikotik efektif mencegah penyebaran keadaan akut dan kejadian 

relaps. Terdapat dua macam obat antipsikotik, yaitu antipsikotik tipikal 

(sederhana) dan antipsikotik atipikal (generasi baru) (Sadock dan Sadock, 

2010). Antipsikotik tipikal memblokade reseptor dopamin dalam sistem 

saraf pusat, sehingga dapat mengurangi gejala psikotik penderita 

skizofrenia. Obat golongan ini mempunyai efek sindrom ekstrapiramidal 

yang lebih besar daripada golongan antipsikotik atipikal (Varcarolis, 

2006). Gejala ekstrapiramidal yang dimaksud adalah akathisia, distonia, 

parkinson, dan tardive dyskinesia (Stuart, 2013). Termasuk dalam 

golongan antipsikotik tipikal, yaitu haloperidol, trifluoperazine, 

chlorpromazine, dan loxapine. Golongan antipsikotik atipikal mampu 

mengatasi gejala psikotik dan meningkatkan kualitas hidup penderita 

skizofrenia. Obat ini merupakan pilihan utama karena memiliki efek 
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sindrom ektrapiramidal yang minimal, mampu mengurangi gejala positif 

dan negatif skizofrenia dengan baik, serta meningkatkan kemampuan 

neurokognitif penderita skizofrenia (Varcarolis, 2006). Termasuk dalam 

golongan antipsikotik atipikal, yaitu clozapine, risperidone, olanzapine, 

dan quetiapine. 

b. Antimanik 

Penderita skizofrenia yang disertai dengan gejala akut perilaku kekerasan 

diatasi dengan pemberian antimanik, seperti lithium karbonat (Varcarolis, 

2006). Lithium karbonat mampu menekan episode perilaku kekerasan 

pada skizofrenia. 

c. Antidepresan 

Menurut Maslim (2007) penggunaan antidepresi diberikan pada penderita 

skizofrenia yang mengalami sindrom depresi penyerta. Sindrom ini 

ditandai dengan selama 2 minggu dan hampir tiap hari klien mengalami 

rasa hati yang murung, hilang minat dan rasa senang, dan kurang tenaga 

hingga mudah lelah. Keadaan di atas disertai dengan gejala pengurangan 

harga diri dan rasa percaya diri, gangguan tidur, dan pengurangan nafsu 

makan sampai pikiran berdosa dan bunuh diri. Termasuk ke dalam 

golongan antidepresan adalah amitriptyline, imipramine, dan sertraline. 

d. Obat pencegah Ekstra Pyramidal Syndrome (EPS) 

Pemberian obat antipsikosis dapat menimbulkan efek sindrom 

ekstrapiramidal, yaitu mulut kering, reaksi distonik, akathisia, tardive 

dyskinesia. Gejala ini dapat diatasi dengan pemberian obat pencegah 
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sindrom ekstrapiramidal, seperti trihexyphenidil, biperidin, dan 

diphenhidramine hydrochloride (Varcarolis, 2006). 

3. Mengintegrasikan secara seksama antara regimen terapi obat dan intervensi 

psikososial  

Studi mengenai efek psikoterapi individual dalam penanganan skizofrenia 

telah memberikan data bahwa terapi ini bermanfaat dan bersifat tambahan 

terhadap efek terapi farmakologis (Sadock dan Sadock, 2010). Psikoterapi 

dalam bentuk psikoanalisis tidak membawa hasil yang diharapkan bahkan 

ada yang berpendapat tidak boleh dilakukan pada penderita skizofrenia 

karena justru menambah isolasi dan autisme. Yang dapat membantu 

penderita adalah psikoterapi suportif individual atau kelompok, serta 

bimbingan praktis dengan maksud mengembalikan penderita ke masyarakat 

(Maramis dan Maramis, 2009).  

Teknik terapi perilaku kognitif belakangan dicoba pada penderita 

skizofrenia dengan hasil yang menjanjikan. Terapi kerja sangat baik untuk 

mendorong penderita bergaul dengan orang lain, penderita lain, perawat dan 

dokter dengan tujuan agar pasien tidak lagi mengasingkan diri. Perlu juga 

diperhatikan lingkungan penderita. Bila mungkin, diatur sedemikian rupa 

sehingga ia tidak mengalami stres terlalu banyak. Lingkungan sekitar yang 

tidak stabil serta hostilitas dan ikut campur emosional yang dialami pasien 

dari orang-orang yang dekat dengannya akan membawa resiko tinggi untuk 

kambuh. Untuk itu terapi keluarga dapat bermanfaat (Maramis dan 

Maramis, 2009). 
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2.1.6 Pemulihan Penderita Skizofrenia 

Selain intervensi psikososial yang diberikan di rumah sakit, penderita 

skizofrenia juga memerlukan dukungan psikososial dari masyarakat dan terutama 

keluarga untuk proses pemulihan. Adapun prinsip dasar pemulihan penderita 

gangguan jiwa yang harus dipahami oleh penderita, keluarga, masyarakat, relawan 

jiwa, dan pemberi pelayanan kesehatan jiwa menurut Setiadi (2014) adalah: 

1) Pemulihan muncul dari timbulnya harapan.  

Harapan bisa sembuh yang diperkuat oleh dukungan keluarga, teman, 

penderita yang telah pulih, tenaga kesehatan maupun relawan gangguan jiwa akan 

membanttu proses pemulihan penderita. 

2) Dorongan untuk pulih berasal dari dalam diri seseorang.  

Pemulihan gangguan jiwa tidak akan bisa terjadi hanya dengan rajin minum 

obat dan menuruti perintah orang lain. Agar bisa pulih, penderita harus 

mempunyai dorongan untuk sembuh dan memiliki keinginan untuk memperbaiki 

hidupnya. Mereka perlu mengupayakan berbagai kegiatan untuk mengatasi 

gejalanya. Berbagai teknik untuk mengatasi halusinasi, waham, depresi, gelisah 

perlu mereka pelajari dan terapkan dalam kehidupan sehari-hari.  

3) Pemulihan terjadi melalui berbagai jalur.  

Jalur pemulihan sangat bersifat individual sehingga berbeda antara satu 

penderita dengan penderita lainnya. Jalur tersebut tergantung kepada kondisi 

sosial ekonomi, dukungan dari keluarga, kemampuannya mengatasi gejala, 

kondisi masyarakat dimana dia tinggal, pengalaman hidupnya, tekanan jiwa yang 

pernah dialaminya dan berbagai kondisi lainnya. Jalur pemulihan ditentukan oleh 

berbagai bakat dan kemampuan yang dipunyainya, dukungan sumber daya yang 



IR-PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA 

24 

SKRIPSI PENGALAMAN PENDERITA SKIZO….. CLARA AGUSTINA 

tersedia, kemampuannya dalam mengatasi masalah, nilai dan kepercayaan yang 

dianutnya.  

4) Pemulihan bersifat menyeluruh.  

Pemulihan harus mencukup keseluruhan kehidupan seseorang, meliputi : 

fisik, jiwa, dan kehidupan sosialnya. Pemulihan gangguan jiwa tidak hanya 

menggarap masalah gejala gangguan jiwa, namun juga mencakup berbagai hal 

seperti : perawatan diri, perumahan, keluarga, pendidikan, pekerjaan, keagamaan, 

kesehatan, dan jaringan sosial. Pemulihan gangguan jiwa tidak akan optimal bila 

hanya menggarap satu sisi kehidupan saja.  

5) Pemulihan memerlukan dukungan keluarga, teman dan masyarakat luas.  

Dalam situasi seperti di Indonesia, dimana kemampuan pemerintah sangat 

terbatas, dukungan proses pemulihan seharusnya tidak hanya berasal dari 

keluarga, namun juga dari lembaga sosial, teman dan masyarakat sekitarnya. 

Beban keluarga yang merawat penderita gangguan jiwa sangat berat. Penyebab 

gangguan jiwa yang belum pasti juga menyebabkan model keyakinan kesehatan 

keluarga terhadap gangguan jiwa tidak adekuat (Yusuf, 2010). 

Dukungan terhadap proses pemulihan bisa dilakukan oleh siapa saja. 

Penderita yang telah pulih bisa membantu memotivasi dan mendampingi 

penderita gangguan jiwa lainnya. Keluarga yang anggotanya telah pulih bisa 

membantu keluarga lain yang masih berjuang membantu pemulihan anggota 

keluarganya yang sakit. Para karyawan atau pensiunan bisa menjadi relawan jiwa. 

Lembaga sosial dan  keagamaan bisa mendirikan pusat pusat pemulihan, lapangan 

kerja, pelatihan kerja. 
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6) Pemulihan didukung oleh jaringan pertemanan dan kekerabatan.  

Salah satu faktor penting dalam pemulihan adalah adanya keluarga, saudara 

dan teman yang percaya bahwa seorang penderita gangguan jiwa bisa pulih dan 

kembali hidup produktif di masyarakat. Mereka bisa memberikan harapan, 

semangat dan dukungan sumber daya yang diperlukan untuk pemulihan. Melalui 

dukungan yang terciptanya lewat jaringan persaudaraan dan pertemanan, maka 

penderita gangguan jiwa bisa mengubah hidupnya, dari keadaan kurang sehat dan 

tidak sejahtera menjadi kehidupan yang lebih sejahtera dan mempunyai peranan di 

masyarakat.  

7) Pemulihan berbasis kebudayaan dan kepercayaan yang ada dimasyarakatnya.  

Jalur dan proses pemulihan dipengaruhi kebudayaan dan kepercayaan yang 

ada dimasyarakatnya. Perbedaan dalam kebudayaan dan kepercayaan tersebut 

mempengaruhi jalur dan proses pemulihan seseorang.  

8) Pemulihan gangguan jiwa didukung dengan memecahkan masalah kejiwaan 

yang memicu munculnya gangguan jiwa.  

Pengalaman hidup yang menekan jiwa (kekerasan dalam rumah tangga, 

kekerasan seksual, perang, bencana, konflik di kantor dan kejadian lainnya) bisa 

menjadi penyebab atau pemicu munculnya gangguan jiwa. Keluarga, teman, 

relawan jiwa dan penyedia pelayanan kesehatan jiwa perlu memahami hal tersebut 

dan membantu mengupayakan penderita gangguan jiwa mengatasi atau menerima 

kejadian tersebut. Keluarga, teman dan masyarakat bisa memberikan dukungan, 

pemberdayaan dan menyediakan berbagai pilihan sehingga mereka bisa mengatasi 

trauma tersebut.  
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9) Pemulihan memanfaatkan kekuatan dan tanggung jawab individu serta 

masyarakat.  

Individu, keluarga, dan masyarakat mempunyai kekuatan dan sumber daya 

masing masing yang bisa menjadi landasan dan mendukung pemulihan seorang 

penderita gangguan jiwa. Masing masing penderita gangguan jiwa mempunyai 

kekuatan yang ada pada diri mereka sendiri. Pemulihan gangguan jiwa perlu 

didasarkan pada kekuatan tersebut. Keluarga dan masyarakat mempunyai 

kekuatan dan tanggung jawab untuk membantu proses pemulihan gangguan jiwa. 

Keluarga yang mempunyai keahlian bisa menyumbangkan keahliannya, keluarga 

yang mempunyai waktu dan tenaga bisa menyumbangkan waktu dan tenaganya. 

Masyarakat bisa mendukung dengan menciptakan lapangan kerja, memberikan 

peran sosial, dan dukungan psikososial lainnya. 

10) Pemulihan didasarkan pada penghormatan. 

Penerimaan masyarakat terhadap penderita gangguan jiwa akan membantu 

proses pemulihan. Dilain pihak, diskrimasi dan penghinaan, menjadikan penderita 

gangguan jiwa sebagai bahan olok olok, akan menghalangi atau mempersulit 

proses pemulihan. Keluarga dan masyarakat perlu menerima segala keterbatasan 

penderita gangguan jiwa dan membantunya agar bisa berkontribusi dalam 

kehidupan bermasyarakat. 

Semua prinsip dasar pemulihan perlu diterjemahkan dalam tindakan nyata 

sehari-hari, baik oleh keluarga, penyedia pelayanan kesehatan jiwa maupun 

masyarakat sekitar. Adapun peran keluarga, pelayanan kesehatan jiwa dan 

masyarakat dapat mendukung pemulihan gangguan jiwa, yaitu : 

1) Suasana dan pelayanan yang menumbuhkan harapan dan optimisme.  
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2) Fokus pada peningkatan kemampuan, bukan pada pengurangan gejala semata.  

3) Memberdayakan penderita gangguan jiwa 

4) Pendekatan menyeluruh.  

5) Dukungan spiritual  

2.2 Konsep Dukungan Sosial 

2.2.1 Definisi Dukungan Sosial 

Dukungan sosial adalah pertukaran interpersonal dimana salah seorang 

memberikan pertolongan atau bantuan kepada yang lain (Taylor, Peplau dan 

Sears, 2006). Dukungan sosial mencakup 2 hal: 

a. Jumlah sumber dukungan sosial yang tersedia, merupakan persepsi 

individu terhadap sejumlah orang yang dapat diandalkan saat individu 

membutuhkan bantuan (pendekatan berdasarkan kuantitas). 

b. Tingkatan kepuasan akan dukungan sosial yang diterima, berkaitan dengan 

persepsi individu bahwa kebutuhannya akan terpenuhi (pendekatan 

berdasarkan kualitas). 

Berdasarkan uraian diatas maka dapat disimpulkan bahwa dukungan sosial 

adalah hubungan tolong menolong dan dan saling membantu antar individu 

berupa tindakan yang melibatkan emosi, bantuan barang dan jasa, pertukaran 

informasi, dan penilaian positif yang diberikan saat individu lain membutuhkan 

bantuan sehingga kebutuhannya terpenuhi. 

2.2.2 Manfaat Dukungan Sosial 

Dukungan sosial merupakan sebuah proses interaksi dalam hubungan yang 

dapat memperbaiki koping, penghargaan, cinta, kasih, dan kompetensi melalui 

pertukaran rasa atau tingkah laku nyata terhadap sumber psikososial atau fisik 
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(Mattson dan Hall, 2011). Dukungan sosial sebagai komunikasi verbal dan non 

verbal antara penerima dan penyedia untuk mengurangi ketidakpastian tentang 

situasi, diri, orang lain, atau hubungan, dan berfungsi untuk mempertinggi suatu 

persepsi pada kontrol diri seseorang. Salah satu cara dimana orang-orang dapat 

memperoleh dukungan selama masa sulit adalah melalui berbagi sosial, dimana 

orang lain yang bertindak sebagai pendengar yang baik atau memberikan nasihat. 

Seseorang yang mendapatkan dukungan sosial akan merasa diperhatikan, 

dihargai, dihormati, dicintai, sehingga akan lebih percaya diri dan mampu 

menjalankan aktivitas sehari-hari (Taylor, Peplau dan Sears, 2006). 

2.2.3 Sumber Dukungan Sosial 

Taylor, Peplau and Sears (2006) menyatakan dukungan sosial dapat 

bersumber dari pasangan, anggota keluarga, kawan, kontak sosial,masyarakat, 

teman sekelompok, tokoh agama yang memimpin atau dipercayai oleh masyrakat 

setempat, dan rekan kerja. 

Sumber dukungan sosial menurut Gotlieb and Bergen (2010) berasal dari: 

a. Hubungan profesional, yakni bersumber dari orang yang ahli dibidangnya, 

seperti: konselor, psikiater, psikolog, dokter, dan tenaga medis lainnya. 

b. Hubungan non profesional, yakni bersumber dari orang terdekat, seperti: 

keluarga dan teman. 

Hubungan non profesional atau significant others merupakan hubungan yang 

menempati bagian terbesar dari kehidupan seorang individu yang menjadi sumber 

dukungan sosial. Kontribusi yang diberikan oleh kalangan non profesional 

terhadap kesejahteraan individu berbeda dengan kontribusi yang diberikan oleh 

kalangan profesional. Hal ini dikarenakan hubungan antara individu dengan 
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kalangan non profesional lebih mudah diperolah, bebas dari biaya finansial, dan 

berdasarkan keakraban yang cukup lama. 

2.2.4 Jenis dan Bentuk Dukungan Sosial 

Jenis dan bentuk dukungan sosial menurut Smet (1994) yaitu: 

a. Dukungan informasi 

Jenis dukungan ini mencakup pemberian nasehat, petunjuk, saran, atau umpan 

balik. Sarafino (2006) menyatakan bahwa melalui interaksi dengan orang lain, 

individu dapat mengevaluasi dan mem pertegas keyakinannya dengan 

membandingkan pendapat , sikap, keyakinan, dan perilaku orang lain. 

dukungan ini membantu individu mengatasi masalah dengan cara memperluas 

wawasan dan pemahaman individu terhadap masalah yang dihadapi. Informasi 

tersebut diperlukan untuk mengambil keputusandan memcahkan masalah 

secara praktis. 

b. Dukungan emosional 

Dukungan mencakup ungkapan empati, kepedulian, dan perhatian terhadap 

orang yang bersangkutan. (Sarafino, 2006) menyatakan bahwa dukungan ini 

mampu membuat penerima dukungan merasa nyaman, tentram, merasa 

dimiliki dan dicintai, memberikan bantuan dalam bentuk semangat, 

kehangatan personal, dan cinta. 

c. Dukungan instrumental 

Dukungan berupa bantuan secara langsung dan nyata seperti memberi atau 

meminjamkan uang atau membantu meringankan tugas dan menolong dengan 

pekerjaan. 
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d. Dukungan penghargaan 

Dukungan yang terjadi lewat ungkapan hormat (penghargaan) yang positif 

untuk orang lain, dorongan maju, atau persetujuan dengan gagasan atau 

perasaan individu dan perbandingan positif orang tersebut dengan yang lain 

sehingga mampu meningkatkakn harga diir. Sarafino (2006) menyatakan 

bahwa dukungan ini membuat individu yang menerimanya mampu 

membangun harga diri, rasa percaya diri, dan merasa bernilai. 

2.2.5 Faktor yang Mempengaruhi Dukungan Sosial 

Beberapa faktor yang mempengaruhi efektifitas dukungan sosial yaitu jenis 

dukungan, permasalahan yang dihadapi, waktu pemberian dukungan, dan lamanya 

pemberian dukungan. Myers (2012) mengungkapkan ada 3 faktor yang 

mempengaruhi penerimaan dukungan sosial pada individual, yaitu: 

1. Empati 

Empati merupakan perasaan turut merasakan kesusahan orang lain dengan tujuan 

mengantisipasi emosi dan motivasi tingkah laku untuk mengurangi kesusahan dan 

meningkatkan kesejahteraan orang lain. 

2. Norma dan nilai sosial 

Seseorang ketika dalam masa pertumbuhan dan perkembangan pribadi, individu 

akan menerima norma dan nilai sosial dari lingkungan sebagai bagian dari 

pengalaman sosial seseorang. Beberapa norma dan nilai tersebut akan 

mengarahkan individu untuk bertingkah laku dan menjalankan kewajibannya 

sebagai makhluk sosial. Ruang lingkup sosial individu didesak untuk memberikan 

pertolongan kepada orang lain supaya dapat mengembangkan kehidupan 

sosialnya. 
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3. Pertukaran sosial 

Keseimbangan dalam pertukaran akan menghasilkan kondisi hubungan 

interpersonal yang memuaskan. Pengalaman akan pertukaran secara timbal balik 

ini membuat individu lebih percaya bahwa orang lain akan menyediakan bantuan. 

2.3 Konsep Peer Support 

2.3.1 Definisi Peer Support 

Peer Support merupakan suatu sistem pemberian dan penerimaan bantuan 

dengan rasa hormat, tanggung jawab bersama, dan kesepakatan bersama yaitu 

melalui dukungan, persahabatan, empati, saling berbagi, dan saling memberi 

bantuan (Campos et al., 2014). Peer Support merupakan dukungan sosial 

emosional dan dukungan instrumental yang saling diberikan oleh orang dengan 

kesehatan jiwa yang sama dimana mereka saling berbagi tentang kondisinya 

dengan tujuan adanya perubahan sosial atau kepribadian yang diinginkan 

(Solomon, 2004). Peer Support merupakan suatu kelompok yang didalamnya 

terdapat orang- orang yang menghadapi situasi serupa dan saling memberikan 

dukungan baik secara sosial, informasi, atau istrumental dengan rasa hormat, 

tanggung jawab dan kesepakatan bersama agar dapat memberdayakan diri dan 

mengembangkan strategi yang efektif dalam  menjalani hidup (Khoiurunnisa and 

Halimah, 2007). Dari beberapa uraian diatas maka dapat didefinisikan  bahwa 

Peer Support  merupakan sistem pemberian dan penerimaan dukungan baik secara 

sosial, informasi, atau istrumental oleh sekelompok orang dengan situasi dan 

kondisi serupa dengan rasa hormat, tanggung jawab dan kesepakatan bersama 

dengan tujuan adanya perubahan sosial atau kepribadian yang diinginkan.  
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2.3.2 Tujuan dan Manfaat Peer Support 

Menurut Campos et al., (2014)  peer support adalah suatu hal yang secara 

signifikan berkontribusi terhadap proses penyembuhan orang dengan gangguan 

jiwa, melalui dukungan yang diberikan seseorang dengan pengalaman dan kondisi 

yang sama, dengan  saling  mengerti, saling memberi harapan, dan saling berbagi 

strategi dan petunjuk. Tujuan pemberian peer support adalah : 

1. Penyembuhan penderita 

2. Pemberdayaan dan advokasi penderita 

3. Peningkatan fungsi sosial dalam  kehidupan sehari-hari 

4. Peningkatan harga diri penderita 

5. Peningkatan self efficacy penderita 

Efektifitas peer support terlihat dari manfaat baik yang nampak pada 

penderita yang diberi dukungan, penderita yang mendukung, dan sistem 

pelayanan kesehatan jiwa.  Bagi penderita (yang diberi dukungan atau yang 

mendukung), dengan peer support mereka mampu berproses mandiri terhadap 

rehabilitasi atau proses penyembuhan dirinya sendiri. Bagi pelayanan kesehatan 

jiwa, peer support mampu meningkatkan pelayanan dengan intervensi yang 

minim biaya, dan mengurangi angka hospitalisasi (Campos et al., 2014). 

Heisler (2006)juga mengemukakan bahwa peer support mampu 

meningkatkan percaya diri, persepsi penerimaan sosial, suasana hati positif, 

pemahaman diri penderita sehinggamemberikan hasil akhir yang baik terhadap 

pengelolaan penyakit kronis seperti gangguan jiwa, diantaranya adalah: 

1. Meningkatkan kualitas hidup berhubungan dengan kesehatan 

2. Meningkatkan perilaku sehat 
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3. Meningkatkan kontrol terhadap penyakit kronis 

4. Menurunkan angka hospitalisasi dan kematian 

Berikut proses bagaimana hasil peer support dalam pengelolaan penyakit 

kronis menurut Heisler (2006). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Gambar  2.1 Proses peer support mengelola penyakit kronis (Heisler, 2006) 
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1. Remedial : berfokus pada proses penyembuhan penderita 

2. Interactional : menekankan pada hubungan penderita dengan orang lain 

serta pengalaman pribadi mereka. 

3. Social: menggabungkan keadaan diri sendiri, hubungan dengan orang 

lain, dan hubungan dengan lingkungan sosialnya, termasuk perubahan 

sosial dan pemberdayaan di masyarakat. 

Adapun jenis peer support menurut Campos et al., (2014)  adalah sebagai berikut: 

1.  Kelompok yang saling menolong 

2. Kelompok yang saling menolong secara online atau telefon 

3. Penyedia pelayanan untuk sesama penderita (profesional kesehatan jiwa) 

4. Pelaksana penyedia pelayanan untuk sesama penderita (profesional 

kesehatan jiwa) 

5. Kerja sama antar sesama penderita 

6. Kemampuan kerja sesama penderita di pelayanan kesehatan 

2.3.4 Bentuk Peer Support 

MenurutSolomon (2004) bentuk dukungan yang diberikan oleh sesama 

penderita (peer support) sama dengan bentuk dukungan sosial secara umum, 

meliputi: 1) Dukungan emosional, meliputi : harga diri, kasih sayang,dan 

kepastian, 2) Dukungan instrumental, meliputi: barang dan jasa, 3) Dukungan 

informasi, meliputi: saran, bimbingan, dan umpan balik. 

Sedangkan menurut Heisler (2006) bentuk dukungan yang diberikan oleh 

sesama penderita (peer support) penyakit kronis meliputi 1) Informational 

Support: berbagi pengalaman dan informasi, pemodelan keterampilan yang 

efektif, 2) Emotional Support: mendorong, menguatkan, menurunkan perasaan 
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terisolasi, 3) Mutual reciprocity : berbagi pemecahan masalah, saling memberi 

dan menerima membantu informasi. 

2.3.5 Karakteristik Peer Support 

Dalam konsep peer support untuk penderita gangguan jiwa, terdapat 

karakteristik yang harus dipenuhi meliputi bagaimana tahapan penyakit, berapa 

lama penderita sudah berkumpul, dan apa peran mereka di komunitas tersebut 

(Campos et al., 2014) . Adapun penjelasannya adalah sebagai berikut: 

1. Penderita yang saling mendukung satu sama lain adalah penderita dengan 

jenis gangguan jiwa yang sama dan berada pada tahap proses penyembuhan. 

2.  Dalam konteks komunitas yang saling mendukung antar sesama penderita 

tersebut harus didampingi profesional kesehatan jiwa yang bersifat suka rela 

tanpa bayaran. 

3. Namun di beberapa komunitas lain, juga ada pegawai yang dibayar. 

4. Dalam komunitas tersebut juga ada orang dengan gangguan jiwa yang mau 

menjadi pengurus baik dengan bayaran atau tanpa bayaran. 

5. Komunitas tersebut merencanakan pertemuan yang dibagi dalam berbagai 

shift. 

6. Peran masing masing penderita yang bergabung adalah rutin menghadiri 

kegiatan komunitas, saling mendukung dalam kehidupan sehari-hari, bekerja, 

dan berada dalam satu komunitas dengan sesama penderita. Mereka juga 

saling mendukung dalam pembuatan keputusan serta strategi untuk 

mengontrol gejala gangguan jiwa nya. 

Penderita gangguan jiwa bisa mempunyai peran untuk menjadi peer 

support worker atau peer supporter (Solomon, 2004; Campos et al., 2014). 
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Berikut kriteria yang harus dimiliki oleh seorang peer support worker atau peer 

supporter menurut Campos et al., (2014) : 

1. Mempunyai pengalaman menderita gangguan jiwa 

2. Siap untuk berkembang menjadi profesional 

3. Mempunyai kemampuan komunikasi dan bersosialiasi 

4. Mempunyai motivasi untuk menjalankan peran tersebut 

Campos et al., (2014) juga menyatakan bahwa seharusnya ada program 

pelatihan khusus untuk menjalankan peran sebagai peer support worker atau peer 

supporter. Pelatihan yang harus dijalani adalah sekitar 48 jam dengan topik/ 

materi sebagai berikut: 

1. Berbagi pengalaman menderita gangguan jiwa 

2. Kemampuan komunikasi dan kepemimpinan 

3. Pengetahuan mengenai gangguan jiwa 

4. Pemulihan diri, pencegahan bunuh diri 

5. Pemahaman arti peran sebagai peer support worker atau peer 

supporter 

2.3.6 Teori-Teori yang Mendasari Peer Support 

1) Social support (Sarason, Levine, Basham & Sarason, 1983) 

Dukungan sosial sebagai salah satu fungsi pertalian sosial yang 

menggambarkan tingkat dan kualitas umum dari hubungan interpersonal yang 

mendasari proses psikososial individudan melindungi individu dari konsekuensi 

stres. Dukungan sosial yang diterima dapat membuat individu merasa tenang, 

diperhatikan, timbul rasa percaya diri dan kompeten. Tersedianya dukungan sosial 

akan membuat individu merasa dicintai, dihargai dan menjadi bagian dari 
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kelompok. dukungan sosial dapat dilihat sebagai fakta sosial atas dukungan yang 

sebenarnya terjadi atau diberikan oleh orang lain kepada individu (perceived 

support) dan sebagai kognisi individu yang mengacu pada persepsi terhadap 

dukungan yang diterima (received support). Jenis dukungan yang utama adalah  

dukungan emosional (penghargaan, keterikatan, dan kepastian), dukungan 

instrumental (materi barang dan jasa); dan dukungan informasi (saran, bimbingan, 

dan umpan balik). Dukungan dari rekan/ teman (peer support) disampaikan 

mampu meningkatkan jumlah orang dengan gangguan jiwa untuk mendapat 

dukungan dan bantuan, menawarkan rasa memiliki dan umpan balik positif serta 

meningkatkan harga diri . 

2) Experimental knowledge (Borkman, 1990) 

Teori ini cenderung unik dan pragmatis, dan mungkin khusus untuk suatu 

keadaan seseorang. Namun teori ini dapat digunakan untuk seseorang yang 

memiliki masalah sama, sehingga mereka mempunya resolusi yang sama untuk 

menghadapi masalah tersebut. Pendekatan seperti ini dianggap lebih mampu 

untuk mengatasi penyakit, meningkatan pemberdayaan diri, dan menutup 

kekurangan pelayanan dalam struktur hirarki. Melalui hubungan dengan ssesama 

penderita gangguan jiwa, mereka mampu berbagi pengalaman tentang kondisi 

penyakitnya, dan hal ini mampu meningkatkan harga diri mereka. 

3) Helper therapy principle (Riessman,1965; Skovholt, 1974) 

Prinsip ini menggambarkan tentang bagaimana seseorang yang menolong 

sesamanya mendapat manfaat untuk dirinya sendiri. Penolong merasakan 

perasaan yang bahagia karena mampu membuat dampak lebih baik pada 

kehidupan seseorang. Selain itu , dengan bekerja sama dengan sesama, penolong 
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juga menerima pembelajaran diri dan meningkatkan posisi mereka di masyarakat 

dengan menerima umpan balik yang positif. Seorang penderita gangguan jiwa 

mencari dukungan kepada sesama (peer support) dengan harapan pengalaman 

hidup dengan gangguan jiwa yang diceritakan temannya mampu mengurangi 

gejala somatik yang mereka rasakan saat ini dan bisa membantu mereka 

berhubungan secara sosial dengan orang lain. 

4) Social learning theory  (Albert Bandura, 1977) 

Social Learning Theory menggambarkan tentang bagaimana pengaruh 

lingkungan sosial terhadap perilaku seseorang. Teori ini menekankan bahwa 

model peran (role model) dalam menampilkan perilaku dipahami sebagai perilaku 

sosial. Perilaku sosial dipelajari seseorang melalui pengamatan perilaku yang 

kemudian akan diadopsi sebagai sebuah perilaku baru. Penampilan perilaku akan 

dipengaruhi oleh persepsi seseorang terhadap keuntungan yang diperoleh serta 

konskwensi yang diterima berupa reward atau punishment dari lingkungan sosial.  

Berdasarkan perspektif teori ini, sesama penderita skizofrenia merupakan 

lingkungan sosial dimana terjadi kontak/interaksi secara terus menerus antar satu 

dan yang lainnya. Interaksi ini akan  mengakibatkan terjadinya penyerapan nilai 

yang akan mempengaruhi persepsi seseorang, sehingga akan berdampak terhadap 

peningkatan kualitas hidup orang dengan skizofrenia. Pemberi dukungan sesama 

penderita adalah model peran (role model) bagi penderita lainnya. 

5) Social comparasion theory (Festinger, 1954) 

Social Comparisson Theory  mengandung konsep bahwa seseorang akan 

meyakini kemampuan dan opini tentang dirinya dengan cara, membandingkan 

dirinya dengan orang lain, yang secara relevan memiliki karakteristik yang sama 
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dengan dirinya. Hal ini sering disebut dengan evalusi diri (self evaluation), 

meskipun beberapa hasil penelitian menunjukkan bahwa konsep perbandingan 

sosial ini dapat digunakan untuk meningkatkan kualitas atau  kemanjuran diri (self 

enhancement/self efficacy). Anggota kelompok sebaya sering membandingkan 

dirinya dengan kelompok sebayanya, sehingga perspektif teori ini digunakan 

untuk membangun konsep dukungan sesama penderita dalam menarik motivasi 

seseorang untuk  berubah sesuai dengan perilaku kelompok untuk menjalani hidup 

dengan lebih baik. 

6) Empowerment theory 

Teori ini menunjukkan adanya hubungan antara kompetensi dan keletihan 

seorang individu, sistem disekitar individu, dan perilaku  proaktif pada kebijakan 

dan perubahan sosial. secara teori, pemberdayaan didefinisikan sebagai kapasitas 

kelompok atau individu untuk membuat pilihan yang efektif, yaitu untuk 

membuat pilihan dan kemudian mentrnsformasikan pilihan tersebut ke dalam 

tindakan dan hasil yang diharapkan. Pada level komunitas masyarakat, 

empowerment merujuk pada tindakan nyata untuk meningkatkan kualitas hidup 

masyarakat dan hubungannya pada organisasi di masyrakat tersebut. 

Pemberdayaan masyarakat secara menyeluruh tidak semudah pemberdayaan 

secara individu. Profesional kesehatan jiwa mendampingi orang dengan 

skizofrenia di suatu organisasi non profit adalah sebagai upaya pemberdayaan 

penderita. Penderita yang secara aktif bergabung di kegiatan organisasi akan 

mendukung satu sama lain dan diharapkan hal ini mampu membuat kualiats hidup 

ODS meningkat. 

7) Cognitive behavioural therapy 
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Cognitive Behavioural Therapy (CBT) adalah sebuah istilah yang 

digunakan untuk menjelaskan intervensi psikoterapi yang bertujuan untuk 

mengurangi distres psikologis dan perilaku maladaptif dengan mengubah proses 

kognitif (Sadock and Sadock, 2010). CBT didasarkan pada model teori yang 

secara emprirs memberikan dasar rasional intervesi ini. CBT menggunakan 

prinsip model teori pengondisian klasik (clasical conditioning), pengondisian 

operant (operan conditioning), dan teori pembelajaran sosial (social learning 

theory) (Yusuf, Firtyasari and Nihayati, 2015). Terapi ini meliputi mejadwalkan 

aktivitas, penguasaan dan kesenangan, tugas bertahap, latihan kognitif, latihan 

untuk bergantung pada diri sendiri, bermain peran, dan teknik diversi (Sadock and 

Sadock, 2010). 

8) Socio ecological model 

Model sosio ekologi mengembangkan kerangka pikir bahwa pelbagai 

tingkatan dan lapisan masyarakat (keluarga, komunitas,lingkungan kerja dan 

kehidupan, kebijakan kota dan nasional mempengaruhi perilaku individu dan 

keluarga sena komunitas mempengaruhi terjadinya penyakit dan masalah 

kesehatan. Beberapa hal yang mempengaruhi terjadinya masalah kesehatan 

diantaranya adalah jejaring soscial,  dukungan sosial, jaminan sosial, kebersamaan 

yang tercakup dalam sosial kapital, pengetahuan kesehatan dan perilaku kesehatan 

termasuk norma dan kebiasaan masyarakat serta kegiatan masyarakat dan 

kelompok. Penderita skizofrenia yang  bergabung dengan organisasi non profit 

dan mendapat dukungan sesama penderita (peer support) mempunyai hubungan 

interpersonal yang baik. Hal ini memberikan manfaat kepada mereka seperti 
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mudahnya akses terhadap pelayanan kesehatan sehingga bisa merubah perilaku 

kesehatan mereka. 

2.3.7 Implementasi Peer Support di Indonesia 

Implementasi peer support di Indonesia dapat dilihat di organisasi non 

profit seperti Komunitas Peduli Skizofrenia Indonesia (KPSI) namun belum 

terintegrasi dengan pelayanan kesehatan jiwa. Meskipun begitu, pengurus KPSI 

sebagian besar adalah profesional kesehatan jiwa.  

Komunitas Peduli Skizofrenia Indonesia adalah komunitas yang didirikan 

pertama kali oleh Bagus Utomo seorang alumnus Universitas Indonesia, 

berangkat dari keprihatinanya kepada penderita gangguan  jiwa di Indonesia yang 

masih banyak menerima stigma dan diskriminasi baik yang dalam masa 

perawatan maupun yang sudah selesai perawatan. Komunitas ini pertama kali 

didirikan Bagus Utomo sebagai milis di internet pada tahun 2011 (Kitabisa.com, 

2016). Bagus melakukannya sebagai wadah berdiskusi dan bertukar informasi 

tentang gangguan kejiwaan yang juga diderita oleh kakaknya ini. Berawal dari 

diskusi di internet, kemudian pada tahun 2009 dibentuk media sosial facebook dan 

sudah ada ribuan anggota di grup tersebut (Utomo, 2016). Selanjutnya KPSI 

tumbuh dan bekerja dengan basis relawan, yaitu orang-orang yang memiliki 

kepedulian tentang isu kesehatan jiwa dan bekerja secara sukarela untuk mencapai 

visi dan misi KPSI (KPSI, 2016). Selanjutnya KPSI juga berhasil meningkatkan 

status menjadi yayasan dan memperolah status hukum, yang mana hal ini sangat 

penting untuk menunjang profesionalisme dan legabilitas KPSI (KPSI, 2016). 

Saat ini KPSI sudah berkembang di kota besar di Indonesia yaitu Jakarta, 

Yogyakarta, Malang, Bandung, Surabaya, Solo, Medan, Jember, Palembang, 
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Bogor, dan Padang (Utomo, 2016). KPSI sebagai organisasi konsumen berupaya 

membantu meningkatkan kualitas hidup penderita skizofrenia melalui banyak 

cara, di antaranya edukasi pada masyarakat umumnya dan penderita skizofrenia 

serta keluarga pada khususnya; memberikan pelatihan dan terapi,  mengelola 

program bantuan, memfasilitasi konseling serta membangun jejaring dengna para 

pemangku kepentingan (stake holders) seperti lintas kementerian dan sesama 

organisasi yang bergerak di isu kesehatan jiwa (KPSI, 2016). Penderita dan 

keluarga, relawan  jiwa dan para profesional kesehatan jiwa secara rutin bertemu 

dalam berbagai kegiatan. 

Berikut beberapa program kegiatan KPSI (Utomo, 2016): 

1. Pelayanan kesehatan jiwa 

2. Konseling Psikologi 

3. Peer Support (Self Help Group) 

4. Kegiatan seni dan kreativitas, kursus bahasa, yoga 

5. Outbound 

6. Promosi dan edukasi melalui website, socmed, buku, media masa, film, dan 

acara pertemuan seminar 

7. Advakasi hak asasi manusia 

8. Pelatihan kerja 

2.4 Kerangka Pikir 

 Kerangka pikir berfungsi untuk mempermudah dalam melihat runtutan 

penelitian yang dilakukan. Kerangka pikir pada penelitian ini dibuat berdasarkan 

teori Solomon (2004) dan Heisler (2006). Adapun kerangka pikir pada penelitian 

ini dijelaskan pada gambar 2.2. 
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Gambar  2.2 Kerangka pikir penelitian pengalaman penderita skizofrenia 
mendapat dukungan sesama penderita (peer support) 

 Pemulihan penderita gangguan jiwa menggunakan dua pendekatan yaitu 

farmakologis dan psikososial. Pendekatan psikososial meliputi adanya dukungan 

dari keluarga, masyarakat, dan teman sesama penderita. Dukungan dari sesama 
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mutual repricocity, dan instrumental support. Dukungan tersebut mampu 

meningkatkan percaya diri, persepsi penerimaan sosial, suasana hati positif, dan 

pemahaman perawatan diri penderita. Proses tersebut memberi hasil akhir positif 

yaitu meningkatkan kualitas hidup penderita, meningkatkan perilaku sehat, 

meningkatkan kontrol terhadap gejala skizofrenia, dan menurunkan angka 

hospitalisasi. 

2.5 Keaslian Penelitian 

Jumlah database yang ditemukan mengenai penderita skizofrenia lebih dari 

6000 jurnal dari berbagai sumber. Pencarian jumlah database lebih terfokus pada 

pencarian dengan kata kunci peer support, dukungan sesama 

penderita,skizofrenia, mental illness dengan kata hubung “AND”. Pada penelitian 

ini menggunakan 8 jurnal dengan tahun publikasi antara 2015 - 2017 sebagai 

literatur keaslian penelitian. 

Tabel 2.1 Keaslian Penelitian Pengalaman Penderita Skizofrenia yang 
Menerima Dukungan Sesama Penderita (Peer Support)  
 

No. 
Judul Artikel; 
Penulis; Tahun 

Metode 
(Desain, Sampel, Variabel, 

Instrumen, Analisis) 
Hasil Penelitian 

1. Tokenistic or 
genuinely 
effective? 
Exploring the 
views of voluntary 
sector staff 
regarding the 
emerging peer 
support worker 
role in mental 
health ; Kilpatrick, 
Keeney and 
McCauley ; 2017 

Desain: Kualitatif 
Sampel: 10 partisipan dengan 
kriteria usia 18 tahun keatas, 
telah bekerja setidaknya 1 tahun 
sebagai pemberi dukungan 
sesama penderita, bersedia 
menjadi partisipan dibuktikan 
dengan tanda tangan informed 
consent, memahami pertayaan 
wawancara, bisa berkomunikasi 
dengan bahasa inggris.  
Variabel: Pandangan tenaga 
sukarela  pelayanan kesehatan 
jiwa terhadap munculnya peran 
sebagai peer support worker 
Instrumen: Wawancara semi 

Peran sebagai Peer 
support worker di 
pelayanan kesehatan 
jiwa merupakan hal 
yang tidak mudah. 
Mereka harus 
memperhatikan batas 
profesionalisme dan 
budaya organisasi 
setempat. Maka dari itu, 
kesuksesan integrasi 
peer support worker 
memerlukan 
kematangan peran, 
dukungan lingkungan 
tempat kerja dan 
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terstruktur dengan 9 pertanyaan 
untuk menggali tantangan dan 
keuntungn menjalankan peran 
sebagai penyedia dukungan 
sesama penderita. 
Analisis: Miles and Huberman’s 

pemahaman kebutuhan 
unik sesama penderita. 

2. An Exploration of 
Factors that Effect 
the Implementation 
of Peer Support 
Services in 
Community 
Mental Health 
Settings ; Mancini; 
2017 

Desain: Kualitatif 
Sampel: 23 pemberi peer 
support bersertifikat and 11 
pekerja sosial kesehatan jiwa 
Variabel: Eksplorasi faktor 
yang mempengaruhi penerapan 
pelayanan peer support di 
tempat pelayanan kesehatan jiwa 
Instrumen: pedoman 
wawancara mendalam semi 
terstruktur dengan area 
pertanyaan tentang keuntungan 
dan tanntangan selama memberi 
peer support, bagaimana rekan 
kerj / profesional kesehatan lain 
melihat peran pemberi peer 
support, saran untuk 
meningkatkan kualitas 
pekerjaannya 
Analisis: Tematik 

Beberapa faktor yang 
mempengaruhi 
kepuasaan kerja 
pemberi peer support 
adalah : kejelasan 
peran, otonomi peran, 
dan penerimaan oleh 
rekan kerja selain 
pemberi peer support. 
Integrasi pemberi peer 
support di pelayanan 
kesehatan jiwa  yang 
efektif memerlukan 
kesiapan organisasi, 
persiapan staf yang 
matang serta kebijakan 
dan prosedur yang jelas. 
 

3. A one-year 
longitudinal 
qualitative study of 
peer support 
services in a non-
Western context: 
The perspectives 
of peer support 
workers, service 
users, and co-
workers ; Tse et 
al., ; 2017 

Desain: Kualitatif 
Sampel: total 34 partisipan 
terdiri dari 5 orang pemberi 
dukungan sesama penderita, 15 
penderita, dan 14 rekan kerja 
pemberi dukungan dengan 
kriteria umur lebih dari 18 tahun,  
menerima dan atau menyediakan 
dukungan sesama penderita di 
sebuah organisasi non 
pemerintah, bersedia mengikuti 
penelitian dibuktikan dengan 
penandatanganan informed 
consent, dan tertarik untuk 
mengemukakaan 
pengalamannya dalam 
menyediakan atau menerima 
dukungan sesama penderita. 
Variabel: Gambaran pelayanan 
peer support oleh pemberi 
dukungan sesama penderita, 
penerima dukungan, dan rekan 

Pada awalnya peran 
pemberi dukungan 
sesama penderita tidak 
jelas, namun secara 
bertahap mereka 
mampu membangun 
kepercayaan dengan 
para profesional 
kesehatan jiwa yang 
ada di pelayanan. 
Penderita gangguan 
jiwa menyadari bahwa 
pengalaman peer 
support worker tentang 
gangguan jiwa 
merupakan aset unik 
yang bisa membantu 
penderita mengurangi 
gejala somatik dan 
membuat mereka 
bersosialisasi dengan 
orang lain. 
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kerja pemberi dukungan 
Instrumen: wawancara semi 
terstruktur dengan pertanyaan 
terbuka untuk masing-masing 
kelompok partisipan, yaitu: 

1. Pemberi dukungan 
sesama penderita : 
pengalaman sejak 
pelatihan sama akhirnya 
bekerja, dampak dari 
pengalaman menjadi 
penyedia dukungan 
terhadap proses 
penyembuhan dirinya 
sendiri, dan harapannya 
untuk masa mendatang. 

2. Penerima dukungan: 
pengalaman mendapat 
pelayanan dukungan 
sesama penderita dan 
bagaimana dukungan 
tersebut berpengaruh 
terhadap proses 
penyembuhannya. 

3. Rekan kerja pemberi 
dukungan: pengalaman 
bekerja sama, hambatan 
yang dirasakan, dan 
faktor yang 
mempengaruhi 
pelaksanaan pelayanan 
program dukungan 
sesama penderita. 

Analisis: Tematik 
4. Association of 

social support and 
quality of life 
among people with 
schizophrenia 
receiving 
community 
psychiatric service 
; Munikanan et 
al.,; 2017 

Desain: Cross Sectional 
Sampel: 160 orang dengan 
skizofrenia yang menerimana 
pelayanan kesehatan jiwa di 
Hospital Kuala Lumpur (HKL) 
Variabel: Dukungan sosial, 
Kualitas Hidup Penderita 
Skizofrenia 
Instrumen: The WHOQOL-
BREF, Brief Psychiatric Rating 
Scale (BPRS) unutk mengukur 
kualitas hidup, dan 
Multidimensional Scale of 
Perceived Social Support 

Dukungan sosial yang 
berasal dari keluarga 
dan teman (sesama 
penderita) membuat 
kualitas hidup penderita 
skizofrenia baik secara 
fisik, psikologi, sosial, 
dan lingkungan 
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(MSPSS) untuk mengukur 
dukungan sosial 
Analisis: Independent T-test 

5. Design 
Opportunities for 
Mental Health Peer 
Support 
Technologies ; 
Leary et al.,; 2017 

Desain: Kualitatif 
Sampel: 5 orang partisipan 
dengan kriteria penderita 
gangguan jiwa usia 22 sampai 
dengan 68 tahun, jenis kelamin 
laki-laki, perempuan, dan 
transgender, penderita sadar dan 
melaporkan sendiri tentang 
diagnosa ganguan jiwa, 
menggunakan teknologi sosial 
media untuk mendapatkan peer 
support 
Variabel: Rancangan Peluang 
untuk Teknologi Pemberian 
Dukungan Sesama Penderita 
Gangguan Jiwa 
Instrumen:  

1. Wawancara mendalam 
face to face tentang 
media sosial yang 
digunakan untuk 
memberi dan menerima 
peer support, 
pengalaman baik dan 
buruk menggunakan 
sosial media, dan alasan 
penderita menghindari 
sosial media tertentu. 

2. Focus Group Discussion 
3. Wawancara melalui 

telefon dan email untuk 
desain rancangan peer 
support dengan teknologi 

Analisis: Inductive approach 

Teknologi dapat 
meningkatkan 
dukungan sesama 
penderita gangguan 
jiwa melalui sosial 
media online karena: 1) 
sesama penderita 
mempunyai kecocokan 
dan kesamaan diagnosa, 
2) meningkatkan akses 
terhadap pelayanan 
kesehatan jiwa, 3) 
secara proaktif dapat 
mengurangi resiko dari 
intervensi secara 
langsung 

6. Effectiveness of 
one-to-one peer 
support for patients 
with severe mental 
illness Mahlke et 
al.,; 2016 

Desain: a randomised 
controlled trial 
Sampel: 216 (114 kelompok 
perlakuan dan 102 kelompok 
kontrol) pasien rawat inap dan 
rawat jalan di 4 RSJ (University 
Medical Centre 97 Hamburg 
Eppendorf, Asklepios Clinic 
North, Albertinen Hospital, 98 
and Scho¨n Clinic Hamburg 
Eilbek)  dengan kriteria inklusi 

One to one peer support 
efektif digunakan 
sebagai intervensi untuk 
penderita gangguan 
jiwa berat karenadapat 
meningkatkan self 
efficacy penderita 
gangguan jiwa yang 
kronis (lebih dari satu 
tahun). 
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menderita gangguan jiwa berat 
menurut diagnosis German 
Association of Psychiatry, 101 
Psychotherapy and Neurology 
(DGPPN), usia 18 sampai 
dengan 80 tahun, diagnosa awal 
schizophrenia and related 
disorders (F2), affective 
disorders (F3), atau personality 
disorder (F6), lama menderita 
lebih dari 2 tahun. Kriteria 
ekslusi: penderita dengan 
diagnosa awal penyalahgunaan 
obat dan alkohol, penderita tidak 
cukup komunikasi dengan peer 
supporter. 
Variabel: Keefektifan metode 
one-to-one peer support untuk 
pasien gangguan jiwa berat 
Instrumen:self-rated 
questionnaires meliputi General 
Self-Efficacy Scale dan 
kueisoner dengan hasil quality of 
life, social functioning, dan 
hospitalisation 
Analisis: Statistik dengan SPSS 
versi 20 meliputi statistik 
deskriptif, Mixed Linear 
Repeated Measurement Model 
(MMRM), per-protocol 
analysis, post-hoc analyses 

7. Peer Support 
Providers Role 
Experiences on 
Interprofessional 
Mental Health 
Care Teams ; Asad 
and Chreim; 2015 

Desain: Kualitatif  
Sampel: 12 partisipan penyedia 
dukungan sesama penderita yang 
bekerja dengan model 
terstandart dan belum 
terstandart. Partisipan dipilih 
dengan purposive sampling 
dilanjutkan dengan snowball 
sampling untuk memenuhi 
jumlah partisipan. 
Variabel: Pengalaman peran 
pemberi dukungan sesama (peer 
support) dengan antar tim di 
pelayanan kesehatan jiwa. 
Instrumen: Wawancara semi 
terstruktur dengan pertanyaan 
terbuka meliputi : sejarah karir , 

Terdapat perbedaan 
pengalaman antara 
penyedia dukungan 
sesama penderita yang 
berkerja dengan model 
terstandart dengan yang 
belum terstandart. 
Penyedia dukungan 
sesama penderita yang 
berkerja dengan model 
terstandart harus lebih 
faham dengan 
terminologi kesehatan 
jiwa, mempounyai 
peran yang terstruktur, 
dan diharapkan mamou 
menggali banyak 



IR-PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA 

49 

SKRIPSI PENGALAMAN PENDERITA SKIZO….. CLARA AGUSTINA 

peran saat ini dan 
perkembangannya, deskripsi tim, 
pelatihan yang pernah diikuti, 
hubungan dengan sesama 
anggota tim dan klien, tantangan 
dan peluang dalam menjalankan 
peran 
Analisis: Atlas-ti software 

informasi tentang klien 
(penderita) 

8. Individual Peer 
Support: A 
Qualitative Study 
of Mechanisms of 
Its Effectiveness; 
Gidugu and 
Rogers; 2015 

Desain: Kualitatif  
Sampel: Penderita gangugan 
jiwa usia dewasa, bergabung 
dengan organisasi non profit 
yang menyediakan pelayanan 
peer support, telah menerima 
pelayanan individual peer 
support minimal 10 sesi, mampu 
memahami pertanyaan 
wawancara 
Variabel: Mekanisme 
keefektifan dukungan sesama 
penderita yang diberikan secara 
individual 
Instrumen: Pedoman 
wawancara semi terstruktur 
dengan area pertanyaan tentang : 
sifat hubungan sesama penderita, 
harapan penerima peer support, 
sifat dukungan yang diberikan 
seperti yang dirasakan oleh 
penerima, dan persepsi 
mengenai keefektifan peer 
support 
Analisis: Thematic Analysis 
Approach 

Dukungan sesama 
penderita secara 
individual meliputi 
dukungan praktis, 
emosional, dan sosial 
yang bermanfaat. 
Mereka merasa 
memiliki seorang teman 
yang bisa diandalkan 
dan diajak 
bersosialisasi. Mereka 
memandang dukungan 
sesama penderita 
berharga karena lebih 
nyaman mendapatkan 
perawatan non medis. 

Kata kunci: peer support, dukungan sesama penderita, schizophrenia, skizofrenia, 
mental illness 
 

Berdasarkan tabel 2.1 keaslian penelitian tersebut, belum ada penelitian 

yang mengeksplorasi lebih dalam tentang pengalaman penderita skizorenia 

mendapatkan dukungan sesama penderita (peer support) di Indonesia sehingga 

peneliti tertarik untuk mengeksplorasi lebih dalam tentang pengalaman penderita 

skizorenia mendapatkan dukungan sesama penderita (peer support) dalam proses 

penyembuhan mereka.  
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BAB 3  

METODE PENELITIAN 

 

Bab ini menguraikan tentang rancangan penelitian yang digunakan, 

rancangan situasi sosial, partisipan, instrumen penelitian dan alat bantu 

pengumpulan data, tempat dan waktu penelitian, prosedur pengumpulan data, 

analisis data, kerangka kerja, etika penelitian, dan keabsahan data. 

3.1 Rancangan Penelitian 

Penelitian ini merupakan penelitian yang menggunakan metode kualitatif 

fenomenologi. Studi fenomenologi bertujuan untuk mendeskripsikan, 

menginterpretasikan dan menganalisis secara mendalam, lengkap, dan terstruktur 

untuk memperoleh intisari pengalaman hidup individu karena realitas kehidupan 

setiap individu bisa berbeda (Afiyanti dan Rachmawati, 2014). Pendekatan 

fenomenologi membantu peneliti memahami pengalaman hidup seseorang dengan 

menghargai makna keberadaan mereka (Richardson-Tench et al., 2011). 

Pendekatan ini memudahkan peneliti dalam mengeksplorasi makna utama dari 

pengalaman penderita yaitu kejadian yang dirasai, dijalani, dan ditanggung yang 

berfokus pada hal-hal yang terjadi atas kesengajaan atau kesadaran penuh dari 

partisipan (Cresswell, 2013). 

Metode penelitian ini dipilih karena peneliti ingin melihat pengalaman 

orang dengan skizofrenia yang mendapat dukungan sesama penderita (peer 

support). Dukungan sesama penderita (peer support) yang diterima orang dengan 

skizofrenia diketahui memberikan manfaat terhadap proses pemulihan penderita 

skizofrenia
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3.2 Situasi Sosial 

 Komunitas Peduli Skizofrenia Indonesia sebagai wadah perkumpulan 

penderita skizofrenia dan keluarga, relawan jiwa, dan profesional kesehatan jiwa 

jugaberkemb ang di kota Malang dan sekitarnya. Komunitas ini mempunyai 

agenda pertemuan rutin bernama kopi darat setiap 3 bulan sekali. Dalam 

pertemuan itu, kegiatan utamanya adalah psikoedukasi dan berbagi pengalaman 

antar anggota yang dikemas dalam seminar, outbound, membuat prakarya seni, 

halal bihalal, dan lain lain. Menurut pengurus, dalam  kegiatan tersebut mereka 

akan  saling mendukung dalam  hal berbagi empati dan simpati mengenai kondisi 

sesama, diskusi keadaan emosi saat ini, waktu kontrol, waktu minum obat, cara 

mengontrol kekambuhan, membantu bila ada yang kesulitan, memberikan 

makanan, dan sebagainya. Walaupun tidak bertemu secara langsung, mereka juga 

aktif saling mendukung di media sosial seperti facebook dan whatsapp. 

 Penelitian dilakukan pada 10 orang penderita skizofrenia yang bergabung 

dengan KPSI Simpul Malang selama 1 bulan sampai dengan 7 tahun. 

3.3 Partisipan 

Penelitian ini menggunakan istilah partisipan untuk menyebut sampel yang 

diteliti yang menggambarkan kolaborasi peneliti dan yang diteliti. Jumlah 

partisipan yang dijadikan sampel dalam penelitian kualitatif disesuaikan dengan 

ketercapaian kelengkapan informasi atau data yang diperlukan peneliti atau 

dengan kata lain telah tercapai kejenuhan (saturated) pada data atau tidak terdapat 

informasi baru yang ditemukan (Afiyanti dan Rachmawati, 2014). Jumlah 

partisipan dalam penelitian kualitatif biasanya antara 5 sampai 10 orang,  tetapi 
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jika saturasi telah tercapai maka pengambilan data dapat dihentikan dan jumlah 

partisipan tidak ditambah (Cresswell, 2013). 

Pada penelitian ini, partisipan dipilih dengan teknik purposive sampling 

dilanjutkan dengan snowball sampling untuk memenuhi jumlah partisipan yaitu 

10 orang. Kepastian data yang diperoleh akan sesuai dengan konteks fenomena 

yang diteliti dengan melibatkan partisipan pertama yang memenuhi kriteria yang 

ditetapkan. Berdasarkan informasi dari partisipan pertama, peneliti akan 

menentukan partisipan kedua. Berdasarkan informasi dari partisipan kedua, 

peneliti akan menentukan partisipan ketiga. Begitu seterusnya sampai saturasi 

data tercapai. 

Kriteria inklusi merupakan karakteristik umum dari subyek penelitian suatu 

populasi target yang akan diteliti (Nursalam, 2016). Kriteria inklusi pada 

penelitian ini adalah (1) Penderita skizofrenia usia 18 – 50 tahun, (2) Penderita 

dalam kondisi remisi atau sudah sembuh. Penderita dengan diagnosa skizofrenia 

dinyatakan dalam kondisi remisi atau sembuh oleh psikiater yang merawat. 

Kriteria eksklusi adalah menghilangkan atau mengeluarkan subyek yang 

memenuhi kriteria inklusi dari studi karena berbagai sebab (Nursalam, 2016). 

Kriteria eksklusi pada penelitian ini adalah  (1) Penderita skizofrenia yang disertai 

gangguan mental organik, (2) Penderita skizofrenia disertai penyakit fisik berat, 

seperti hipertensi grade III dan IV, stroke, jantung, Steven-Johnson Syndrome, dan 

gangguan fungsi liver. 
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3.4 Instrumen Penelitian dan Alat Bantu Pengumpulan Data 

3.4.1 Instrumen Penelitian 

Pada metode penelitian kualitatif, instrumen utama pengumpulan data 

adalah peneliti sendiri (Afrizal, 2014).  Maka dari itu dalam penelitian ini, 

peneliti sendiri yang langsung mengumpulkan data sehingga bisa benar-benar 

mengenal partisipan. 

3.4.2 Alat Bantu Pengumpulan Data 

Alat pengumpulan data dalam penelitian kualitatif ini terdiri dari adalah 

pedoman wawancara, voice recorder, catatan lapangan (field note), dan alat 

tulis.  Pada proses penelitian ini, peneliti menggunakan prinsip immersion yaitu 

memposisikan diri seolah-olah menjadi bagian dari fenomena yang diamati. 

Pada saat menggali data penelitian, peneliti menggunakan konsep bracketing 

yaitu mengabaikan segala asumsi pribadi terkait fenomena yang diteliti, 

mengesampingkan pengetahuan dan pemahaman pribadinya, serta berusaha 

sepenuhnya untuk memposisikan diri sebagai partisipan dan memandang segala 

sesuatu dari perspektif partisipan (Cresswell, 2013). 

Sebelum wawancara dilaksanakan peneliti mempersiapkan hal-hal berikut: 

1) Pengisian Form Kode Partisipan 

Pengkodean partisipan berdasarkan pada nomor urutan dilaksanakannya 

wawancara dengan partisipan. Penggunaan kode partisipan digunakan 

untuk dapat menjamin kerahasiaan partisipan. 

2) Pencatatan Tanggal dan Waktu Pengambilan data 
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Pencatatan tanggal dan waktu pengambilan data akan digunakan oleh 

peneliti pada saat memvalidasi verbatim hasil wawancara dengan 

partisipan. 

3.5 Tempat dan Waktu Penelitian 

3.5.1  Tempat Penelitian 

Penelitian ini dilakukan di Komunitas Peduli Skizofrenia Indonesia Simpul 

Malang. Alasan pemilihan tempat tersebut adalah atas pertimbangan bahwa 

penderita skizofrenia yang bergabung dalam komunitas tersebut secara intens 

saling memberikan dukungan satu sama lain. Hal ini memudahkan peneliti 

mendapatkan partisipan yang sesuai dengan kriteria penelitian sehingga 

mendapatkan gambaran pengalaman penderita skizofrenia yang mendapat 

dukungan sesama penderita (peer support). 

3.5.2 Waktu Penelitian 

Penelitian ini dilaksanakan sejak penyusunan proposal sampai dengan 

publikasi yaitu pada bulan Agustus sampai dengan bulan Desember 2017. 

3.6 Prosedur Pengumpulan Data 

Data dikumpulkan melalui observasi, wawancara semi terstruktur dengan 

pendekatan teknik triangulasi. 

1. Data yang didapat melalui observasi langsung terdiri dari pemetaan rinci 

tentang kegiatan, perilaku, tindakan partisipan, serta juga keseluruhan 

kemungkinan interaksi interpersonal, dan proses penataan yang merupakan bagian 

dari pengalaman manusia yang dapat diamati selama proses wawancara. 

2. Wawancara pada penelitian kualitatif merupakan pembicaraan yang 

mempunyai tujuan dan didahului beberapa pertanyaan informal. Wawancara 
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penelitian berkisar dari informal ke formal dan lebih dari sekedar percakapan. 

Walaupun semua percakapan mempunyai aturan peralihan tertentu atau kendali 

oleh satu atau partisipan lainnya, aturan pada wawancara penelitian lebih ketat. 

Peneliti cenderung mengarahkan wawancara pada penemuan perasaan, persepsi, 

dan pemikiran partisipan (Afiyanti dan Rachmawati, 2014). Pada penelitian ini, 

pengambilan data melalui wawancara semi terstruktur dengan pedoman 

wawancara dan panduan wawancara (catatan probing peneliti) dengan 

menggunakan strategi komunikasi yang tepat untuk penderita skizofrenia. 

3. Teknik triangulasi untuk mencapai validitas data yaitu informasi 

dikumpulkan dan dicari dari sumber yang berbeda agar tidak bias melalui 

informan atau sumber data yang berbeda (Afrizal, 2014). Triangulasi dilakukan 

untuk memperkuat data dan membuat peneliti yakin terhadap kebenaran dan 

kelengkapan data. Triangulasi dapat dilakukan secara terus menerus sampai 

peneliti yakin bahwa datanya sudah valid. Pada penelitian ini, selain melakukan 

pengumpulan data dari partisipan, peneliti juga melakukan teknik triangulasi 

dengan mengumpulkan data dari keluarga dan pengurus komunitas.  

3.6.1 Tahap Persiapan 

Tahap persiapan dimulai dengan peneliti meminta surat pengantar 

pemintaan ijin penelitian dari Fakultas Keperawatan Universitas Airlangga yang 

di tujukan kepada Ketua Komunitas Peduli Skizofrenia Indonesia dengan 

tembusan kepada Ketua Komunitas Peduli Skizofrenia Indonesia Simpul 

Malang. Setelah mendapat izin dari pengurus dan ketua Ketua Komunitas Peduli 

Skizofrenia Indonesia Simpul Malang, peneliti menetapkan calon partisipan 

sesuai dengan kriteria penelitian. 
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Peneliti mengidentifikasi calon partisipan berdasarkan data dari pengurus 

Komunitas Peduli Skizofrenia Indonesia Simpul Malang. Peneliti melakukan 

pengumpulan data terlebih dahulu dengan melakukan pendekatan kepada 

pengurus, ketua, dan  semua anggota komunitas pada pertemuan rutin mereka. 

Setelah mendapat informasi secara umum  mengenai kondisi partisipan, peneliti 

mendatangi anggota komunitas yang aktif yaitu penderita skizofrenia untuk 

melakukan pendekatan secara langsung dengan  perkenalan membina hubungan 

saling percaya kepada calon partisipan. Jika sudah tercipta hubungan saling 

percaya, selanjutnya peneliti menawarkan untuk untuk berpartisipasi dalam 

penelitian ini dengan memberikan penjelasan penelitian. Setelah partisipan 

memahami penjelasan penelian dan memberikan persetujuannya dengan tanda 

tangan  informed consent yang disaksikan 2 saksi yaitu keluarga dan pengurus,  

maka peneliti membuat kontrak dengan partisipan mengenai waktu dan tempat 

pelaksanaan wawancara. Pemilihan waktu dan tempat wawancara menjamin 

kenyamanan selama proses wawancara berlangsung yaitu antara pukul 08.00 

sampai dengan 15.00 di ruang tamu tempat tinggal partisipan, ruang pertemuan 

KPSI, dan ruang tamu panti Karya Asih Lawang,  

3.6.2 Tahap Pelaksanaan 

 Pada tahap pelaksanaan peneliti melakukan wawancara semi terstruktur 

dengan tiga fase yaitu: 

1) Fase Orientasi 

Fase orientasi dimulai setelah tercipta hubungan saling percaya antara 

peneliti dan partisipan ditandai dengan surat pernyataan kesediaan menjadi 

partisipan (informed consent). Peneliti pada tahap orientasi mencoba 
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menanyakan kondisi kesehatan penderita skizofrenia secara umum untuk 

mengidentifikasi sejauh mana kesiapan penderita untuk dilakukan 

wawancara.Peneliti menciptakan suasana lingkungan yang nyaman dengan 

duduk berhadapan dan mencoba untuk menjaga privasi penderita selama 

wawancara berlangsung dengan menempatkan didalam ruang wawancara hanya 

penderita, peneliti, dan/atau juga disertai keluarga. Peneliti menyiapkan voice 

recorder yang digunakan untuk merekam percakapan selama wawancara dan 

menyiapkan alat tulis untuk mengidentifikasi bahasa non verbal partisipan 

selama wawancara. Peneliti juga mengidentifikasi posisi voice recorder yang 

tepat agar dapat merekam semua percakapan selama wawancara dengan jelas. 

Peneliti melakukan wawancara pada partisipan dengan posisi berhadapan 

dengan jarak yang cukup dekat (kurang lebih 50 – 100 cm), dengan 

pertimbangan voice recorder dapat merekam pembicaraan dengan jelas. Voice 

recorder diletakkan ditempat terbuka dengan jarak kurang lebih 30-50 cm dari 

partisipan. 

2) Fase Kerja 

Pada penelitian ini, peneliti menyediakan panduan wawancara yang 

berisi pertanyaan terbuka. Panduan wawancara tersebut berisi pertanyaan-

pertanyaan khusus yang menjawab dari tujuan penelitian. Peneliti memberikan 

gambaran secara umum terkait dengan pertanyaan inti tersebut, sehingga 

partisipan dapat memahami pertanyaan peneliti, Peneliti berusaha tidak 

memberikan penilaian berdasarkan pemahaman atau pengalaman yang dimiliki 

oleh peneliti terhadap jawaban yang diberikan oleh partisipan. Proses 

wawancara pada penelitian berlangsung selama 45-60 menit untuk setiap 
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parisipan, diakhiri pada saat informasi yang dibutuhkan telah diperoleh sesuai 

tujuan penelitian melalui saturasi. 

Dalam pelaksanaan wawancara, peneliti memiliki catatan probing berisi 

panduan pertanyaan untuk menstimulasi percakapan yang mendorong partisipan 

menjawab pertanyaan secara lengkap. Teknik probing dapat dilakukan dengan 

mengulangi jawaban Responsden (echo probe), mengulangi bagian dari 

pertanyaan (requested probe), menunggu sebentar atau istirahat untuk 

memperoleh penjelasan yang lebih lanjut (silent probe), mendorong orang untuk 

meneruskan pembicaraannya dengan senyum/menganggukan kepala 

(encouragement probe), dan mengulangi pertanyaan apabila terjadi kebingungan 

pada partisipan (repeat probe). Probing berakhir jika peneliti telah memperoleh 

jawaban yang lengkap. 

Peneliti menuliskan catatan lapangan (field note) yang penting dengan 

tujuan penelitian untuk melengkapi hasil wawancara agar tidak lupa dan 

membantu unsur kealamiahan data yang didapatkan selama wawancara. Catatan 

lapangan digunakan untuk mendokumetasikan suasana, ekspresi wajah, perilaku 

dan respons non verbal partisipan selama proses wawancara. Catatan lapangan 

tersebut disusun kedalam suatu form panduan catatan lapangan yang 

menggambarkan Respons partisipan selama wawancara berlangsung. Catatan 

lapangan ditulis ketika wawancara berlangsung dan digabungkan pada transkrip. 

 

3) Fase terminasi 

Terminasi dilakukan apabila semua pertanyaan yang ingin ditanyakan 

sudah selesai dijawab oleh partisipan. Peneliti menutup wawancara dengan 
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mengucapkan terima kasih atas partisipasi dan kerjasama partisipasi selama 

wawancara. Peneliti kemudian membuat kontrak kembali dengan partisipan 

untuk pertemuan selanjutnya yaitu untuk validasi data. 

3.7 Analisis Data 

Analisis data penelitian kualitatif bertujuan mengorganisir data menjadi 

lebih terstruktur dan mendapatkan makna dari data yang telah diperoleh. Analisis 

data dalam penelitian kualitatif adalah aktivitas yang dilakukan secara terus 

menerus selama penelitian berlangsung yang artinya pengumpulan data dan 

analisis data dilakukan secara bersamaan  sehingga daat menghasilkan data yang 

berkualitas dan valid (Afrizal, 2014). 

Penelitian ini menggunakan analisis tematik dengan metode Interpretative 

Phenomenological Analysis (Smith, Flower dan Larkin, 2009). Secara sistematis 

tahap Interpretative Phenomenological Analysis yang akan dilakukan oleh peneliti 

adalah sebagai berikut:  

1. Reading and Re-reading 

Tahap membaca dan membaca kembali membuat peneliti mampu 

menenggelamkan diri dalam data original. Bentuk kegiatan ini adalah 

menuliskan transkrip wawancara dari rekaman audio ke transkrip dalam 

bentuk tulisan. Rekaman audio yang digunakan oleh peneliti dipandang lebih 

membantu proses pendengaran untuk memahami data wawancara. Imaginasi 

kata-kata dari partisipan yang ditulis dalam bentuk transkrip akan membantu 

analisis lebih komplit. Tahap ini dilaksanakan untuk memberikan keyakinan 

bahwa partisipan benar-benar menjadi fokus analisa tentang pengalaman 

mendapat dukungan sesama penderita (peer support). Peneliti memulai proses 



IR-PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA 

62 

SKRIPSI PENGALAMAN PENDERITA SKIZO….. CLARA AGUSTINA 

ini dengan anggapan bahwa setiap kata-kata partisipan sangat penting untuk 

masuk dalam fase analisis dan kata-kata tersebut diperlakukan secara aktif. 

Membaca kembali data dengan model keseluruhan struktur wawancara untuk 

selanjutnya dikembangkan, dan juga memberikan kesempatan pada peneliti 

untuk memperoleh pemahaman mengenai bagaimana narasi partisipan secara 

bersama-sama dapat terbagi dalam beberapa bagian. Tahap ini juga 

memudahkan penilaian mengenai hubungan kepercayaan yang dibangun 

selama wawancara nampak detail atau sebenarnya ada kontradiksi dan 

paradox. 

2. Initial Noting 

Deskripsi yang dikembangkan oleh peneliti dengan initial notes akan menjadi 

deskripsi inti dari komentar yang diberikan dan merupakan fokus dari 

fenomenologi dan sangat dekat dengan makna eksplisit partisipan. Pada tahap 

ini, peneliti juga melihat penggunaan bahasa partisipan ketika memaparkan 

pengalamannya mendapatkan dukungan sesama penderita (peer support) 

untuk selanjutnya diidentifikasi konsep abstrak sehingga peneliti mampu 

mengidentifikasi pola makna dari keterangan partisipan. Pada tahap ini, 

peneliti akan menguji isi/ konten dari kata, kalimat dan bahasa yang 

digunakan partisipan dalam level eksploratori. Adapun komentar eksploratori 

meliputi komentar deskriptif (descriptive comment), komentar 

bahasalinguistic comment), dan komentar konseptual (conceptual comment) 

yang dilakukan secara simultan. Komentar deskriptif berfokus pada gambaran 

isi / konten yang dikatakan oleh partisipan. Komentar bahasa berfokus pada 

penggunaan bahasa yang spesifik termasuk makna yang terkandung. 
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Komentar konseptual lebih berfokus pada koding yang konseptual 

menggunakan bentuk-bentuk yang intergratif (mempertanyakan). Setelah 

memberikan komentar eksplanatori, selanjutya peneliti melakukan 

dekonstruksi. Hal ini bertujuan untuk mengembangkan penilaian yang secara 

alamiah diberikan oleh partisipan dan menekankan pentingnya konteks 

wawancara secara keseluruhan, membantu untuk melihat hubungan antar satu 

pengalaman dengan pengalaman yang lain. Selanjutnya peneliti melakukan 

tinjauan umum dengan memberikan catatan eksploratori yaitu peneliti 

memulai dengan menggaris bawahi teks yang dianggap penting dalam 

transkrip dan memberi keterangan mengapa sesuatu itu dianggap penting. 

Kemudian penelitti akan mengasosiasi secara bebas teks dari informan, 

menuliskan apapun yang meuncul dalam pemikiran keika mambaca teks 

transkrip secara detail serta mengeksplorasi perbedaan pendekatan dari 

berbagai makna yang muncul. 

3. Developing Emergent Themes 

Pada tahap ini, komentar eksploratori yang komprehensif dan mendekatkan 

pada kesimpulan asli akan di identifikasi sehingga muncul tema-tema 

emergen. Peneliti akan mengevaluasi kembali alur narasi dari interview jika 

narasi awal dirasa kurang. Sehingga peneliti melakukan reorganisasi data 

pengalaman partisipan. Proses ini mempresentasikan lingkaran hermeneutik. 

Keaslian wawancara secara keseluruhan menjadi seperangkat dari bagian yang 

dianalisis, tetapi secara bersama-sama menjadi keseluruhan baru yang 

merupakan akhir dari analisis dalam melukiskan peristiwa secara terperinci. 
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4. Searching for Connections Across Emergent Themes 

Pada tahap ini, tema emergen yang telah diperoleh kemudian dipilih untuk 

mendapatkan tema super-ordinat. Hubungan antar tema super-ordinat ini 

dikembangkan dalam bentuk mapping / pemetaan dan kesesuaian tema satu 

dengan lainnya secara konstekstual. Tema super-ordinat yang saling 

berhubungan atau memiliki keterkaitan kemudian dibentuk menjadi tema 

induk. Peneliti akan menggali dan menemukan sesuatu yang baru dari hasil 

penelitian. Tidak semua tema yang muncul harus digabungkan dalam tahap 

analisis ini, beberapa tema mungkin akan dibuang.  

5. Moving the Next Cases 

Jika satu kasus selesai dan dituliskan hasil analisisnya, maka tahap selanjutnya 

adalah berpindah pada kasus atau partisipan berikutnya hingga selesai semua 

kasus. Langkah ini dilakukan pada semua transkrip partisipan, dengan cara 

mengulang proses yang sama. 

6. Looking for Pattern Across Cases 

Tahap akhir analisis adalah mencari pola yang muncul antar partisipan. 

Apakah hubungan yang terjadi antar kasus, dan bagaimana tema-tema yang 

ditemukan dalam kasus lain memandu peneliti mempunyai gambaran 

pengalaman partisipan. Pada tahap ini dibuat skema dari tema-tema untuk satu 

kasus dalam penelitian. 

 

 

 



IR-PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA 

65 

SKRIPSI PENGALAMAN PENDERITA SKIZO….. CLARA AGUSTINA 

3.8 Kerangka Kerja 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Gambar  3.1 Kerangka kerja penelitian pengalaman penderita skizofrenia 
mendapat dukungan sesama penderita 

Penderita skizofrenia saling memberi dukungan sesama 
penderita (peer support) dengan bergabung dengan Komunitas 

Peduli Skizofrenia Indonesia Simpul Malang 

Purposive Sampling dan Snowball 
Sampling 

Partisipan 10 orang penderita skizofrenia yang bergabung 
dengan Komunitas Peduli Skizofrenia Indonesia Simpul 

Malang 

Menyiapkan instrumen penelitian: 
1. Menyiapkan kode pada partisipan 
2. Menentukan waktu dan tempat untuk wawancara 

Proses pengambilan data :  
Wawancara semi terstruktur 

Analisis data tematik Intepretative Phenomenological 
Analysis (IPA) dengan tahapan: 

1. Membaca dan membaca kembali transkrip verbatim 
2. Memberi catatan awal dan komentar eksploratori untuk 

temuan penting 
3. Mengembangkan kemunculan beberapa tema 
4. Mencari hubungan antar tema 
5. Menganalisa tema yang muncul pada setiap patisipan 
6. Mencari pola tema yang berhubungan antar partisipan 
 

Kesimpulan akhir dan hasil 

Teknik triangulasi untuk mencapai validitas data 
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3.9 Etika Penelitian 

Aspek etik merupakan bagian penting dalam proses penelitian. 

Permasalahan etika dalam penelitian terjadi akibat bertemunya dua atau lebih 

kepentingan berbeda pada saat bersamaan, misalnya kepentingan peneliti untuk 

memperoleh hasil penelitian ilmiah dan penghormatan terhadap hak informan atau 

pihak-pihak lain yang terkait. Penerapan prinsip etik diperlukan untuk menjamin 

perlindungan terhadap hak-hak partisipan maupun perlindungan peneliti itu 

sendiri (Polit dan Beck, 2012). Berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan 

Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2016 Tentang Komisi Etik Penelitian dan 

Pengembangan Kesehatan Nasional Pasal 1 ayat 2 menyatakan etik penelitian dan 

pengembangan kesehatan adalah prinsip/kaidah dasar yang harus diterapkan 

dalam pelaksanaan penelitian dan pengembangan kesehatan yang meliputi : 1) 

prinsip menghormasti harkat martabat manusia (respect for persons), 2) prinsip 

berbuat baik (beneficence) dan tidak merugikan (non-maleficence), dan 3) prinsip 

keadilan (justice). 

3.9.1 Respect for Persons 

Prinsip etik respect for persons adalah partisipan memiliki kewenangan 

penuh dan hak dalam membuat keputusan secara sadar dan dapat dipahami 

dengan baik. Partisipan memiliki kebebasan tanpa ada paksaan untuk 

berpartisipasi maupun menolak keikutsertaan dalam penelitian ini ataupun 

mengundurkan diri saat proses penelitian (Polit dan Beck, 2012). Peneliti 

menemui partisipan untuk memberi penjelasan tujuan, manfaat, prosedur, serta 

peran calon partisipan. Peneliti juga meminta calon partisipan untuk 

menandatangani informed consent sebagai partisipan. Peneliti memberikan 
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kesempatan partisipan mempertimbangkan keputusan untuk ikut serta atau 

menolak dalam penelitian. Jika calon partisipan tidak bersedia untuk terlibat 

dalam penelitian maka peneliti tidak memaksakan untuk menandatangani 

informed consent.  

Selain itu, peneliti juga memberikan kebebasan bagi partisipan untuk 

bercerita, jika memang ada hal-hal yang tidak ingin diutarakan penderita 

skizofrenia karena berkaitan dengan persoalan pribadi, maka peneliti tidak akan 

memaksakannya. Peneliti juga memberikan kebebasan kepada partisipan untuk 

mengundurkan diri dari penelitian. Kemudian, pemilihan lokasi wawancara 

ditawarkan kepada partisipan. Hal ini sebagai bentuk penghormatan terhadap 

hak partisipan dan demi kenyamanan dalam proses wawancara sehingga 

partisipan dapat menceritakan pengalamannya dengan  nyaman. Untuk 

memenuhi prinsip anonymity, peneliti berkewajiban untuk tidak 

mempublikasikan identitas partisipan dengan  mengganti nama partisipan 

dengan kode partisipan yaitu P1, P2, dan seterusnya. Sedangkan untuk 

confidentiality, peneliti menjamin kerahasian informasi dan data yang diperoleh 

partisipan. Hal ini dilakukan dengan menyimpan data yang hanya bisa diakses 

oleh peneliti dalam bentuk data rekaman, hasil analisis dan laporan yang akan 

disimpan dalam waktu 5 tahun dan kemudian akan dimusnahkan dengan 

menghapus setiap data rekaman. Sedangkan untuk data dalam bentuk hard copy 

juga akan disimpan oleh peneliti dan satu-satunya institusi yang memiliki hak 

publikasi atas izin peneliti adalah Fakultas Keperawatan Universitas Airlangga.  
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3.9.2 Beneficence dan Non-Maleficence 

Prinsip etik Beneficience (kemanfaatan) adalah salah satu prinsip dasar 

etik yang menegakkan tanggungjawab peneliti untuk meminimalisir kerugian, 

kesalahan maupun hal-hal yang sifatnya membahayakan partisipan dan 

memaksimalkan keuntungan yang bisa diperoleh dari penelitian (Polit and Beck, 

2012). Non-maleficence yaitu setiap tindakan harus berpedoman pada 

prinsip primum non nocere (yang paling utama jangan merugikan). Resiko fisik, 

psikologis, dan sosial hendaknya diminimalisir semaksimal mungkin melalui 

pertanyaan yang sederhana, mudah dimengerti, dan tidak menyinggung perasaan 

partisipan.Pada penelitian ini, prinsip beneficience dan non-maleficence 

diterapkan peneliti dalam menggali penerimaan diri partisipan. Partisipan 

diposisikan sebagai sumber data demi kepentingan peneliti dengan menghargai 

setiap ungkapan partisipan sebagai masukan bagi pengembangan ilmu 

keperawatan jiwa.  

3.9.3 Justice 

Prinsip etik justice yaitu semua partisipan diperlakukan dengan pendekatan 

dan prosedur yang sama, tanpa membedakan satu sama lain. Peneliti 

memberikan alur pertanyaan yang sama kepada setiap partisipan sesuai dengan 

panduan wawancara. Selama menggali data, peneliti tidak hanya bersikap 

sebagai seorang yang profesional dan berkepentingan terhadap data penelitian, 

akan tetapi peneliti juga memberikan bantuan kepada partisipan terkait hal-hal 

yang masih menjadi kesulitan bagi partisipan. Saat partisipan kurang memahami 

pertanyaan, maka peneliti berupaya agar pertanyaan menjadi lebih mudah 

dipahami. Selain itu peneliti juga membantu partisipan jika mengalami kesulitan 
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dalam menemukan kata yang sesuai dengan apa yang ingin diungkapkan tanpa 

berupaya untuk mengarahkan jawaban. Proses semacam ini diperbolehkan dalam 

penelitian fenomenologi (Polit dan Beck, 2012). 

 

3.10 Keabsahan data 

Salah satu komponen inti yang menentukan kualitas output dari 

keseluruhan proses penelitian kualitatif adalah keabsahan data (trustworthiness). 

Penelitian ini menggunakan pendekatan triangulasi informan untuk meyakinkan 

validitas data.  

Penelitian kualitatif dinyatakan absah bila memiliki derajat kepercayaan 

(credibility), keteralihan (transferability), ketergantungan (dependability), dan 

kepastian (confirmability). 

1) Kepercayaan (credibility) data dibuktikan melalui proses klarifikasi 

kepada partisipan. Data yang telah dihimpun oleh peneliti ditunjukkan 

kepada partisipan untuk dibaca ulang dan dilakukan verifikasi terhadap 

keakuratan data. Partisipan berhak melakukan konfrontasi jika memang 

terdapat data yang tidak sesuai dengan konteks yang dimaksud dan 

peneliti wajib melakukan perubahan. Data dinilai telah sesuai kemudian 

ditandatangani oleh partisipan pada naskah verbatim. Selain dari 

partisipan, peneliti juga melakukan teknik triangulasi untuk mencapai 

validitas data dengan mengumpulkan data dari sumber data yang 

berbeda yaitu keluarga dan pengurus komunitas. 

2) Transferability atau keteralihan merupakan validitas eksternal yang 

dinilai dari dapat atau tidaknya hasil penelitian untuk diterapkan pada 
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tempat atau waktu yang lain dengan konteks situasi yang sama dengan 

saat penelitian dilakukan (Sugiyono, 2010). Pada penelitian ini, peneliti 

akan menggali data-data subyektif melalui pendekatan yang 

mengutamakan obyektivitas. Obyektivitas diperoleh melalui penerapan 

prinsip bracketing. Dalam menerapkan prinsip bracketing, peneliti telah 

mengesampingkan semua interpretasi pribadinya tentang fenomena yang 

sedang diteliti, terutama saat melakukan pengumpulan data dan analisis 

data. Peneliti sepenuhnya menggunakan sudut pandang partisipan 

sehingga deskripsi dari fenomena yang diamati adalah murni dari sudut 

pandang partisipan tanpa inferensi dengan sudut pandang peneliti. 

Transferability juga diperoleh melalui metode penggalian data yang 

sama antar partisipan, serta bentuk-bentuk pertanyaan yang sama. Alur 

wawancara pun telah dilakukan sama antar partisipan. 

3) Kebergantungan (dependability), bermakna sebagai reliabilitas atau 

kestabilan data dari masa ke masa dan kondisi ke kondisi. Salah satu 

teknik mencapai dependability adalah inquiry audit, melibatkan suatu 

penelaahan data dan dokumen-dokumen yang mendukung secara 

menyeluruh dan terperinci oleh seorang penelaah eksternal (Polit & 

Beck, 2012). Penelaah yang dilibatkan adalah pembimbing penelitian 

dan perawat jiwa yang menggunakan metode kualitatif dalam 

penelitiannya.  

4) Kepastian (confirmability), menekankan pada obyektivitas dan netralitas 

data. Penelitian dikatakan obyektif bila hasil penelitian telah disepakati 

partisipan. Dalam penelitian kualitatif, uji confirmability mirip dengan 
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uji dependability sehingga pengujiannya dapat dilakukan secara 

bersamaan. Peneliti melakukan konfirmasi dengan menunjukkan 

transkrip yang sudah ditambahkan catatan lapangan, tabel 

pengkategorian tema awal dan tabel analisis tema pada pembimbing 

penelitian dan partisipan. 
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BAB 4 

HASIL PENELITIAN 

 

Bab ini menguraikan hasil penelitian yang didapatkan dari serangkaian 

wawancara mendalam semi terstruktur yang dilakukan peneliti tentang 

pengalaman penderira skizofrenia mendapat dukungan sesama penderita (peer 

support). Penyajian hasil penelitian dilakukan dalam tiga bagian utama, yaitu 

bagian pertama memberikan uraian tentang gambaran umum lokasi penelitian. 

Bagian kedua memberikan uraian tentang karakteristik partisipan yang terlibat 

dalam penelitian dan bagian ketiga memberikan analisis tema yang mencakup 

deskripsi hasil wawancara mandalam dan catatan lapangan. Peneliti memperoleh 

13 (tiga belas) tema yang memberikan suatu gambaran mengenai pengalaman 

penderita skizofrenia mendapat dukungan sesama penderita (peer support). 

4.1  Gambaran Umum Lokasi Penelitian 

 Penelitian ini dilakukan di Komunitas Peduli Skizofrenia Indonesia (KPSI) 

Simpul Malang. Komunitas Peduli Skizofrenia Indonesia (KPSI) berkembang di 

kota besar di Indonesia termasuk Malang sebagai wadah untuk saling berbagi 

pengalaman dan informasi antar penderita skizofrenia dan keluarganya, tidak 

merasa sendiri, saling menguatkan, serta didampingi para profesional di bidang 

kesehatan jiwa. KPSI Malang diketuai oleh penderita skizofrenia sebagai upaya 

pemberdayaan. Namun begitu, pengurus KPSI Malang adalah para profesional 

kesehatan jiwa meliputi psikiater, psikolog, perawat jiwa, tim promosi kesehatan 

rumah sakit yang ada di Malang.  
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 Penelitian ini dilakukan kepada penderita skizofrenia yang bergabung 

dengan KPSI Malang. Pengumpulan data dilaksanakan pada bulan Oktober 

sampai November 2017 dengan melibatkan 10 orang partisipan dalam wawancara 

mendalam sesuai kriteria inklusi. Selain pengumpulan data kepada partisipan, 

peneliti juga melakukan triangulasi data dengan wawancara kepada keluarga 

partisipan dan pengurus KPSI Malang. 

 Peneliti melakukan pengumpulan data pada lokasi yang berbeda pada setiap 

partisipan. Partisipan 1 sampai dengan 3 di wawancara di ruang tamu tempat 

tinggal nya, wawancara dilaksanakan sebanyak dua kali pada masing-masing 

partisipan. Partisipan 4 sampai dengan 6 di wawancara di tempat pertemuan 

KPSI, yaitu gedung operation room RSJ Lawang, wawancara dilaksanakan 

sebanyak satu kali pada masing-masing partisipan. Partisipan 7 sampai dengan 10 

di wawancara di tempat tinggal partisipan saat ini, yaitu ruang tamu yayasan panti 

Karya Asih Lawang, wawancara dilaksanakan sebanyak dua kali untuk partisipan 

7 sampai dengan 9, dan tiga kali untuk partisipan 10.  

 Peneliti membutuhkan waktu cukup lama untuk membina hubungan saling 

percaya dengan beberapa partisipan. Namun sudah diatasi dengan bantuan sesama 

penderita lain ataupun pengurus untuk kemudahan melakukan wawancara 

mendalam. 

4.2 Karakteristik Partisipan 

 Partisipan dalam penelitian ini berjumlah sepuluh orang, empat orang 

berjenis kelamin perempuan dan enam orang berjenis kelamin laki-laki yang 

berusia dalam rentang 21 tahun sampai dengan 47 tahun. Agama yang dianut oleh 

sebagian besar partisipan adalah islam yaitu sebanyak enam orang, sedangkan 
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empat orang beragama katolik. Tingkat pendidikan partisipan bervariasi, yaitu 

lima orang memiliki tingkat pendidikan sarjana, satu orang memiliki tingkat 

pendidikan diploma, tiga orang memiliki tingkat pendidikan SMA, dan satu orang 

memiliki tingkat pendidikan SMP. Pekerjaan partisipan juga bervariasi, yaitu 

sebanyak lima orang bekerja swasta, empat orang sebagai wiraswasta, dan satu 

orang sebagai ibu rumah tangga. Sebagian besar, yaitu 7 orang partisipan 

berstatus belum menikah, 2 orang berstatus menikah, dan 1 orang berstatus janda. 

Lama partisipan menderita skizofrenia bervariasi yaitu dalam rentang 1 sampai 

dengan 20 tahun. Adapun lama partisipan bergabung dengan KPSI juga bervariasi 

yaitu 1 bulan sampai dengan 7 tahun. Sebagian besar partisipan dalam penelitian 

ini yaitu 9 orang dalam kondisi remisi, dan 1 orang partisipan sudah sembuh. 
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Tabel 4.1 Karakteristik Partisipan Penderita Skizofrenia Di KPSI Simpul Malang, November 2017 
 

Kode 
partisipan 

P1 P2 P3 P4 P5 P6 P7 P8 P9 P10 

Usia 34 Tahun 42 Tahun 34 Tahun 26 Tahun 21 Tahun 25 Tahun 39 tahun 47 Tahun  20 Tahun 31 tahun 
Jenis Kelamin Perempuan Perempuan Laki-laki Laki-laki Laki-laki Laki-laki Perempuan Perempuan Laki-laki Laki-laki 

 
Agama Islam Islam Islam Islam Katolik Islam Katolik Katolik Islam Katolik 
Pendidikan D1 S1 S1 S1 S1 S1 SMA SMA SMP SMA 
Pekerjaan Ibu Rumah 

Tangga 
Wiraswasta 

(Terapis 
dan Guru 
Ekstra) 

Wiraswasta 
(Dagang) 

Wiraswasta 
(Fotografi 

dan 
Videografi) 

Swasta 
(Travel) 

Swasta 
(Program

-mer) 

Wiraswasta 
(Membantu 
bisnis orang 

tua) 

Swasta 
(Membantu di 

panti) 

Swasta 
(Membantu 
di panti dan 
orang tua) 

Swasta 
(Membantu 

di panti) 

Status 
Perkawinan 

Kawin Kawin Belum 
Kawin 

Belum 
Kawin 

Belum 
kawin 

Belum 
kawin 

Belum 
kawin 

Janda Belum 
kawin 

Belum 
kawin 

Alamat Malang Malang Malang Trenggalek Malang Malang Malang Malang Pasuruan/ 
Malang 

Surabaya/ 
Malang 

Lama 
Menderita 
Skizofrenia 

16 tahun 10 tahun 10 tahun 9 tahun 3 tahun 1 tahun 20 tahun 5 tahun 2 tahun 2 tahun 

Lama 
bergabung 
dengan KPSI 

7 tahun 5 tahun  6 tahun 4 tahun 4 tahun 1 tahun 1 bulan 1 tahun 1 bulan 1 bulan 

Keadaan saat 
ini 

Remisi  Remisi Remisi Remisi Sembuh Remisi Remisi Remisi Remisi Remisi 
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4.3 Analisis Tema 

Pada bagian ini, peneliti akan memaparkan tema-tema yang telah 

teridentifikasi dari hasil wawancara mendalam dan catatan lapangan selama 

proses pengambilan data. Keseluruhan tema yang terbentuk berdasarkan jawaban 

partisipan terhadap pertanyaan-pertanyaan yang mengacu pada tujuan khusus 

penelitian. Tujuan khusus penelitian terjawab dalam 13 (tiga belas) tema 

superordinat yang memaparkan tentang pengalaman penderita skizofrenia 

mendapat dukungan sesama penderita (peer support) di KPSI Malang. Tema-tema 

yang dihasilkan dari penelitian ini dibahas secara terpisah dan diuraikan dalam 

urutan penomoran mulai tema pertama sampai dengan tema kesebelas. 

 

4.3.1 Tema 1 : Penyebab 

 Tema superordinat yang pertama adalah penyebab. Partisipan pada 

penelitian ini mengungkapkan beberapa hal sebagai penyebab dirinya menderita 

skizofrenia. Tema subordinat dari penyebab menderita skizofrenia meliputi faktor 

psikologi, faktor lingkungan, dan faktor biologi. 

I. Faktor Psikologi 

Partisipan mengungkapkan bahwa salah satu penyebab dirinya menderita 

skizofrenia adalah faktor psikologi dari dalam dirinya. Kategori suka 

memendam masalah sendiri diungkapkan oleh 4 partisipan dalam penelitian 

ini sebagai berikut : 

 “...karena saya labil dan sensitif atau peka sekali orangnya, kalau ada 
masalah saya pendam tidak cerita ke orang lain” (P1) 

“saya pendam sendiri, tidak saya ceritakan ke siapa-siapa” (P5) 
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“Akhirnya saya gak pernah cerita lagi ke orang tua, saya pendam 

sendiri.” (P6) 

“Awalnya karena saya terlalu memikirkan perkataan orang dan mudah 
tersinggung kemudian saya diam saja saya pendam sendiri.” (P7) 

 

II. Faktor lingkungan 

Partisipan faktor lingkungan juga menjadi penyebab dirinya menderita 

skizofrenia. Beberapa faktor lingkungan tersebut meliputi : bullying di 

sekolah, pertengkaran rumah tangga, penolakan, pola asuh otoriter, 

pengangguran, kematian, dan perebutan harta warisan. 

1) Bullying di sekolah 

Kategori bullying di sekolah disampaikan oleh 2 orang partisipan 

dalam kutipan wawancara berikut ini: 

“..saya seperti tidak bisa bergaul dengan baik, akhirnya saya tidak 
punya teman, dan istilahnya di bully. Akhirnya saya ndak kerasan, dan 
minta pindah sekolah ke swasta, tapi di sekolah yang baru saya juga 
tidak bisa menyesuaikan diri lagi.” (P5) 

“.. saya gak punya teman, gak ada menyukai saya, saya sering 
diolok-olok, nah saya pernah cerita ke orang tua, tapi tanggapannya 
biasa saja.” (P6) 

 

2) Pertengkaran rumah tangga 

Kategori pertengkaran rumah tangga disampaikan oleh 1 orang 

partisipan dalam kutipan wawancara berikut ini : 

“..masalahnya itu berbeda pendapat dengan suami yang tidak 
menemukan benang merah atau solusi” (P2) 

 

3) Penolakan 

Kategori penolakan disampaikan oleh 3 orang partisipan dalam kutipan 

wawancara berikut ini : 

“...kemudian saya ditinggalkan pacar saya juga.” (P3) 
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“Saya kan istri kedua, saya semakin tidak diterima oleh anak-anak 
tiri saya.” (P8) 

“Masalahnya itu karena anak-anak tiri tidak mau mengakui saya 
sebagai ibu,...” (P8) 

“Aku juga pernah ditolak sama orang yang kucintai,..” (P10) 

 

4) Pola asuh otoriter 

Kategori pola asuh otoriter disampaikan oleh 1  orang partisipan dalam 

kutipan wawancara berikut ini : 

“...beban dari keluarga, kan Bapak itu menuntut semuanya harus 

sempurna gitu.” (P4) 
 

5) Pengangguran 

Kategori pengangguran disampaikan oleh 1 orang partisipan dalam 

kutipan wawancara berikut ini : 

“Itu awalnya gara-gara nganggur mbak, nganggur terlalu lama 
setelah lulus kuliah tahun 2014, tidak kunjung dapat kerja.” (P6) 

 

6) Kematian 

Kategori kematian disampaikan oleh 2 orang partisipan dalam kutipan 

wawancara berikut ini : 

“..sebenarnya sudah mulai sering gelisah sejak suami saya 
meninggal.” (P8) 

“Karena ayahku meninggal bunuh diri, dan ibuku meninggal karena 

kecelakaan. Sejak itu aku juga sering pengen bunuh diri ingin 
menubrukkan diri ke mobil di jalan raya.” (P10) 

 

7) Perebutan harta warisan 

Kategori perebutan harta warisan disampaikan oleh 1 orang partisipan 

dalam kutipan wawancara berikut ini : 
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“Masalahnya itu karena anak-anak tiri tidak mau mengakui saya 
sebagai ibu, saya tidak diberi harta warisan setelah suami saya 
meninggal”(P8) 

 
III. Faktor biologi 

Partisipan mengungkapkan bahwa terdapat faktor biologi yang menjadi 

penyebab dirinya menderita skizofrenia. Kategori adanya genetik atau 

keturunan skizofrenia diungkapkan oleh 2 orang partisipan dalam kutipan 

wawancara berikut ini: 

“..., ternyata penyakit ibu menurun ke saya. Ibu saya juga sakit seperti 

ini.” (P9) 

“Bapak saya meninggal karena bunuh diri juga akibat stres, paman juga 

sakit seperti ini” (P10) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Gambar  4.1 Skema analisis penyebab menderita skizofrenia (Tema 1) 

 
4.3.2 Tema 2 : Gejala skizofrenia 

Tema superordinat yang kedua adalah gejala skizofrenia. Partisipan pada 

penelitian ini mengungkapkan beberapa gejala yang dirasakan selama dirinya 

menderita skizofrenia meliputi gejala positif dan negatif.  Gejala tersebut menjadi 

Suka memendam masalah 
sendiri 
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Faktor biologi Genetik 

Bullying di sekolah 

Pertengkaran rumah tangga 
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Perebutan harta warisan 

TUK 1 :  
Riwayat 

menderita 
skizofrenia 
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tema subordinat dalam tema ini yaitu : halusinasi, waham, agresif, agitasi, 

gangguan daya ingat, anhedonia/ asosialiti, kehilangan motivasi, gangguan alam 

perasaan, dan gangguan afek emosi. 

I. Halusinasi 

Beberapa partisipan mengungkapkan bahwa dia pernah menunjukkan gejala 

halusinasi selama menderita skizofrenia. Gejala halusinasi yang dirasakan 

partisipan meliputi halusinasi pendengaran dan halusinasi penglihatan. 

1) Halusinasi pendengaran 

Lima orang partisipan mengungkapkan bahwa dirinya mengalami 

halusinasi pendengaran. Gejala halusinasi pendengaran yang dirasakan 

oleh partisipan diungkapkan dalam kutipan pernyataan berikut : 

“..ada halusinasi bilang “kalau kamu percaya Tuhan, paku itu kamu 

tancapkan di matamu gakpapa”” (P2) 

“Sampai daun juga bilang “ Assalamualaikum ya Ahlal Jannah” 
......... Tapi orang-orang gak ada yang tahu kalau benda2 mati itu 
ngomong ke aku minta ditolong,....” (P2) 

“Ditambah juga ada halusinasi suara, bilang macam-macam. Sampai 
akhirnya bilang “kau itu nabi harus menjalani ujian, nabi yang gagal 

dan harus bunuh diri”” (P3) 

“Sebelum itu saya sering ngikutin suara juga buat keluyuran naik 

sepeda malam-malam, naik genteng,..” (P3) 

“...terus ada halusinasi juga,..... mendengar suara yang tidak ada 
wujudnya” (P4) 

“Halusinasi mengolok-olok aku,..” (P7) 

“Dulu pernah dengar bisikan-bisikan, saya seperti dikendalikan,..” 
(P9) 

 
2) Halusinasi penglihatan 

Dua orang partisipan mengungkapkan bahwa dirinya pernah mengalami 

halusinasi penglihatan. Gejala halusinasi penglihatan yang dirasakan 
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partisipan diungkapkan partisipan dalam kutipan wawancara sebagai 

berikut: 

“...aku itu waktu itu rasanya sampai ke padang pasir guede (besar 
sekali) mbak. Bangun tidur di laut.. apa itu ya? Halusinasi visual..” (P2) 

“..kadang juga keliatan orang perempuan memaki-maki aku...” (P7) 

 

II. Waham 

Partisipan menunjukkan gejala waham / delusi selama menderita 

skizofrenia. Gejala waham yang ditunjukkan oleh partisipan dalam 

penelitian ini berupa waham curiga, waham kebesaran, dan waham kejar. 

1) Waham curiga 

Tiga orang partisipan mengungkapkan bahwa dia curiga terhadap 

beberapa orang disekitarnya. Kecurigaan nya tersebut muncul tanpa 

alasan yang sesuai realitas dan disebut sebagai waham. Kategori 

waham curiga diungkapkan partisipan dalam kutipan pernyataan 

sebagai berikut: 

“Merasa keluarga tidak suka dengan saya, sering teringgung jika 

mereka tertawa...  tapi dosen, teman jika menoleh saja gitu saya 
merasa mereka tidak menyukai saya.Sampai puncaknya itu saya 
merasa orang lewat saja padahal saya gak kenal, kaya bakul bakso, 
semua kayak gak suka sama saya.” (P3) 

“....  merasa orang-orang dijalan itu seperti bereaksi terhadap saya” 

(P3) 

“Saya sampai gak lulus sekolah, karena pas ujian akhir saya merasa 

guru-guru saya berkonsipirasi agar saya tidak lulus.” (P7) 

“Lingkungan seperti teman-teman saya di kampus seperti tidak 
suka sama saya, ingin mencelakai saya dan keluarga saya.” (P7) 

“Aku mangkel sama koko ku, karena perasaanku dia nyetir motor 

ugal-ugalan mengejar aku, mau membunuh aku.” (P10) 
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2) Waham kebesaran 

Satu orang partisipan mengungkapkan bahwa dia mempunyai 

kemampuan berlebih yang tidak sesuai dengan kenyataan dan disebut 

dengan waham kebesaran. Kategori waham kebesaran diungkapkan 

partisipan dalam kutipan pernyataan sebagai berikut: 

“....dan saya merasa kalau saya memang nabi,....” (P3) 
 
 

3) Waham kejar 

Dua orang partisipan mengungkapkan bahwa dia merasa ada sesuatu 

yang mengejarnya namun tidak sesuai dengan kenyataan disebut 

dengan waham kejar. Kateegori waham kejar diungkapkan partisipan 

dalam kutipan pernyataan sebagai berikut: 

“.....rasanya mobil dibelakang itu setan, jadi aku merasa dikejar setan 

itu, aku siap siaga tapi gak takut aku siap perang” (P2) 

“Karena aku merasa koko ku selalu mengejar ngejar aku, mau 

membunuh.” (P10) 

 

III. Agresif 

Beberapa partisipan mengungkapkan bahwa dia pernah menunjukkan gejala 

agresif selama menderita skizofrenia. Perilaku agresif yang ditunjukkan 

adalah berupa marah (verbal), membanting barang, menciderai orang lain, 

dan menciderai diri sendiri. 

1) Marah (verbal) 

Sebagian besar partisipan pernah mengalami gejala agresif berupa 

marah secara verbal. Kategori marah (verbal) diungkapkan dalam 

wawancara berikut ini: 
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“.......sampai akhirnya SMA itu gejala marah-marah tanpa sebab...” 

(P1) 

 “...Aku marah sekali mbak pas itu..” (P2) 

“Begitu sadar kok saudaraku gak ada, aku ngamuk mbak..” (P2) 

“...ya sampai marah-marah pasti,..” (P4) 

“Kalau sudah tidak terkontrol ya akhirnya marah,..” (P5) 

“Saya juga pernah marah-marah sampai histeris,..” (P7) 

“Saya diungsikan ke panti karena sering marah-marah ngomel gak 
cocok dengan mereka.” (P8) 

“...dan marah ke teman-teman di panti.” (P8) 

“...jadi marah-marah ke keluarga dan semua orang..” (P9) 

 
2) Membanting barang 

Dua partisipan pernah mengalami gejala agresif berupa marah sampai 

membanting barang. Kategori membanting barang sebagai bentuk 

perilaku agresif diungkapkan dalam kutipan pernyataan sebagai berikut: 

“...sampai membanting barang-barang...” (P1) 

“...barang-barang saya bantingi.” (P4) 

“...sampai membanting pintu.” (P7) 

“..sampai melempari barang-barang ke mereka.” (P9) 

 
3) Menciderai orang lain 

Lima orang partisipan mengalami gejala agresif  yaitu menyerang orang 

lain. Kategori menyerang orang lain diungkapkan oleh partisipan dalam 

kutipan sebagai berikut : 

“... ustad yang ngerukyah saja tak kipatno (saya banting badannya)” 

(P2) 

“begitu bangun aku memberontak, karena koyoe saudara semua 

pengen ngeroyok aku,..” (P2) 

 “...ngamuk memukul ke orang tua” (P4) 

“...sampai menciderai kakak saya.” (P5) 

“Pernah mukul ayah dan tetangga saya.” (P9) 
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“..membacok koko ku..” (P10) 

“Sebelum mbacok aku juga sering gak cocok sampai gelut sama kakak 

ku.” (P10) 

“...sampai pernah aku mencekik orang karena bertengkar sama aku.” 
(P10) 

 
4) Menciderai diri sendiri 

Kategori menciderai diri sendiri sebagai benutk perilaku agresif 

diungkapkan oleh satu orang partisipan dalam kutipan berikut ini: 

“Sering membenturkan kepala ke tembok juga kalau pas lagi gelisah.” 
(P9) 

 
IV. Agitasi 

Partisipan dalam penelitian ini menunjukkan gejala skizofrenia berupa 

agitasi yaitu bingung, gelisah, dan cemas secara berlebihan. Gejala agitasi 

disampaikan oleh beberapa partisipan dalam kutipan pernyataan sebagai 

berikut: 

“...sering bingung dan gelisah,.....” (P1) 

“Kalau sekarang yang memicu kambuh itu kalau keluar rumah sering 

bingung. Kalau di rumah sering gelisah atau mulai abis ashar.” (P3) 

“...sering cemas berlebihan bisa seminggu sekali cemasnya dengan durasi 

1 minggu lamanya” (P4) 

“Jadi bingung, khawatir berlebihan gitu.” (P6) 

“Sampai saya bingung sekali, cemas, akhirnya tidak mau kuliah lagi di 
Surabaya, itu sudah jalan semester 3.” (P7) 

“..tiba-tiba gelisah bingung sendiri.. “ (P8) 

“Awalnya itu sering gelisah sejak 2 tahun yang lalu. Gelisah seperti 

kerasukan masuk halus,..” (P9) 

“...cemas berlebihan sampai aku mau bunuh diri di jalan raya,” (P10) 

 

V. Gangguan daya ingat 

Partisipan dalam penelitian ini menunjukkan gejala skizofrenia berupa 

ganguan daya ingat. Gangguan daya ingat yang muncul adalah partisipan 
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kesulitan mengingat sesuatu yang sudah lama terjadi (jangka panjang) dan 

kejadiaan yang baru saja terjadi (jangka pendek). 

1) Jangka panjang 

Gangguan daya ingat jangka panjang disampaikan oleh dua partisipan dalam 

kutipan pernyataan sebagai berikut: 

“..soalnya saya sulit mengingat kejadian yang sudah lama..” (P1) 

“Apalagi ya aku lupa, aku pelupa, dari kecil ke pelajaran juga sering 
lupa. Jadi sulit mengingat apapun.” (P10) 

 

2) Jangka pendek 

Gangguan daya ingat jangka panjang disampaikan oleh dua partisipan 

dalam kutipan pernyataan sebagai berikut: 

“Dulu parah, kejadian baru tadi pagi, saya sorenya sudah lupa, dalam 
waktu sedetik baru ngomong saya juga bisa lupa.” (P1) 

“Apalagi ya aku lupa, aku pelupa, dari kecil ke pelajaran juga sering 

lupa. Jadi sulit mengingat apapun.” (P10) 

 
VI. Anhedonia/ asosialiti 

Partisipan dalam penelitian ini menunjukkan perilaku anhedonia/ asosialiti 

sebagai gejala skizofrenia. Perilaku tersebut berupa isolasi sosial yaitu tidak 

mau berhubungan secara sosial dengan lingkungan sekitar. Kategori isolasi 

sosial disampaikan 3 orang partisipan dalam kutipan pernyataan berikut ini : 

“Dulu sering menyendiri tidak mau keluar rumah...” (P3) 

“Jadi selama 2 tahun itu saya gak punya teman, hanya diam di rumah, 

tidak pernah bertemu tetangga.” (P6) 

“Saya gak pernah bergaul dengan tetangga sekitar, jadi gak pernah 

kepikiran juga bagaimana sikap mereka terhadap saya, saya lebih suka 
berdiam diri di rumah.” (P6) 

“Saya gak pernah ketemu tetangga mbak, saya lebih suka didalam 

rumah saja,.” (P7) 
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VII. Kehilangan motivasi 

Partisipan dalam penelitian ini pernah merasa kehilangan motivasi selama 

menderita skizofrenia. Kehilangan motivasi sebagai gejala negatif 

skizofrenia yaitu berupa perilaku tidak mau merawat diri dan tidak mau 

beraktivitas. 

1) Tidak mau merawat diri 

Perilaku tidak mau merawat diri disampaikan oleh dua orang partisipan 

dalam kutipan pernyataan sebagai berikut: 

“Kalau kambuh, aku sampai gak mau mandi berhari-hari mbak..” (P1) 

 “...sampai aku gak tidur mbak, sampai lupa mengurus diri sendiri dan 

bayi ku” (P2) 

 

2) Tidak mau beraktivitas 

 
Perilaku tidak mau beraktivitas disampaikan oleh satu orang partisipan 

dalam kutipan pernyataan sebagai berikut: 

“Ya putus asa, kehilangan motivasi untuk beraktivitas itu keluhan utama, 

jadi sangat malas sekali untuk ngapa-ngapain” (P6) 

 

VIII. Gangguan alam perasaan 

Partisipan dalam penelitian ini menunjukkan gejala skizofrenia berupa 

gangguan alam perasaan. Gangguan alam perasaan yang muncul adalah 

sedih, takut, dan putus asa. 

1) Sedih 

Satu orang partisipan mengungkapkan bahwa dia pernah mengalami 

perasaan sangat sedih. Gangguan alam perasaan sedih diungkapkan 

partisipan dalam kutipan pernyataan sebagai berikut: 
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“Perasaan saya sedih sekali kenapa kok semua orang tidak suka 

saya.” (P3) 
 

2) Takut 

Satu orang partisipan mengungkapkan bahwa dia pernah mengalami 

perasaan sangat takut. Gangguan alam perasaan takut diungkapkan 

partisipan dalam kutipan pernyataan sebagai berikut: 

“Iya bener awalnya itu sering was- was ketakutan gitu saya mbak..” 
(P4) 

 
3) Putus asa 

 
Satu orang partisipan mengungkapkan bahwa dia pernah mengalami 

perasaan putus asa. Gangguan alam perasaan putus asa diungkapkan 

partisipan dalam kutipan pernyataan sebagai berikut: 

“Ya putus asa, kehilangan motivasi untuk beraktivitas itu keluhan 

utama,...” (P6) 

 

IX. Gangguan afek emosi 

Partisipan dalam penelitian ini menunjukkan gejala skizofrenia berupa 

ganguan afek emosi. Gangguan afek emosi yang muncul adalah labil 

disampaikan oleh dua partisipan dalam kutipan pernyataan sebagai berikut: 

“...karena saya labil..” (P1) 

“Kalau sedih, sedih banget, kalau seneng, seneng banget, marah, marah 

banget.” (P5) 
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Gambar 4.2 Skema analisis gejala yang dirasakan selama menderita 
skizofrenia (Tema 2) 
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yaitu: daya tilik diri, perilaku bunuh diri, riwayat hospitalisasi, penyebab 

kekambuhan, dan cara mengatasi kekambuhan. 

I. Daya tilik diri 

Partisipan dalam penelitian ini menunjukkan daya tilik diri awalnya 

mengingkari penyakit yang diderita, namun kemudian menyadari bahwa 

dirinya menderita skizofrenia. 

1) Mengingkari penyakit yang diderita 

Lima orang partisipan dalam penelitian ini menunjukkan sikap 

mengingkari penyakit yang diderita dan merasa bahwa dirinya tidak 

sakit. Sikap tersebut diungkapkan dalam kutipan pernyataan berikut 

ini: 

“...sebelum itu ya merasa kayak gak sakit.” (P2) 

“...jadi saya bilang “saya gak sakit, gak usah dibawa ke psikiater” 
(P3) 

“Kan saya merasa gak sakit mbak.. jadi gak mau minum obat.” (P4) 

“...sebenarnya saya waktu itu merasa tidak sakit” (P5) 

“Cuma beberapa kali dikasih mama, obatnya gak saya minum, 

soalnya dulu saya merasa gak sakit,..” (P7) 

 

2) Menyadari penyakit yang diderita 

Sebagian besar partisipan dalam penelitian ini menunjukkan sikap 

menyadari penyakit yang diderita pada akhirnya. Sikap tersebut 

diungkapkan dalam kutipan pernyataan berikut ini: 

“Sadarnya sakit itu.. iya.. itu setelah dibawa ke RSJ..” (P2) 

“.... ternyata sekarang saya tahu itu dari kelainan hormon di otak dan 
harus diobati.” (P3) 

“...saya usahakan gak putus obat karena sakit saya ini diharuskan 

begitu,..” (P4) 

“...saya hanya sakit dan butuh obat,..” (P5) 
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“Sebenarnya saya itu merasa diri saya sakit.” (P6) 

“Tapi sekarang kami semua sudah legowo, menerima sakit ini. Saya 
juga ke panti, juga kemauan sendiri kan.” (P9) 

 

II. Perilaku bunuh diri 

Partisipan dalam penelitian ini menyatakan pernah menunjukkan perilaku 

bunuh diri selama menderita skizofrenia. Perilaku bunuh diri yang 

ditunjukkan berupa hanya ada ide bunuh diri namun tidak ada percobaan 

dan aktif mencoba bunuh diri. 

1) Ada ide bunuh diri namun tidak ada percobaan bunuh diri 

Partisipan menyatakan perilaku bunuh diri yang ditunjukkan adalah 

adanya ada ide bunuh diri namun tidak ada percobaan bunuh diri 

ditunjukkan dalam kutipan pernyataan dua orang partisipan berikut ini: 

“..rasanya saya sudah seperti tidak mau melihat dunia, dunia 

seperti angkara murka.” (P2) 

“Kalau tidak kuat, juga beberapa kali mau bunuh diri saja rasanya 

saya tidak berguna hidup di dunia ini.” (P7) 

 

2) Aktif mencoba bunuh diri 

Partisipan menyatakan perilaku bunuh diri yang ditunjukkan adalah aktif 

mencoba bunuh diri diungkapkan dalam wawancara oleh dua orang 

partisipan sebagai berikut: 

“...sampai akhirnya memotong tangan mau bunuh diri itu,...” (P3) 

“..sampai aku mau bunuh diri di jalan raya,..” (P10) 

“Karena ayahku meninggal bunuh diri, dan ibuku meninggal 

karena kecelakaan. Sejak itu aku juga sering pengen bunuh diri,...” 
(P10) 
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III. Riwayat hospitalisasi 

Sebagian besar partisipan pernah dirawat di rumah sakit / 

hosipitalisasi selama menderita skizofrenia. Tema subordinat 

hospitalisasi dikategorikan menjadi tidak pernah rawat inap, jarang 

(1 sampai dengan kali) rawat inap, dan sering (lebih dari 3 kali) 

rawat inap. 

1) Tidak pernah rawat inap 

Beberapa partisipan mengaku tidak pernah dirawat inap di 

rumah sakit selama menderita skizofrenia, namun sebagian 

besar dari mereka tinggal di yayasan/ panti. Hal tersebut 

diungkapkan oleh 5 orang partisipan kutipan wawancara 

sebagai berikut: 

“..jadi saya gak pernah ke rumah sakit lagi.” (P6) 

“Tidak pernah masuk RS, ke dr. Buntoro saja.” (P7) 

“Tidak pernah kalau sampai masuk RSJ,..” (P8) 

“Kalau masuk RSJ gak pernah..” (P9) 

“Terus setelah dari RS Undaan Wetan Surabaya, aku gak mau kan 
masuk RS sana,..” (P10) 

 

2) Jarang (1 sampai 3 kali) rawat inap 

Beberapa partisipan pernah di rawat 1 sampai dengan 3 kali 

saja selama bertahun-tahun menderita skizofrenia. Hal tersebut 

diungkapkan oleh tiga orang partisipan dalam kutipan 

wawancara sebagai berikut: 

“Sampai di RS, itu aneh mbak, aku itu gak baca tulisannya 

RSJ Pujon...” (P2) 

 “baru di bawa ke RSSA, karena lemas, terus opname 

disana,..” (P3) 
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“..terus saya di bawa ke RSSA, rawat inap disana.” (P5) 

“Selama sakit cuma satu kali saja rawat inap, ya di RSSA 
itu” (P5) 

 

3) Sering (Lebih dari 3 kali) rawat inap 

Beberapa partisipan pernah di rawat lebih dari 3 kali selama 

bertahun-tahun menderita skizofrenia. Hal tersebut 

diungkapkan oleh dua orang partisipan dalam kutipan 

pernyataan berikut ini: 

“.....saya di bawa ke RS Karangmenjangan.” (P1) 

“Pernah dirawat di RSJ Lawang juga berkali-kali,....” (P1) 

“Sering opname di RS saya mbak, di Kepanjen pernah, di 

Kediri RS Polisi itu.. Bhayangkara ya? Terus di Menur juga 
pernah, terakhir di RSJ Lawang.” (P4) 

“Dulu sebelum 2011 saya sering keluar masuk RS, karena 
gak rutin minum obat.” (P4) 

 

IV. Penyebab kekambuhan 

Sebagian besar partisipan mengungkapkan beberapa kali merasakan lagi 

gejala skizofrenia (kambuh) setelah lama terkontrol. Beberapa penyebab 

kekambuhan yang dirasakan oleh partisipan meliputi : ketidakpatuhan 

minum obat, perubahan peran, disfungsi keluarga, beban kerja, dan 

perpisahan dengan anggota keluarga. 

1) Ketidakpatuhan minum obat 

Kategori tidak minum obat terhadap jadwal dan dosis sebagai 

penyebab kekambuhan diungkapkan oleh sebagian besar partisipan 

dalam kutipan pernyataan berikut ini: 

“Dari dokter itu sembuh, sempat gak minum obat sama sekali terus 

putus berobat gitu mbak, akhirnya kambuh lagi.” (P1) 
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“Cuma kalau kecapekan terus aku skip obat, biasanya aku jadi agak 
gelisah lagi perasaanku dan halusinasi terkadang muncul lagi.” (P2) 

“Jadi dari RSSA dibawain obat apa ya saya lupa, pas di rumah 

kehabisan, langsung kambuh lagi muncul suara lagi.” (P3) 

“Selama disana gak ada keluhan, padahal gak minum obat, tapi 
setelah pulang, kambuh lagi.” (P3) 

“Tahun 2011 – 2015 masih sering kambuh, sering cemas 
berlebihan bisa seminggu sekali cemasnya dengan durasi 1 minggu 
lamanya. Itu biasanya dikarenakan tidak rutin minum obat..” (P4) 

“Tapi beberapa kali dikasih mama, obatnya gak saya minum, 
soalnya dulu saya merasa gak sakit, terus halusinasinya kambuh 
lagi.” (P7) 

“Tapi tetap saja, kalau di rumah kambuh lagi, karena gak mau 

minum obat” (P10) 

 

2) Perubahan peran 

Kategori perubahan peran sebagai penyebab kekambuhan 

diungkapkan oleh 2 orang partisipan dalam kutipan wawancara 

berikut ini: 

“...Pas habis ngelahirin kemarin itu, sempet beberapa kali kambuh 

sering bingung dan gelisah,.....” (P1) 

“Iya waktu itu karena habis melahirkan juga ya jadi tambah parah. 

Jadi entah hormon nya gak stabil apa gimana.” (P2) 

 

3) Disfungsi keluarga 

Kategori perbedaan pendapat dengan keluarga disampaikan oleh satu 

orang partisipan dalam kutipan wawancara berikut ini: 

“Kayak waktu itu, saya wes perasaan gak enak mau kambuh karena 

beda pendapat dengan ibu mertua,.....” (P1) 

“Dibawa ke panti sejak kambuh marah-marah karena gak cocok 
sama keluarga itu tentang bisnis pelihara ayam,..” (P8) 
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4) Beban kerja 

Kategori beban kerja oleh karena tugas akademik sebagai penyebab 

kekambuhan disampaikan oleh satu orang partisipan dalam kutipan 

pernyataan berikut ini: 

“Tahun 2011 – 2015 masih sering kambuh, sering cemas 
berlebihan bisa seminggu sekali cemasnya dengan durasi 1 minggu 
lamanya. Itu biasanya dikarenakan tidak rutin minum obat dan capek 
banyak tugas gitu.” (P4) 

 

5) Perpisahan dengan anggota keluarga 

Kategori merindukan anggota keluarga disampaikan oleh dua orang 

partisipan dalma kutipan wawancara berikut ini: 

“Minum obat teratur, tapi kadang masih kambuh, biasanya karena 

kangen anak,..” (P8) 

“Di panti kalau pas kangen rumah, pengen pulang, saya jadi sering 
gelisah lagi.” (P9) 

 

V. Cara mencegah/mengatasi kekambuhan 

Partisipan dalam penelitian ini mengungkapkan beberapa cara yang 

mereka lakukan untuk mencegah/ mengatasi kekambuhan yang dialami. 

Beberapa cara tersebut adalah : rutin minum obat, istirahat, menyibukkan 

diri, mengendalikan emosi,  jalan-jalan, dan sharing dengan teman. 

1) Rutin minum obat 

Sebagian besar partisipan dalam penelitian ini mengungkapkan 

bahwa rutin minum obat adalah cara mengatasi kekambuhan yang 

palin penting. Pernyataan tentang rutin minum obat diungkapkan oleh 

partisipan dalam kutipan pernyatan berikut ini: 

“...minum obat rutin gitu biar gak kambuh.” (P1) 

 “...saya minum obat rutin terus mbak.” (P3) 
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“...saya usahakan gak putus obat karena sakit saya ini diharuskan 
begitu,...” (P4) 

“...minum obat terus,..” (P5) 

“.., minum obat rutin juga.” (P8) 

“Ya rutin minum obat saja,..” (P9) 

 

2) Istirahat 

Sebagian besar partisipan dalam penelitian ini mengungkapkan 

bahwa istirahat adalah salah satu cara mengontrol kekambuhan yang 

dialami. Kategori istirahat diungkapkan oleh empat orang partisipan 

dalam kutipan pernyatan berikut ini: 

“... saya mau istirahat di rumah dirgantara (rumah orang tua)” 
(P1) 

“...akhirnya saya istirahat..” (P3) 

“Pokoknya kalau mulai bingung lagi gitu saya istirahat saja 
sebentar tidur 15 menit bangun lagi sudah enak.” (P3) 

“...sekiranya perasaan gak enak, fisik capek ya istirahat, gak 

ngoyo dalam bekerja biar gak kambuh.” (P4) 

“Kalau sudah kambuh gitu ya saya buat istirahat sama lapor 

dokter..” (P8) 

 

3) Aktivitas  

Satu orang partisipan partisipan dalam penelitian ini menyibukkan 

diri di lingkungannya sebagai upaya mengontrol gejala skizofrenia. 

Hal ini diungkapkan oleh partisipan maupan keluarga partisipan 

sebagai berikut: 

“Banyak kegiatan yang kulakukan, agar aku juga tidak sering 
kambuh.” (P2) 

 “Sama rajin beraktivitas seperti di panti, biar saya tidak sering 

melamun. Kalau di rumah saya bantu bapak jual buah. “ (P9) 
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4) Mengendalikan emosi 

Dua orang partisipan partisipan dalam penelitian ini mengontrol 

kekambuhan gejala skizofrenia dengan mengendalikan emosi. Hal ini 

diungkapkan oleh partisipan dalam kutipan pernyataan sebagai 

berikut: 

“....rajin kontrol emosi diri sendiri.." (P4) 

“...biar gak kambuh ya cukup jalan-jalan gitu aja, biar emosi 
terkontrol” (P5) 

 

5) Sharing dengan teman 

Kategori sharing dengan teman diungkapkan oleh satu orang 

partisipan dalam kutipan wawancara berikut ini: 

“.... jadi saya konsultasi sendiri ke teman saya, mahasiswa 

psikologi, jadi kita kayak sama-sama belajar.” (P6) 

“...cerita ke teman saya yang mahasiswa psikologi itu sudah cukup” 
(P6) 
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Gambar  4.3 Skema analisis perjalanan penyakit skizofrenia (Tema 3) 

 

4.3.4 Tema 4 : Upaya mencari kesembuhan 

Tema superordinat yang keempat adalah upaya mencari kesembuhan. Partisipan 

pada penelitian ini mengungkapkan beberapa upaya mencari kesembuhan yang 

sudah dilakukan oleh partisipan maupun keluarga.  Upaya mencari kesembuhan 

yang dilakukan dibagi menjadi beberapa tema subordinat yaitu : berobat secara 

medis dan berobat secara non medis. 
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I. Berobat secara medis 

Sebagian besar partisipan berobat secara medis sebagai upaya mencari 

kesembuhan dari skizofrenia. Berobat secara medis meliputi berobat ke 

dokter umum dan ke psikiater. 

1) Dokter umum 

Dua orang partisipan pernah berobat ke dokter umum ketika pertama 

kali diketahui sakit. Upaya berobat ke dokter umum disampaikan oleh 

partisipan dalam kutipan pernyataan sebagai berikut: 

“Akhirnya sampai disuntik sama temennya suami ku itu dokter 

umum..” (P2) 

“Dibawa ke dokter umum juga pernah.” (P3) 

 

2) Psikiater 

Upaya mencari kesembuhan yang dilakukan oleh sebagian besar 

partisipan adalah berobat ke dokter spesialis kesehatan jiwa / psikiater 

baik di Rumah Sakit Jiwa maupun praktek pribadi. Pernyataan berobat 

ke psikiater disampaikan oleh partisipan dalam kutipan berikut ini: 

“....... saya berobat ke praktek dr.Buntoro sampai sekarang mbak.” 
(P1)  

“Sebenernya dulu di RSJ mbak.... akhirnya pindah di RSSA saja 

kontrolnya.” (P1) 

“Kontrolnya sampai sekarang ya tetap ke dokter Iwan...” (P2) 

“Setahun saya ke dr Buntoro.... “ (P3) 

“..... ke RSJ Lawang, psikiaternya dr. Betty,...” (P3) 

“Akhirnya ke RSJ lagi, ketemu dr. Marintik. Terus selanjutnya ke 

praktek rumahnya jauh tapi....”(P3) 

“Akhirnya agak lama, bapak dikasih tau Mbak L, periksa di dr. 
Iwan depan lavalette, saya diajak kesana,......” (P3) 

 “Sekarang kontrolnya di RSJ Lawang sebulan sekali.” (P4) 
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“Namun semenjak 2 bulan ini, RS di Trenggalek sudah ada poli 

jiwa jadi kontrol disana” (P4) 

“Di RSJ Lawang..” (P5) 

“Kemudian juga beberapa kali kontrol di RSSA”(P5) 

“....saya inisiatif ke psikiater, terus saya cerita gejala yang 

dirasakan, dikasih obat,tapi gak saya ditebus..” (P6) 

“Berobat ke dr. Buntoro..” (P7) 

“Di panti, psikiaternya dr. Alexa datang seminggu sekali.” (P7) 

“Dr. Alexa datang seminggu sekali.” (P8) 

“..semenjak rutin minum obat dari dokter di panti ini.” (P9) 

“Sebelum ke panti, dulu sebelumnya pernah ke dokter lupa 

namanya, tapi putus obat.” (P9) 

“...terus dibawa berobat ke dokter jiwa di Surabaya.” (P10) 

 

II. Berobat secara non medis 

Selain berobat secara medis, beberapa partisipan juga berobat secara non 

medis sebagai upaya mencari kesembuhan dari skizofrenia. Upaya berobat 

secara non medis yang disampaikan meliputi : paranormal, tokoh agama, 

dan terapis. 

1) Paranormal  

Partisipan dalam penelitian ini pernah berobat ke paranormal sebagai 

upaya mencari kesembuhan. Upaya tersebut diungkapkan oleh 

partisipan dalam kutipan pernyataan berikut: 

“Pernah juga terapi mandi kembang dengan do’a gitu 3 sampai 4 

hari.” (P1) 
“Aku juga pernah didatangi paklik ku sendiri, isitilahnya orang 

pintar gitu, tapi tetap gak sembuh.” (P2) 

 “...pernah juga kaya jimat dapat dari kenalan pakde orang pintar, 

jimatnya suruh nanam di dalam rumah.” (P3) 

“...pernah 40 hari mandi air kembang di lebo-sidoarjo,”(P3) 
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2) Tokoh agama 

Partisipan dalam penelitian ini pernah berobat ke tokoh agama sesuai 

keyakinannya sebagai upaya mencari kesembuhan. Upaya tersebut 

diungkapkan partisipan dalam kutipan pernyataan berikut: 

“Terus tante ada kenalan kyai di Besuki situ, pernah berobat disana.” 
(P1) 

“Pernah di rukyah sekali, yang kedua kali pas mau nikah saya minta 

di rukyah lagi” (P1) 

“..... wong aku sampai di rukyah juga..” (P2) 

“Kemudian di rukyah,..” (P3) 

 “..berobat ke kayak bimbingan rohani oleh kyai gitu, di 

Trenggalek.” (P4) 

“..pernah rukyah dibacakan alquran..” (P4) 

“... kalau saya pernah dikasih minuman yang di do’a in pendeta gitu, 

dari nenek saya.” (P5) 

“..pernah didoakan bu pendeta..” (P7) 

“Yang pertama dulu dibawa ke orang pintar, kyai, saya di rukyah.” 
(P9) 

 

3) Terapis  

Partisipan dalam penelitian ini pernah berobat ke terapis juga sebagai 

upaya mencari kesembuhan. Upaya tersebut diungkapkan oleh dua 

partisipan dalam kutipan pernyataan berikut: 

“Sempat di terapi juga sama dosen pijat refleksi sama dikasih buku 

doa,..”(P2) 

“...pernah bekam kepala juga..” (P3) 

 
4.3.5 Tema 5 : Hasil dari pengobatan 

Tema superordinat yang kelima adalah hasil dari pengobatan.  Partisipan 

dalam penelitian ini mengungkapkan bahwa hasil dari pengobatan medis 
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lebih berhasil untuk penyakit skizofrenia yang dideritanya. Pengobatan 

medis lebih berhasil menjadi tema subordinat dalam tema ini. 

I. Pengobatan medis lebih berhasil 

Sebagian besar partisipan mengungkapkan bahwa hasil pengobatan medis 

lebih berhasil dalam kutipan pernyataan berikut ini: 

“Dari dokter itu sembuh, sempat gak minum obat sama sekali....” (P1) 

“Cocok mbak aku.. sekarang minum obat kalau ada  gejala yang 

dirasakan saja.” (P2) 

 “Tapi ya yang berhasil menurut saya ya ke dokter itu mbak.” (P4) 

“.....semua pengobatan ya dari medis, jadi cepat sembuhnya.” (P5) 

“Sebenarnya kalau minum obat teratur, saya merasa sembuh,..” (P7) 

“...sekarang sudah gak dengar lagi, semenjak rutin minum obat dari 

dokter di panti ini.” (P9) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar  4.4 Skema analisis upaya mencari kesembuhan yang dilakukan 
penderita skizofrenia dan hasil pengobatan yang telah dilakukan (Tema 4 
dan 5) 
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4.3.6 Tema 6: Respons keluarga 

Tema superordinat yang keenam adalah respons keluarga. Respons yang 

ditunjukkan keluarga mengetahui anggota menderita skizofrenia menjadi tema 

subordinat meliputi respons negatif dan respons positif.  

I. Respons negatif 

Sebagian besar keluarga partisipan merespons negatif ketika pertama kali 

mengetahui anggota keluarga menderita skizofrenia. Respons negatif yang 

ditunjukkan oleh keluarga adalah kaget, malu, sedih, marah, dan menolak. 

1) Kaget  

Sebagian besar keluarga pasrtisipan kaget ketika pertama kali 

mengetahui anggota keluarga menderita skizofrenia. Respons kaget 

disampaikan oleh partisipan dalam kutipan pernyataan berikut ini: 

“Ibu mertua terutama, awalnya dulu kaget dan tidak mau 
menerima” (P1) 

“Awalnya dulu keluarga ya kaget kacau balau bingung mau 

gimana,...” (P3) 

“Bapak diam saja, mungkin kaget ya.” (P4) 

“Awalnya dulu ya kaget...” (P5) 

“Kaget mbak.. Bapak saya kaget, ternyata penyakit ibu menurun ke 
saya. Ibu saya juga sakit seperti ini.” (P9) 

 

2) Malu 

Satu orang partisipan menyampaikan bahwa keluarganya malu 

mengetahui dirinya menderita skizofrenia. Kategori malu disampaikan 

oleh partisipan dalam kutipan pernyataan berikut ini: 

“Saudara-saudaranya juga mungkin malu sebenarnya punya saudara 
ipar sakit seperti saya.” (P1) 

“Sampai malu juga ke tetangga.” (P9) 
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3) Sedih 

Sebagian besar keluarga berespons sedih ketika mengetahui anggota 

keluarga menderita skizofrenia. Respons sedih disampaikan oleh 

partisipan dalam kutipan pernyataan berikut: 

 “...Pas masuk RSSA itu aja ibu nangis terus tiap hari.” (P3) 

 “Ibu juga sedih gitu.” (P4) 

“...sedih, bingung campur aduk.” (P5) 

 

4) Marah 

Kategori marah disampaikan oleh satu orang partisipan dalam kutipan 

pernyataan berikut ini: 

“Waktu itu karena saya pulang, cerita ke orang tua, saya malah 

dimarah-marahin, kenapa periksa kaya gitu segala. Saya dilarang 
periksa lagi.” (P6) 

 

5) Menolak 

Beberapa partisipan menyampaikan bahwa keluarga tidak menerima/ 

menolak anggota keluarga yang menderita skizofrenia. Pernyataan 

menolak disampaikan oleh partisipan maupan keluarga partisipan 

dalam kutipan berikut ini: 

“Ibu mertua terutama, awalnya dulu kaget dan tidak mau menerima” 
(P1) 

 “Saya kan istri kedua, saya semakin tidak diterima oleh anak-anak 
tiri saya.” (P8) 

 
 

II. Respons positif 

Sebagian besar keluarga partisipan pada akhirnya merespons positif 

dengan menerima anggota keluarga yang menderita skizofrenia. Respons 
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menerima disampaikan oleh partisipan dalam kutipan pernyataan berikut 

ini: 

“...kamu mau nerima ndak? Terus dia mau ya udah,..” (P1) 

“...mereka terlihat menerima itu,..” (P1) 

“Dan akhirnya mereka menerima,..” (P4) 

“Tapi setelah lama kelamaan kesini mereka lebih mengerti, 

menerima,..” (P5) 

“Tapi sekarang kami semua sudah legowo, menerima sakit ini.” (P9) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar  4.5 Skema analisis respons keluarga penderita skizofrenia (Tema 6) 

 

4.3.7 Tema 7 : Upaya keluarga mendukung kesembuhan 

Tema superordinat yang ketujuh adalah upaya keluarga mendukung kesembuhan. 

Beberapa upaya keluarga mendukung kesembuhan penderita skizofrenia menjadi 

tema subordinat meliputi : obat dan Activity Daily Living (ADL) 

I. Obat  

Sebagian besar partisipan mengungkapkan bahwa keluarga mendukung 

dalam hal pengobatan sebagai upaya kesembuhan. Tema subordinat obat 

dikategorikan menjadi mengantar kontrol dan mengingatkan minum obat. 
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1) Mengantar kontrol 

Sebagian besar keluarga partisipan selalu mengantar kontrol sebagai 

bentuk upaya mendukung kesembuhan penderita. Pernyataan mengantar 

kontrol disampaikan oleh partisipan dalam kutipan berikut: 

“Kalau orang tuaku sendiri dari awal aku sakit, tak henti-hentinya 
support untuk berobat.” (P1) 

“...kalau ada yang gak beres dikit, ya dibawa ke dokter lagi.” (P2) 

 “...selalu mendampingi kontrol ke RS,...” (P4) 

“Dulu itu selalu ditemani mbak kontrol mungkin sampai setahun 
pertama...” (P5) 

“Papa mama rajin antar aku kontrol ke dr. Buntoro. “ (P7) 

“Kalau nanti kroso mau kambuh lagi, pasti sama bapak diantar ke panti 

lagi biar ketemu dokter.” (P9) 

 

2) Mengingatkan minum obat 

Sebagian besar keluarga partisipan selalu mengingatkan minum obat 

sebagai bentuk upaya mendukung kesembuhan penderita. Pernyataan 

mengingatkan minum obat disampaikan oleh partisipan dalam kutipan 

berikut: 

“Keluarga terutama suami ya rajin ngingetin minum obat gitu.” (P1) 

 “Bapak/ ibu tapi juga masih mengingatkan juga.” (P3) 

“...padahal sudah diingatkan Bapak/ Ibu.” (P4) 

“Jadi mereka selalu mengingatkan untuk minum obat.” (P5)  

“Di rumah Mama ya selalu ngasih obat sih.. teratur.” (P7) 

“...bapak selalu mengingatkan waktunya minum obat.” (P9) 

 

II. ADL 

Sebagian besar partisipan mengungkapkan bahwa keluarga juga 

mendukung dalam hal ADL sebagai upaya kesembuhan yaitu dengan 

memberi pekerjaan. 
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1) Memberi pekerjaan 

Kategori memberi pekerjaan disampaikan oleh beberapa partisipan 

dalam kutipan wawancara berikut ini: 

“Akhirnya dibukakan usaha warung kecil-kecilan saya yang 
menjalankan.” (P3) 

“...soalnya kan aktivitas di rumah saya sibuk kerja ikut disuruh bantu 

bisnis mama,..” (P7) 

“Kalau disini lebih tertata, saya senang, saya bantu di dapur juga 
sebagai kegiatan, biasanya di kasih uang sama ketua yayasan kalau 
bantu nya rajin, sudah 5 tahun disini.” (P8) 

“Di panti kan saya juga bekerja, bantu-bantu disini. Kalau di rumah 
saya bantu bapak jual buah.” (P9) 

“Aku sekarang tiap pagi kerja di Petik Madu Tawon jam 9 sampai 
jam 12, pulang lagi ke panti. “ (P10) 

 

 

 

 

 

Gambar  4.6 Skema analisis upaya keluarga mendukung kesembuhan 
penderita skizofrenia (Tema 7) 
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1) Keluarga 

Kategori keluarga disampaikan oleh satu orang partisipan dalam 

kutipan wawancara berikut ini: 

“Orang tua saya tidak mendukung saya berobat ke psikiater,...” (P6) 

 

2) Lingkungan sekitar 

Kategori lingkungan sekitar disampaikan oleh beberapa partisipan 

dalam kutipan wawancara berikut ini: 

“...kan memang saya sakitnya udah lama, stigma itu pasti ada mbak, 

dalam bentuk kata-kata atau sikap” (P1) 

“Awalnya mereka seperti mendholimi,..” (P2) 

“Itu lho P gila, P pernah ngamuk..”(P4) 

“...menilai saya itu kerasukan, saya dipandang gimana gitu...” (P5) 

“Karena kalau digarai (tetangga) dan saya tau, saya bisa ngamuk lagi. 

Dulu pernah kambuh karena itu.” (P9) 

 

II. Cara mengatasi hambatan 

Partisipan dalam penelitian ini menghadapi adanya hambatan dengan 

berbagai cara, diantaranya adalah : menuruti kemauan keluarga, dibiarkan 

saja, membuktikan dengan produktivitas, dan sebagai motivasi diri. 

1) Menuruti kemauan keluarga 

Kategori menuruti kemauan keluarga disampaikan oleh satu orang 

partisipan dalam kutipan pernyataan berikut: 

“Saya manut saja ke orangtua, saya juga merasa bisa mengatasi 

gejala tanpa obat kok, jadi saya gak pernah ke rumah sakit lagi.” (P6) 

 

2) Dibiarkan saja 

Sebagian besar partisipan merasa menerima hambatan berupa stigma 

atau diskriminasi dari lingkungan sekitar/ tetangga dan mereka 
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membiarkan saja ketika menghadapinya. Pernyataan membiarkan 

saja adanya stigma/ diskriminasi disampaikan oleh partisipan dalam 

kutipan berikut: 

“Karena saya cuek ya akhirnya stigma itu tidak berpengaruh besar 
terhadap saya,..” (P1) 

“Tapi aku gak peduli mbak dibilang gila,..” (P2) 

“Tapi gak saya pikirkan mbak dari dulu tak biarkan saja,..” (P4) 

“...pokoknya dengan suara macam-macam dari mereka gak saya 
pedulikan.” (P5) 

“Mereka biasanya mencari gara-gara (masalah), sering ngomongin 
kami. Makanya saya kalau pas pulang dari panti, mending diam di 
dalam rumah, malas keluar.” (P9) 

 

3) Membuktikan dengan produktivitas 

Beberapa partisipan mengungkapan cara untuk emnghadapi adanya 

stigma/diskriminasi adalah membuktikan dengan produktivitas. 

Pernyataan membuktikan dengan produktivitas disampaikan baik 

oleh partisipan maupun keluarga dalam kutipan berikut ini:  

“Sekarang pokoknya aku bisa membuktikan ke mereka, bahwa aku 

juga bisa produktif, aktif di kegiatan kampung, jadi guru ekstra juga, 
jadi biro agen umroh haji juga, di rumah juga bisa terapi bekam dan 
perawatan tubuh seperti spa, ratus, ear candle. Itu semua aku dapat 
setelah sakit lho mbak.” (P2) 

 “Yang penting saya buktikan kalau sekarang saya bisa bekerja, 

bisa usaha sendiri,..” (P4) 

  

4) Sebagai motivasi diri 

Beberapa partisipan menghadapi hambatan sebagai bahan motivasi 

dirinya sendiri untuk semakin kuat. Pernyataan motivasi diri 

disampaikan oleh partisipan dalam kutipan berikut ini: 

“...wong nabi-nabi itu hampir semua dibilang gila. Akhirnya aku 
kuatnya disitu.”(P2) 
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“...jadi semakin memotivasi untuk menunjukkan ke mereka..” (P5) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 4.7 Skema analisis hambatan yang dirasakan selama menderita 
skizofrenia (Tema 8) 
 

4.3.9 Tema 9 : Informasi mengenai wadah dukungan 

Tema superordinat yang kesembilan adalah informasi mengenai wadah 

dukungan. Tema subordinat dari informasi mengenai wadah dukungan 

merupakan sumber informasi yaitu : dari sesama penderita, dari keluaga 

penderita, dari tenaga kesehatan, dan dari media sosial. 

I. Dari sesama penderita 

Partisipan dalam penelitian ini mengungkapkan bahwa informasi 

mengenai wadah dukungan diperoleh dari sesama penderita. 

Pernyataan dari sesama penderita diungkapkan oleh partisipan dalam 

kutipan berikut ini: 

“Awal dari M diajak nglukis dalam rangka HKJS di alun-alun.” (P1) 

 

II. Dari keluarga penderita 

Partisipan dalam penelitian ini mengungkapkan bahwa informasi 

mengenai wadah dukungan diperoleh dari keluarga penderita. 
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Pernyataan dari keluarga penderita diungkapkan oleh partisipan dalam 

kutipan berikut ini: 

“...awalnya itu dikasih informasi ibunya mas B...” (P2) 

 

III. Dari tenaga kesehatan 

Sebagian besar partisipan dalam penelitian ini mengungkapkan bahwa 

informasi mengenai wadah dukungan diperoleh dari tenaga kesehatan. 

Tenaga kesehatan yang memberi informasi mengenai wadah 

dukungan diantaranya adalah : psikiater dan psikolog. 

1) Psikiater 

Partisipan dalam penelitian ini mengungkapkan bahwa informasi 

mengenai wadah dukungan diperoleh dari psikiater. Pernyataan 

dari psikiater diungkapkan oleh partisipan dalam kutipan berikut 

ini: 

“Pada waktu itu kontrol ke dr. Yulia di RSJ Lawang, saya tanya 

apa ada perkumpulan penderita skizofrenia, katanya ada  disuruh 
gabung grup facebook,..” (P3) 

 

2) Psikolog 

Partisipan dalam penelitian ini mengungkapkan bahwa informasi 

mengenai wadah dukungan diperoleh dari psikolog. Pernyataan 

dari psikolog diungkapkan oleh dua partisipan dalam kutipan 

berikut ini: 

“...itu mbak Daisy dulu yang ngajak..” (P4) 

“..saya diajak Bu Daisy..” (P5) 

“Diajak psikolog sini , Bu Daisy,..” (P7) 

“Ikut kegiatan KPSI dikabarin bu Daisy,..” (P8) 
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“Ikut KPSI diajak psikolog Bu Daisy, baru ikut acara kemarin 

saja itu bareng-bareng 5 orang dari sini.” (P9) 

“Ikut kegiatan KPSI diajak sama psikolog Bu Daisy.” (P10) 

 

IV. Media sosial 

Satu orang partisipan mengungkapkan bahwa mendapat informasi 

mengenai wadah dukungan yaitu KPSI melalui media sosial facebook. 

Pernyataan partisipan mengenai kategori facebook disampaikan dalam 

kutipan sebagai berikut : 

“... kemudian saya gabung grup fb KPSI pusat awalnya, 

kemudian saya browsing lagi, ketemu ada simpul Malang, gabung 
yang Malang. Di facebook sudah gabung berapa bulan, terus baru 
coba ikutan kopi darat nya.” (P6) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar  4.8 Skema analisis informasi mengenai wadah dukungan sesama 
penderita (peer support) (Tema 9) 
 

4.3.10 Tema 10 : Bentuk dukungan 

Tema superordinat yang kesepuluh adalah bentuk dukungan. Tema subordinat 

yang muncul dari bentuk dukungan yaitu : dukungan emosional, dukungan 

informasi, dan dukungan instrumental. 

I. Dukungan emosional 

Sebagian besar partisipan dalam penelitian ini mengungkapkan bahwa 

menerima dukungan emosional dari sesama penderita sejak bergabung 
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dengan KPSI. Bentuk dukungan emosional yang saling diberikan oleh 

sesama penderita diantaranya adalah : perhatian dan menguatkan. 

1) Memberi perhatian 

Partisipan dalam penelitian ini mengungkapkan bahwa mereka 

pernah mendapatkan perhatian dari penderita yang lain sebagai 

bentuk dukungan. Kategori perhatian diungkapkan oleh 4 orang 

partisipan dalam kutipan berikut ini: 

“Mereka itu ada buat aku saat aku butuh gitu mbak. aku ada 
masalah, aku curhat ke mereka..” (P1) 

“...sering teman-teman itu japri (pesan pribadi) gitu, ada masalah 
apa, nanti aku kasih masukan ke mereka” (P2) 

“Kalau pas tidak pertemuan ya beberapa kali sms nanya kabar.” 
(P3) 

“...walaupun tidak bertemu dia sering nanya kabar kondisi lewat 
whatsapp.” (P4) 

 

2) Menguatkan 

Menguatkan adalah salah satu bentuk dukungan emosional yang 

diungkapkan oleh beberapa partisipan dalam kutipan berikut ini: 

“Kalau lihat yang lebih baik keadaannya ya bisa jadi harapan saya 
untuk bisa sembuh juga.”(P3) 

“...sering menyemangati saya, walaupun dalam kondisi sakit, harus 

tetap berkarya..”(P4) 

“Yang jelas kebersamaannya di KPSI, menambah semangat untuk 

hidup lebih baik.”(P5) 

“Hal-hal yang diceritakan itu, ya bikin kuat, bahwa ternyata 
masalah yang saya alami, itu tidak seberat teman-teman.” (P5) 

 

II. Dukungan informasi 

Sebagian besar partisipan dalam penelitian ini mengungkapkan bahwa 

menerima dukungan informasi dari sesama penderita sejak bergabung 
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dengan KPSI. Bentuk dukungan informasi yang saling diberikan oleh 

sesama penderita diantaranya adalah : berbagi pengalaman, informasi 

tenaga kesehatan/ pelayanan kesehatan jiwa, informasi obat, informasi 

kontrol gejala, informasi kegiatan, serta saran/ masukan. 

1) Berbagi pengalaman 

Sebagian besar partisipan mengungkapkan bahwa mereka sering 

berbagi pengalaman sebagai bentuk dukungan informasi. Pernyataan 

berbagi pengalaman disampaikan partisipan dalam kutipan berikut 

ini: 

“Kita kan selalu berbagi cerita dan pengalaman gitu....” (P1) 

“..diakhiri dengan sharing antar penderita.” (P1) 

“..sharing pasti ya pas kegiatan itu..” (P2) 

 “Jadi kita sharing pengalaman lah mbak intinya, saya dulu 

kondisinya gini lho,.. terus membaiknya gini..” (P2) 

 “...kita sharing kondisi saat ini bagaimana..” (P4) 

“Terus ada juga tambahan pengetahuan pengalaman dari yang 
sudah menderita bagaimana sembuhnya.” (P5) 

“..Sering sharing juga, dia pernah sakit (relaps) pas mau menikah, 

terus dia cerita cara menghadapi masalah nya gimana.” (P5) 

“..sering diskusi juga tentang sakit skizofrenia, pengalaman 
berapa lama menderita,..” (P8) 

“Terus bertemu teman-teman disana, mereka sharing cerita-cerita, 
saya mendengarkan saja.” (P9) 

 

2) Informasi tenaga kesehatan/ pelayanan kesehatan jiwa 

Kategori informasi tentang tenaga kesehatan/ pelayanan kesehatan 

jiwa disampaikan oleh beberapa partisipan dalam ungkapan berikut 

ini: 

“..tentang dokter,..” (P1) 

“Pernah juga kita japri diskusi tentang kontrol dimana, ..” (P2) 
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“Akhirnya agak lama, bapak dikasih tau Mbak L (sesama 

penderita), periksa di dr. Iwan depan lavalette, saya diajak kesana,” 
(P3) 

 

3) Informasi obat 

Kategori informasi tentang obat disampaikan oleh beberapa 

partisipan dalam ungkapan berikut ini: 

“..ya tentang obat, ...” (P1) 

“...obatnya apa saja, reaksi yang dirasakan apa. Aku juga tanya ke 
dia.. kalau pas ndak minum obat rasanya gimana?” (P2) 

“..obatnya harga berapa, cocok gak, efek samping nya apa.” (P3) 

“..obatnya apa, mencegah kambuh, gitu.” (P5) 

“..obatnya bagaimana, cocok ndak, ada perubahan ndak, seperti 

itu.” (P8) 

 

4) Informasi kontrol gejala 

Kategori informasi tentang kontrol gejala disampaikan oleh beberapa 

partisipan dalam ungkapan berikut ini: 

“..tentang gejala-gejala..” (P1) 

“Kok bisa marah-marah lagi kenapa? Nanti kita berdiskusi” (P2) 

“...saya sharing sama semua teman-teman tentang bagaimana biar 
bisa mengontrol gejala-gejala skizofrenia...” (P3) 

“..kita sharing-sharing, tanya jawab tentang gimana caranya 
mengendalikan supaya pikiran ini terkontrol,..” (P5) 

 

5) Informasi kegiatan 

Kategori informasi tentang kegiatan disampaikan oleh beberapa 

partisipan dalam ungkapan berikut ini: 

“Kalau ada informasi kopdar KPSI, kegiatannya apa dimana, pasti 

mbak N yang ngabari.” (P4) 

“Dia itu selalu ngasih informasi kopdar dimana, materinya apa....” 
(P5) 
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6) Saran/ masukan 

Sebagian besar partisipan mengungkapkan bahwa mereka 

mendapatkan saran/ masukan sebagai bentuk dukungan informasi. 

Pernyataan saran / masukan disampaikan partisipan dalam kutipan 

berikut ini: 

“Misalnya aku ada masalah, aku curhat ke mereka lewat chat sms 

atau wa atau fb gitu dibalesi ditanggepin baik, dikasih solusi..” (P1) 

“..kita cerita ada masalah apa, nanti saling ngasih masukan, tapi  

justru aku yang sering kasih masukan ke mereka sih.” (P2) 

“Ada keluhan apa, nanti teman lain memberi masukan atau tips 

gitu mbak.” (P4) 

“Jadi saya juga memberi masukan dan menerima masukan.” (P5) 

 

III. Dukungan instrumental 

Bentuk dukungan instrumental juga didapatkan oleh penderita di KPSI. 

Adapun bentuk dukungan instrumental yang diberikan meliputi barang, 

makanan, uang, dan transportasi. 

1) Barang 

Beberapa partisipan mengungkapkan bahwa mereka pernah 

mendapatkan barang dari sesama penderita. Pernyatan barang 

diungkapkan oleh partisipan dalam kutipan berikut ini: 

“Kita juga beberapa kali diharuskan bawa kado untuk ditukar ke 

sesama.” (P1) 

“...terus hasil kerajinannya yaitu keranjang dibawakan buat temen 
yang lain sesama penderita.” (P2)  

“Pernah tukar kado di KPSI, itu dapat teflon kecil gitu,..” (P3) 

“Pas habis kegiatan daur ulang senang, bawa pulang kerajinan, tak 

kasihkan temanku ...” (P8) 
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2) Makanan 

Kategori makanan diungkapkan oleh beberapa partisipan dalam 

kutipan berikut ini: 

“Konsumsi biasanya dimasakkan ibu mertuaku nasi kotak gitu 

nanti aku yang bawa ke tempat acara,..” (P1) 

“...kita janjian bawa buah apa, dibagi, terus sampai sana dijadikan 
1, rujakan.” (P4) 

“paling sering makan bakso bareng, ada yang menraktir gitu.” (P4) 

“Dapat makanan juga , lauk ayam, enak sambelnya.” (P10) 

 

3) Uang 

Kategori uang diungkapkan oleh 1 orang partisipan dalam kutipan 

berikut ini : 

“...sumbangan sukarela gitu dari semua yang hadir entah anggota 
atau pengurus atau yang baru bergabung,...” (P1) 

 

4) Transportasi 

Partisipan dalam penelitian ini merasa pernah / memberi jasa 

transportasi ke sesama penderita. Pernyataan jasa diungkapkan oleh 

dua partisipan dalam kutipan wawancara sebagai berikut: 

“Biasanya saya nyetiri mobil untuk angkut konsumsi ke tempat 

acara.” (P3) 

“Baik Mbak N ini, biasanya saya ditebengin kalau dari terminal ke 

tempat acara, daripada ngangkot gitu katanya.” (P4) 
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Gambar  4.9 Skema analisis bentuk dukungan sesama penderita (peer 
support) (Tema 10) 

 

4.3.11 Tema 11 : Keaktifan di media sosial 

Tema superordinat yang kesebelas adalah keaktifan di media sosial. Tema 

subordinat yang muncul dari keaktifan di media sosial yaitu : aktif dan 

tidak aktif. 

I. Aktif 

Partisipan dalam penelitian ini mengungkapkan bahwa juga aktif 

memberi/ mendapat dukungan dari sesama penderita di KPSI melalui 

media sosial. Pernyataan aktif di media sosial diungkapkan oleh 

beberapa partisipan dalam kutipan wawancara berikut: 

“Misalnya aku ada masalah, aku curhat ke mereka lewat chat sms 

atau wa atau fb gitu dibalesi ditanggepin baik, dikasih solusi”(P1) 

“Lebih sering japri (whatsapp) ke temen-temen anggota, gimana ada 
masalah apa? Perkembangan kondisi gimana? Ada yang bisa saya 
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bantu? Kayak gitu. Kadang mereka kalau ada masalah ya japri 
saya.”(P1) 

“Kaya M itu abis nikah kan belum dikaruniai anak, terus galau, 

nanya saya, ya saya kasih saran dan nasehat gitu harus gimana.”(P1) 

“Tapi kalau mau ada kegiatan kopdar gitu pasti aku umumin di grup 
facebook atau whatsapp,....”(P1) 

“Ya mbak N ini mbak yang rajin nanya lewat whatsapp biasanya, 

perkembanganku gimana, ada keluhan gak”(P2) 

“Kalau di whatsapp, dulunya aktif sekarang hanya sesekali saja. 

Kalau ada informasi yang manfaat gitu aku sampaikan mbak. Aku 
share juga mbak,, siapa yang mau taaruf, kan di KPSI banyak yang 
belum dapat jodoh (tertawa), siapa tau ada yang minat.”(P2) 

“Dulu sering posting, pas bingung nemen gitu, saya pernah nulis 

“Seandainya saya normal, pasti semua berbeda”, terus ditanggapi 

teman-teman banyak yang ngasih semangat.”(P3) 

“..., terus saya menulis judulnya “Puncak skizofrenia ku” saya 

posting di facebook, banyak tanggapan juga ada yang mendoakan 
semoga cepat sembuh.” (P3) 

 “Sering buat status galau di facebook dia. Tapi saya mau nanggepin 
itu ya gimana ya..takut salah ngomong.. dia itu statusnya banyak 
mengeluh, jadi saya tanggapi sewajarnya asal tidak 
menyinggung.”(P3) 

“Terus adalagi teman sekarang dia di Cirebon itu, kapan hari curhat 

gitu lewat whatsapp, ya saya kasih wejangan.”(P4) 

“Kadang juga sering sharing masalah umum seperti informasi 

mengenai kesehatan jiwa di group whatsapp, nanti teman-teman 
menanggapi.”(P4)  

“Aktif sekali saya, di facebook saya pernah posting foto-foto sama 
tulisan gitu bahwa saya seorang penderita skizofrenia bisa jadi 
pemandu wisata, memandu wisatawan lokal bahkan bule, ya ke 
Bromo ke Ijen gitu, harapannya saya bisa menginspirasi teman-teman 
bahwa ternyata sakit pun, saya bisa bermanfaat buat diri sendiri dan 
orang lain.”(P5) 

 “Terus ditanggapi sama teman-teman kaya Mas G, Mbak N, dll, ada 
yang ngelike aja ada yang comment ‘joss, mantapp” kaya gitu. Bagus 

semua komentarnya.”(P5) 

“Di facebook atau whatsapp kalau ada teman memberi informasi 

mengenai kesehatan jiwa atau acara kpsi dimana, nanti saya baca aja, 
tidak saya comment.” (P6) 
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II. Tidak aktif 

Partisipan dalam penelitian ini mengungkapkan bahwa dirinya juga 

tidak aktif di media sosial tertentu. Pernyataan tidak aktif di media 

sosial tertentu diungkapkan oleh partisipan dalam kutipan wawancara 

berikut: 

“Kalau di facebook jarang banget, bahkan gak pernah. Karena saya 

menghindari stigma mbak. Di facebook itu kan yang join banyak 
banget, saya banyak yang gak kenal. Daripada saya sharing apa gitu 
malah jawabannya macem-macem, kayak yang biasa saya baca.”(P4) 

 

 

 

 

 

 

Gambar 4.5 Skema analisis keaktifan di media sosial penderita skizofrenia 
(Tema 11) 

 

4.3.12 Tema 12 : Makna yang dirasakan 

Tema superordinat yang keduabelas adalah makna yang dirasakan. Tema 

subordinat yang muncul dari makna yang dirasakan yaitu : makna positif 

dan makna negatif. 

I. Makna positif 

Sebagian besar partisipan dalam penelitian ini merasakan makna 

positif setelah bergabung dengan KPSI dan mendapatkan dukungan 

dari sesama penderita. Kategori dari makna positif meliputi : merasa 

tidak sendiri, harapan untuk sembuh, suasana hati positif,  dan 

meningkatkan percaya diri. 
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1) Merasa tidak sendiri 

Partisipan dalam penelitian ini mengungkapkan bahwa semenjak 

bergabung dengan KPSI, dirinya merasa tidak sendiri menderita 

penyakit skizofrenia. Pernyataan merasa tidak sendiri diungkapkan 

oleh sebagian besar partisipan dalam kutipan berikut ini: 

“...ternyata gak sendirian sakit seperti ini...” (P1) 

“.. ada yang senasib dengan aku.” (P2) 

“..ternyata banyak yang senasib dengan saya..” (P3) 

“...ternyata saya gak sendirian..” (P3) 

“...saya jadi merasa ternyata gak sendirian, banyak yang senasib 
dengan saya.” (P4) 

“Kebersamaannya itu bikin bahagia mbak.” (P4) 

“..ya  saya merasa tidak sendirian tentunya...” (P5) 

“Yang jelas kebersamaannya di KPSI, menambah semangat untuk 
hidup lebih baik.” (P5) 

“Saya merasa mendapat dukungan disini. Jadi saya melihat ada 

yang sama senasib dengan saya, rasanya gak sendirian.” (P6) 

“Senang kalau habis outbond karena ada rasa kebersamaan dengan 
teman.” (P6) 

“Cuma saya merasa ternyata diluar sana banyak juga orang yang 

sakit kayak saya.” (P7) 

“Senang bisa bertemu teman-teman penderita saya merasa gak 
sendiri sakit kayak gini.” (P8) 

“Setelah ikut kegiatan dan bertemu teman-teman disana saya jadi 
bisa mengasihani diri sendiri dan orang lain, karena ternyata banyak 
yang sependeritaan.” (P9) 

 

2) Harapan untuk sembuh 

Partisipan dalam penelitian ini mengungkapkan bahwa merasa ada 

harapan untuk sembuh setelah mendapat dukungan dari sesama 

penderita di KPSI. Pernyataan harapan untuk sembuh diungkapkan 

oleh dua partisipan dalam kutipan wawancara berikut: 
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“..aku merasa setiap bertemu teman-teman.. yang kondisinya sudah 
baik itu menginspirasi gitu..” (P2) 

“Kalau lihat yang lebih baik keadaannya ya bisa jadi harapan saya 
untuk bisa sembuh juga.” (P3) 

“Mereka terlihat seperti gak sakit kadang ya mbak, jadi rasanya 

melihat mereka itu seperti membantu saya secara sosial menjadi 
lebih baik, enak gitu rasanya.” (P8) 

 

3) Suasana hati positif 

Sebagian besar Responsden merasakan suasana hati yang positif 

setelah bergabung dengan KPSI dan mendapatkan dukungan dari 

sesama penderita. Kategori suasana hati positif diungkapkan oleh 

sebagian besar partisipan dalam kutipan wawancara berikut: 

“Seneng mbak, banyak temen bergaul,..” (P1) 

“Jadi bersyukur, oh ternyata ada teman-teman yang kondisinya 
tidak seberuntung aku,..”(P2) 

“Saya bersyukur kalau lihat yang lebih parah, ternyata saya gak 

sendirian..”(P3) 

“...ya seneng terutama karena ternyata banyak yang senasib 

dengan saya...”(P3) 

“Jadi ya senang,... (P4) 

“Kebersamaannya itu bikin bahagia mbak.”(P4) 

“Ya senang karena saya punya aktivitas lain selain aktivitas 

keseharian saya.”(P5) 

“Senang kalau habis outbond karena ada rasa kebersamaan 

dengan teman.” (P6) 

“... terus melihat teman penderita ada yang lebih parah gitu, saya 
jadi bersyukur.” (P6) 

“Senang sih jalan-jalan refreshing gitu, bertemu banyak teman 
disana, ...” (P7) 

“Yang dirasakan habis ikut kegiatan itu enak dan senang, bisa 

mengungkapkan perasaan kalau pas sharing gitu.” (P8) 

“Saya senang dengar cerita pengalaman mereka, rasanya plong 

ikut senang gitu.” (P8) 

“Jadi perasaan nya menjadi lebih baik, lebih rileks, lebih 
tenang.” (P9) 
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“Seneng aja, udah. Aku senang ikut kegiatannya bertemu teman-
teman di KPSI.” (P10) 

 

4) Meningkatkan percaya diri 

Sebagian besar partisipan merasakan meningkatnya kepercayaan diri 

setelah bergabung dengan KPSI dan mendapatkan dukungan dari 

sesama penderita. Kategori meningkatkan percaya diri diungkapkan 

oleh sebagian partisipan dalam kutipan wawancara berikut ini: 

 “Dukungan dari mereka itu yang jelas bikin semangat.” (P1) 

“..ya banyak manfaatnya lah akhirnya saya merasa kehidupan 

saya lebih baik.”(P1) 

“Ya berteman akrab dengan sama-sama penderita skizofrenia 
itu ya tambah semangat menjalani hidup gitu lah mbak 
intinya.”(P3) 

“Perubahan yang paling dirasakan itu ya tambah semangat dan 

percaya diri pastinya. Percaya diri menjalani kehidupan ini.”(P4) 

“Yang jelas kebersamaannya di KPSI, menambah semangat 

untuk hidup lebih baik.”(P5) 

“..pulang ke panti lagi jadi lebih semangat.” (P7) 

 

II. Makna negatif 

Partisipan dalam penelitian ini juga merasakan makna negatif selama 

bergabung dengan KPSI. Makna negatif yang dirasakan adalah beban. 

1) Beban 

Kategori beban diungkapkan partisipan melalui kutipan sebagai 

berikut: 

“Soalnya pasti aku ikut koordinasi tempat, pengisi acara, 
konsumsi, dll..... . Kadang sampai stres juga mikir itu mbak..... Ya 
sebelum acara gitu pas harus nyiapin gitu, aku sering tegang... 
Kalau pas habis kopdar ya seneng, ya capek” (P1) 
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Gambar  4.11 Skema analisis makna yang dirasakan setelah mendapat 
dukungan sesama penderita (peer support) (Tema 12) 

 

4.3.13 Tema 13 : Manfaat yang diperoleh 

Tema superordinat yang ketigabelas adalah manfaat yang diperoleh. Tema 

subordinat yang muncul dari manfaat yang diperoleh yaitu : peningkatan 

kemampuan dan kemudahan dari tenaga kesehatan. 

I. Peningkatan kemampuan 

Partisipan dalam penelitian ini merasa memperoleh manfaat 

peningkatan kemampuan setelah bergabung dengan KPSI dan 

mendapatkan dukungan sesama penderita. Perubahan kemampuan 

berupa meningkatnya kemampuan mengontrol gejala skizofrenia dan 

kemampuan bersosialiasi. 

1) Kemampuan mengontrol gejala 

Partisipan dalam penelitian ini mengungkapkan bahwa setelah 

mendapat dukungan dari sesama penderita di KPSI menjadi lebih 

mampu mengontrol gejala skizofrenia. Pernyataan meningkatnya 
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kemampuan mengontrol gejala skizofrenia diungkapkan oleh 

beberapa partisipan dalam kutipan wawancara berikut: 

“Ya walaupun beberapa kali merasa mau kambuh gitu, tapi 

karena semangat jadi lebih bisa ngontrol., dan gak sampai masuk 
RS kaya dulu-dulu.” (P1) 

“..lebih jarang kambuh juga alhamdulillah.” (P4) 

”...ya bermanfaat untuk saya bisa mengontrol emosi juga biar 
ndak kambuh.” (P8) 

 

2) Kemampuan bersosialisasi 

Partisipan dalam penelitian ini mengungkapkan bahwa setelah 

mendapat dukungan dari sesama penderita di KPSI menjadi lebih 

mampu mengontrol gejala skizofrenia. Pernyataan meningkatnya 

kemampuan bersosialisasi diungkapkan oleh satu orang partisipan 

dalam kutipan wawancara berikut: 

“Kalau lihat yang lebih baik saya malah minder, kadang ya 
pengen juga lebih baik gitu, tapi lebih banyak mindernya. 
Sekarang sudah lebih mampu berkomunikasi dengan teman-
teman. Saya juga punya komunitas sendiri khusus orang-orang 
yang minder seperti saya, jadi punya banyak teman” (P6) 

 

II. Kemudahan dari tenaga kesehatan 

Partisipan dalam penelitian ini memperoleh kemudahan dari tenaga 

kesehatan setelah bergabung dengan KPSI dan mendapatkan dukungan 

dari sesama penderita. Kemudahan dari tenaga kesehatan berupa 

kemudahan prosedur di Rumah Sakit dan kemudahan komunikasi. 

1) Kemudahan prosedur di RS 

Satu orang partisipan menyatakan bahwa mendapatkan manfaat  

bantuan dari tenaga kesehatan berupa kemudahan prosedur di RS 
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setelah mendapat dukungan sesama penderita di KPSI. Pernyataan 

kemudahan prosedur di RS disampaikan dalam kutipan berikut: 

“Sakjane (sebenarnya) enak di RSJ, karena pengurus KPSI kan 
kebanyakan dari RSJ Lawang, jadi sudah kenal dokternya sudah 
kenal semua, ada dr. Yun, dr. Yulia, dr. Marintik, Mbak Deasy, 
Mbak Febri, dll jadi kalau ada apa-apa saya dibantu. Di RSSA 
juga sekarang sudah banyak yang kenal sih mbak, ya berkat KPSI 
ini.”(P1) 

 
2) Kemudahan komunikasi 

Satu orang partisipan menyatakan bahwa mendapatkan manfaat 

berupa kemudahan komunikasi dengan tenaga kesehatan jika ada 

keluhan mengenai kondisinya. Pernyataan kemudahan komunikasi 

disampaikan dalam kutipan berikut: 

 “Terus senangnya lagi banyak keuntungan seperti kenalan 

psikiater, psikolog gitu, jadi kalau sewaktu-waktu perlu 
konsultasi, saya tinggal whatsapp saja gitu dibalesi mbak.”(P4) 

 

 

 

 

 

 

 

 
Gambar  4.12 Skema analisis manfaat yang diperoleh setelah mendapat 
dukungan sesama penderita (peer support) (Tema 13) 
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4.4 Skema keseluruhan tema  

4.4.1 Skema TUK 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar  4.13 Skema keseluruhan tema dari tujuan khusus 1 

 

 

 

Tema 3 : 
Perjalanan penyakit Riwayat hospitalisasi 

Penyebab kekambuhan 

Daya tilik diri 

Perilaku bunuh diri 

Cara mengatasi/ 
mencegah kekambuhan 

TUK 1 :  
Riwayat 

menderita 
skizofrenia 

Tema 5 : 
Hasil dari 

pengobatan 

Pengobatan medis 
lebih berhasil 

Kehilangan motivasi 

Gangguan daya ingat 

Gangguan alam perasaan 

Anhedonia/ Asosialiti 

Gangguan afek emosi 

Tema 2 : 
Gejala  

 

Agresif 

Agitasi 

Halusinasi 

Waham 

Tema 4 : 
Upaya mencari 

kesembuhan 

Berobat secara medis 

Berobat secara non medis 

Tema 1 : 
Penyebab Faktor lingkungan 

Faktor biologi 

Faktor psikologi 



IR-PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA 

127 

SKRIPSI PENGALAMAN PENDERITA SKIZO….. CLARA AGUSTINA 

4.4.2 Skema TUK 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar  4.14 Skema keseluruhan tema dari tujuan khusus 2 

 

4.4.3 Skema TUK 3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar  4.15 Skema keseluruhan tema dari tujuan khusus 3 
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BAB 5 

PEMBAHASAN 

 

Bab ini akan menjelaskan tentang interpretasi hasil penelitian yang 

dilakukan dengan membandingkan hasil penelitian yang telah didapatkan dengan 

konsep, teori maupun hasil penelitian terdahulu untuk dilakukan analisis 

persamaan maupun perbedaannya. Hasil penelitian ini mengidentifikasi tiga belas 

tema superordinat yaitu : penyebab, gejala, perjalanan penyakit, upaya mencari 

kesembuhan, hasil dari pengobatan, respons keluarga, upaya keluarga mendukung 

kesembuhan, hambatan yang dirasakan, informasi mengenai wadah dukungan, 

bentuk dukungan, keaktifan di media sosial, makna yang dirasakan, dan manfaat 

yang diperoleh. Pada bagian akhir juga diuraikan mengenai keterbatasan 

penelitian. 

5.1 Interpretasi hasil penelitian 

5.1.1 Tema 1 : Penyebab 

Etiologi pasti skizofrenia belum diketahui sampai saat ini, namun beberapa 

ahli berpendapat bahwa penyebab skizofrenia adalah kombinasi dari berbagai 

faktor (Jiwo, 2012). Beberapa faktor predisposisi skizofrenia adalah faktor biologi 

psikologi, lingkungan, dan sosiokultural (Stuart, 2009). Hal ini juga diungkapkan 

oleh partisipan di penelitian ini bahwa penyebab dirinya menderita skizofrenia 

adalah karena faktor psikologi, lingkungan, dan biologi. 

1. Faktor psikologi 

Hasil penelitian ini menunujukkan bahwa faktor psikologi berupa suka 

memendam masalah sendiri menjadi salah satu penyebab skizofrenia. Partisipan 
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mengungkapkan bahwa dirinya tidak suka menceritakan masalah nya kepada 

orang lain.  

Suka memendam masalah sendiri merupakan suatu usaha managemen 

stres secara langsung atau bisa disebut mekanisme koping. Mekanisme koping 

dengan memendam masalah sendiri tidak akan menyelesaikan konflik. Hal ini 

sesuai dengan penelitian oleh Sari dan Sirna (2015) bahwa sebanyak 65,7% 

penderita skizofrenia di RSJ Aceh tidak mampu menyelesaikan konflik yang 

dialami dalam hidup sebagai salah satu faktor predisposisi terjadinya skizofrenia.  

Selain itu, menyelesaikan masalah dengan memendam sendiri tanpa 

menceritakan ke orang lain merupakan ciri dari tipe kepribadian introvert yang di 

kemukakan oleh pakar psikoanalisa Carl Gustav Jung. Penelitian oleh Yanuar 

(2011) menunjukkan bahwa sebesar 86,67 % penderita gangguan jiwa 

(skizofrenia) di desa Paringan, Ponorogo mempunyai tipe kepribadian introvert. 

2. Faktor lingkungan 

Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa faktor lingkungan 

dianggap sebagai penyebab seseorang menderita skizofrenia. Faktor lingkungan 

disampaikan oleh partisipan sebagai kejadian hidup yang menekan. Beberapa dari 

mereka merasa hal itu sebagai pengalaman yang tidak menyenangkan atau 

traumatik.  

Kejadian hidup yang menekan (stresfull life event) dari faktor 

lingkungan menjadi penyebab seseorang menderita gangguan jiwa (Yusuf, 

Firtyasari and Nihayati, 2015).  Kejadian hidup yang menekan menyebabkan 

seseorang mempunyai pengalaman traumatik. Pengalaman traumatik 

mengguncang keseimbangan tubuh dan jiwa, menstimulasi neurotransmiter dan 
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biokimiawi tubuh mendesakkan diri dalam ingatan, maka menyebabkan peristiwa 

lain yang terjadi sehari-hari, pengalaman-pengalaman bahagia dan menyenangkan 

terpinggirkan dan seolah-olah tak penting, yang menguasai ingatan dan pikiran 

adalah pengalaman traumatik tersebut (Yosep et al., 2008). 

Patisipan dalam penelitian ini menyebutkan bahwa dirinya pernah 

diolok-olok (bullying) ketika masa sekolah. Partisipan 5 dan partisipan 6 mengaku 

kesulitan bergaul di sekolah dan dijauhi oleh teman-temannya. Bahkan ketika 

mereka harus pindah sekolah, mereka masih kesulitan untuk menyesuaikan diri 

lagi. Data ini didukung oleh validitas kepada pengurus yang menyatakan bahwa 

partisipan 5 bahkan juga pernah mendapat bullying oleh guru nya. Partisipan 6 

juga mengaku setelah lulus kuliah masih saja kesulitan mencari kerja dan sempat 

lama menjadi pengangguran. Teori perkembangan menyatakan bahwa lingkungan 

memberikan pengaruh utama dalam pembentukan jiwa anak remaja, termasuk 

lingkungan sekolah. Penelitian oleh Sari dan Sirna (2015) pada pasien rawat jalan 

di RSJ Aceh menunjukkan bahwa faktor lingkungan yang paling banyak menjadi 

penyebab skizofrenia meliputi diintimidasi di sekolah/lingkungan sosial dan sulit 

mendapatkan pekerjaan sebanyak 24 orang Responsden (23,5%).  

Hasil penelitian selanjutnya menunjukkan bahwa konflik keluarga juga 

menjadi penyebab terjadinya skizofrenia berupa pertengkaran rumah tangga dan 

perebutan harta warisan. Hal ini menunjukkan bahwa ada keinginan partisipan 

yang tidak tercapai dalam hidupnya, kemudian kemampuan dia mengatasi 

masalah tidak adekuat. Selanjutnya penolakan dan kematian juga menjadi faktor 

lingkungan yang menyebabkan partisipan menderita skizofrenia. Penolakan oleh 

orang yang dicintai disampaikan oleh partisipan 3, 7, dan 10. Sedangkan 
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partisipan 8 menyatakan bahwa dirinya tidak diterima oleh anak-anak tirinya 

semenjak suaminya meninggal. Penolakan dan kematian pasangan merupakan 

bentuk kehilangan orang yang dicintai. Selanjutnya partisipan 4 menyatakan 

bahwa salah satu penyebab dirinya menderita skizofrenia adalah dikarenakan 

ayahnya yang terlalu memaksakan kehendak atas dirinya. Pola asuh orang tua 

disampaikan juga bisa menyebabkan terjadinya skizofrenia secara psikososial 

menurut teori dinamika keluarga yang menjelaskan bahwa adanya hubungan 

antara keluarga disfungsional dengan kejadian skizofrenia. Beberapa pengalaman 

traumatik yang disampaikan partisipan tersebut juga sesuai dengan penelitian oleh 

Yosep et al., (2008) bahwa penglaman traumatik yang dapat menyebabkan 

terjadinya gangguan jiwa diantaranya adalah cita-cita/keinginan tak 

tercapai/kegagalan, kehilangan orang yang dicintai, kehilangan pekerjaan, 

orangtua galak/pola asuh otoriter, dan mendapat tindakan kekerasan. 

3. Faktor biologi 

Hasil penelitian ini mengungkapkan bahwa salah satu penyebab 

skizofrenia adalah faktor biologi.  Faktor biologi dari skizofrenia dapat dilihat dari 

segi genetik/ herediter/ keturunan (Stuart, 2013). Dua orang partisipan 

mengungkapkan bahwa salah satu orang tua nya juga menderita skizofrenia. 

Sesuai dengan teori Baputty, Hitam dan Sethi (2008), maka partisipan tersebut 

mempunyai kemungkinan 12% menderita skizofrenia dari faktor genetik. Salah 

satu partisipan mengungkapkan bahwa pamannya (adik dari ayah) juga menderita 

skizofrenia. Hal ini menunjukkan bahwa saudara sekandung menyumbang 10 % 

atas terjadinya skizofrenia.  
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Baputty, Hitam dan Sethi (2008) mengungkapkan bahwa individu 

dengan kedua orang tua menderita skizofrenia, akan beresiko 50% menderita 

skizofrenia. Individu dengan salah satu orang tua menderita skizofrenia, akan 

beresiko 12% menderita skizofrenia. Individu dengan saudara kandung yang 

menderita skizofrenia, maka akan beresiko 10% menderita skizofrenia. Pada kasus 

kembar monozigotik yang memiliki gen identik, terdapat kemungkinan 50% 

untuk menderita skizofrenia jika saudaranya menderita skizofrenia.  

 

5.1.2 Gejala skizofrenia 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa gejala skizofrenia yang dirasakan oleh 

partisipan meliputi gejala positif dan negatif. Hal ini seperti teori yang 

disampaikan oleh Videbeck (2011) sesuai dengan kriteria diagnostik Diagnostic 

and Statistical Manual of Mental Disorder Text Revision (DSM IV – TR). Gejala 

positif diartikan secara umum sebagai tingkah laku yang tidak ditemui di orang 

normal. Gejala positif muncul dan mendominasi tingkah laku paseien pada fase 

“aktif” skizofrenia, meliputi : waham, halusinasi, agresif, agitasi, perilaku 

streotipi, disorganisasi bicara, dan negativisme. Gejala skizofrenia yang paling 

banyak adalah gejala positif yaitu sebanyak 72,3% di RSD Madani Provinsi 

Sulawesi Tengah (Fahrul, Mukaddas dan Faustine, 2014). Sedangkan gejala 

negatif muncul dan mendominasi pada fase prodromal dan residual dari 

skizofrenia. Gejala negatif adalah gejala-gejala yang berhubungan dengan tingkah 

laku pasif pasien namun cenderung tidak terlihat dan diabaikan oleh orang-orang 

sekitar, meliputi : apatis, alogia, anhedonia, katatonia, kehilangan motivasi, dan 

afek datar. 
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1. Halusinasi  

Salah satu gejala positif yang dirasakan oleh partisipan dalam penelitian 

ini adalah halusinasi. Halusinasi merupakan persepsi sensori yang salah atau 

pengalaman persepsi yang tidak terjasi dalam realitas (Stuart, 2013). Halusinasi 

bisa berupa pendengaran dan penglihatan. Sebagian besar partisipan dalam 

penelitian ini mengungkapkan bahwa dirinya mendengar bisikan-bisikan dimana 

orang lain tidak bisa mendengarnya. Selain itu, partisipan juga melihat sesuatu 

yang tidak ada wujudnya dan orang lain tidak mampu melihatnya. Menurut 

Fahrul, Mukaddas and Faustine (2014), halusinasi merupakan gejala positif yang 

paling banyak ditemukan di RSD Madani yaitu 44,5%. 

2. Waham 

Gejala positif berikutnya yang dirasakan oleh penderita skizofrenia 

dalam penelitian ini adalah waham/ delusi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa 

penderita mengalami gangguan proses pikir berupa waham curiga, waham 

kebesaran, dan waham kejar. Penderita skizofrenia mencurigai orang-orang 

disekitarnya termasuk keluarga dan teman tanpa dasar yang jelas. Beberapa dari 

mereka juga merasa bahwa dirinya adalah seorang nabi. Selain itu, mereka juga 

merasa dikejar-kejar oleh orang lain termasuk keluarga untuk dicelakai atau 

dibunuh. Hal ini sesuai dengan teori Stuart (2013) bahwa waham merupakan 

keyakinan yang salah dan dipertahankan yang tidak sesuai atau memiliki dasar 

dalam realitas. 

3. Agresif 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa gejala positif yang muncul pada 

penderita skizofrenia berikutnya adalah perilaku agresif. Penderita skizofrenia 



IR-PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA 

134 

SKRIPSI PENGALAMAN PENDERITA SKIZO….. CLARA AGUSTINA 

marah secara verbal dengan bicara nada tinggi terhadap orang lain. Hal ini sesuai 

dengan teori Yosep (2010) bahwa perilaku yang berhubungan dengan agresi bisa 

ditunjukkan dengan verbal berupa ancaman pada objek yang tidak nyata, 

mengacau minta perhatian, dan bicara keras-keras.  

Hasil penelitian  juga menunjukkan perilaku agresif partisipan berupa 

membanting barang, menciderai orang lain, bahkan menciderai diri sendiri 

sebagai pelampiasan rasa marahnya. Hal ini sesuai dengan yang diungkapkan 

Muhith (2015) bahwa kekerasan (violence) merupakan suatu bentuk perilaku 

agresi (aggresive behavior) menyebabkan penderitaan atau menyakiti orang lain, 

termasuk terhadap hewan atau benda-benda. Sedangkan Yusuf, Firtyasari dan 

Nihayati (2015) juga mengungkapkan bahwa perilaku kekerasan merupakan 

Respons maladaptif dari marah yang ditandai dengan perasaan marah dan 

bermusuhan disertai dengan hilangnya kontrol individu yang dapat merusak diri 

sendiri, orang lain, atau lingkungan. 

4. Agitasi 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa salah satu gejala positif yang 

dirasakan oleh partisipan adalah agitasi. Agitasi yang dirasakan oleh partisipan 

berupa perasaan bingung, cemas, dan khawatir berlebihan tanpa ada sebab yang 

jelas. Hasil ini sesuai dengan teori Stuart (2013) bahwa agitasi merupakan bentuk 

gangguan yang menunjukkan aktivitas motorik berlebihan dan tidak bertujuan 

atau kelelahan, biasanya dihubungkan dengan keadaan tegang dan ansietas. 

5. Gangguan daya ingat 

Hasil penelitian menunjukkan adanya gejala gangguan daya ingat 

dialami oleh penderita skizofrenia. Partisipan kesulitan mengingat kejadian yang 
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sudah lama terjadi seperti mulai kapan gejala skizofrenia dirasakan, mulai kapan 

bergabung dengan KPSI, berapa kali dia dirawat di rumah sakit. Adapun 

partisipan juga kesulitan mengingat kejadian yang baru saja terjadi seperti apa 

yang dia bicarakan beberapa jam yang lalu. 

Hasil penelitian tersebut sesuai dengan teori Stuart (2009), bahwa 

ingatan merupakan kumpulan pengetahuan yang secara biologis disimpan dalam 

beberapa bagian di otak. Sedangkan gangguan memori pada penderita skizofrenia 

disebabkan oleh defisit otak karena proses penyakit sehingga tidak mampu 

menerima informasi. Ketidakmampuan tersebut dapat berupa sering lupa, 

kesulitan memahami sesuatu, dan kurang minat terhadap hal disekitarnya. 

Gangguan memori yang dialami meliputi ingatan jangka panjang maupun jangka 

pendek. Penderita skizofrenia akan mengalami kesulitan kognitif yaitu masalah 

dengan konsentrasi, memori, dan penalaran abstrak dimana penderita skizofrenia 

mungkin memiliki masalah dalam memperhatikan, mengingat sesuatu, dan 

memahami suatu konsep (Jiwo, 2012). 

6. Anhedonia/ asosialiti 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa partisipan juga menunjukkan 

gejala negatif berupa anhedonia/ asosialiti. Mereka pernah tidak mempunyai 

keinginan untuk berhubungan dengan lingkungan sekitar dan hanya mau berdiam 

di dalam rumah. 

Hasil penelitian ini sesuai dengan teori Stuart (2009) bahwa anhedonia 

merupakan merupakan perasaan tidak senang dalam menjalani hidup, aktivitas 

dan hubungan. Pasien skizofrenia yang menarik diri dari orang lain atau 
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lingkungan akan memicu timbulnya gejala lain seperti delusi dan halusinasi 

(Amelia and Anwar, 2013). 

7. Kehilangan motivasi 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa penderita skizofrenia juga 

mengalami gejala negatif kehilangan motivasi yaitu berupa perilaku tidak mau 

merawat diri dan tidak mau beraktivitas. Hal ini sesuai dengan pendapat Stuart, 

(2013) bahwa kehilangan motivasi adalah tidak adanya keinginan, ambisi, atau 

dorongan untuk bertindak dan melakukan tugas-tugas. Beberapa orang awam 

menganggap kehilangan motivasi sebagai tanda kemalasan,namun sebenarnya ini 

merupakan proses penyakit (Jiwo, 2012). Penelitian menunjukkan bahwa 

penderita skizofrenia dengan gejala negatif yang menonjol termasuk kehilangan 

motivasi ini disampaikan mempunnyai kualitas hidup lebih rendah dari pada 

penderita dengan gejala positif yang menonjol (Safitri, 2010).  

8. Gangguan alam perasaan 

Penderita gangguan jiwa termasuk skizofrenia bisa mengalami gangguan 

alam perasaan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penderita pernah mengalami 

perasaan yang sedih, takut, dan putus asa. Hal ini sesuai dengan pengkajian status 

mental yang diungkapkan oleh Yusuf, Firtyasari and Nihayati (2015), bahwa 

penderita gangguan jiwa harus diobservasi alam perasaanya berupa sedih, putus 

asa, gembira yang berlebihan, ketakutan pada objek yang sudah jelas,khawatir dan 

khawatir pada objek belum jelas. Beberapa gangguan alam perasaan tersebut bisa 

menimbulkan masalah seperti resiko cidera, ansietas, serta ketidakberdayaan. 

Perasaan sedih seringkali menjadi gejala negatif pada penderita skizofrenia, 

namun biasanya juga tidak (Jiwo, 2012). 
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9. Gangguan afek emosi  

Hasil penelitian menunjukkan bahwa penderita skizofrenia juga 

mengalami gangguan afek emosi yaitu labil. Hal ini sesuai dengan pengkajian 

status mental yang diungkapkan oleh Yusuf, Firtyasari and Nihayati (2015), 

bahwa penderita gangguan jiwa harus diobservasi harus diobeservasi afek emosi 

nya. Salah satu afek emosi yang biasa muncul pada penderita gangguan jiwa 

adalah labil yaitu suatu kondisi emosi yang cepat berubah-ubah. 

 

5.1.3 Perjalanan penyakit 

Perjalanan penyakit meliputi daya tilik diri, perilaku bunuh diri, riwayat 

hospitalisasi, penyebab kekambuhan, dan cara mengatasi kekambuhan. 

1. Daya tilik diri 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa penderita skizofrenia 

menunjukkan sikap mengingkari penyakit yang di derita pada awalnya. Namun 

seiring berjalannya waktu, mereka menyadari akan penyakit yang diderita. Hal ini 

sesuai dengan pengkajian status mental yang diungkapkan oleh Yusuf, Firtyasari 

and Nihayati (2015), bahwa penderita gangguan jiwa harus dikaji mengenai daya 

tilik terhadap dirinya. Insight negatif disampaikan bila penderita mengingkari 

penyakit diderita berupa tidak menyadari gejala dan merasa tidak memerlukan 

pertolongan sampai menyalahkan hal-hal diluar dirinya seperti orang lain/ 

lingkungan sekitar. Insight positif disampaikan bila penderita telah menerima/ 

menyadari penyakit yang dideritanya. 
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2. Perilaku bunuh diri 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa penderita skizofrenia pernah 

memiliki ide bunuh diri hingga mencoba bunuh diri. Ide bunuh diri didapatkan 

oleh karena proses penyakitnya yaitu gejala halusinasi yang memburuk dan 

pengalaman trauma. Partisipan 2 mengaku pernah terpuruk dengan kondisinya 

dan sudah tidak ingin melihat dunia lagi, namun belum ada percobaan bunuh diri. 

Begitu juga partisipan 7, dia beberapa kali juga berpikir untuk bunuh diri, karena 

sudah tidak tahan dengan kondisinya. Data ide bunuh diri oleh partisipan 1 juga 

diperkuat oleh pernyataan perawat panti tempat partisipan tinggal yang 

menyatakan hal serupa, bahwa pederita sering mengungkapkan ide bunuh dirinya 

di media sosial instagram. Sedangkan Partisipan 3 mengaku bahwa halusinasi nya 

menyuruh dia untuk bunuh diri, karena dia merupakan nabi yang gagal. Akhirnya 

dia mencoba bunuh diri dengan melukai pegelangan tangannya. Data ini juga 

telah divalidasi kepada ayah partisipan yang menyatakan hal serupa. Pengalaman 

trauma dialami oleh partisipan 10, dimana ayahnya meninggal karena bunuh diri, 

dan ibunya meninggal karena kecelakaan lalu lintas. Sejak itu, dia juga 

mempunyai keinginan untuk bunuh diri dan sudah mencoba bunuh diri dengan 

menabrakkan diri ke kendaraan di jalan raya.  

Hasil penelitian tersebut sesuai dengan psikodinamika upaya percobaan 

bunuh diri yang disampaikan Yusuf, Firtyasari dan Nihayati (2015), bahwa setiap 

percobaan bunuh diri selalu diawali dengan adanya motivasi unnutk bunuh diri 

dengan berbagai alasan, berniat melasanakan bunuh diri, mengembangkan 

gagasan, sampai akhirnya melakukan bunuh diri. Perilaku bunuh diri dalam 

penelitian ini diklasifikan menurut Suicidal Intention Rating Scale (SIRS), yaitu 
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skor 1 : ada ide bunuh diri, namun tidak ada percobaan dan ancaman bunuh diri , 

untuk partisipan 2 dan 7, dan skor 4 : aktif mencoba bunuh diri, untuk partisipan 3 

dan 10. 

3. Riwayat hospitalisasi 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa sebagian besar partisipan pernah 

di rawat di rumah sakit oleh karena ketidakmampuan mengendalikan gejala 

skizofrenia. Tiga orang partisipan pernah di rawat inap di rumah sakit kurang dari 

3 kali, dan dua orang partisipan pernah dirawat inap lebih dari 3 kali selama 

menderita skizofrenia. Sedangkan empat orang partisipan tidak pernah di rawat di 

rumah sakit, namun mereka tinggal di panti khusus penderita skizofrenia. 

Hasil penelitian ini sesuai dengan materi perawatan skizofrenia oleh 

Jiwo (2012), bahwa pada saat krisis atau kambuh parah, perawatan di rumah sakit 

sering diperlukan sehingga penderita bisa tetap mendapat nutrisi, tidur dan 

penanganan kebersihan diri yang baik. Lamanya perawatan di rumah sakit 

tergantung pada keparahan penyakit pasien dan tersedianya fasilitas pengobatan 

rawat jalan. Penelitian telah menunjukkan bahwa perawatan singkat di rumah 

sakit jiwa (empat sampai enam minggu) adalah sama efektifnya dengan perawatan 

jangka panjang di rumah sakit jiwa dan bahwa rumah sakit jiwa dengan 

pendekatan perilaku yang aktif adalah lebih efektif daripada institusi yang 

biasanya dan komunitas terapeutik berorientasi-tilikan (Kaplan, Sadock, & Grebb, 

1997 dalam Amelia and Anwar (2013)). 

4. Penyebab kekambuhan 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa sebagian besar partisipan pernah 

mengalami kekambuhan selama menderita skizofrenia walaupun sudah lama 
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terkontrol. Hal ini sesuai dengan pendapat Rubbyana (2012) bahwa hampir 80% 

penderita skizofrenia akan mengalami kekambuhan berulang. Sedangkan 

penelitian oleh Saputra dan Puspitasari (2011) mengatakan bahwa pasien dengan 

diagnosa skizofrenia akan mengalami kekambuhan 50% pada tahun pertama dan 

70% pada tahun kedua. 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa sebagian besar partisipan 

mengalami kekambuhan karena ketidakpatuhan terhadap pengobatan. Hal ini 

sesuai dengan penelitian kualitatif oleh Amelia and Anwar (2013), bahwa salah 

satu penyebab relaps pada penderita skizofrenia adalah dikarenakan 

ketidakpatuhan terhadap pengobatan.  

Hasil penelitian selanjutnya menunjukkan bahwa perubahan peran 

juga bisa menyebabkan kekambuhan pada penderita skizofrenia. Perubahan peran 

yang dimaksud disini adalah ketika penderita habis melahirkan dan harus 

menjalani peran sebagai ibu. Peran baru sebagai ibu merupakan stressor tersendiri 

bagi penderita skizofrenia disampaikan oleh partisipan 1 dan 2. Selain itu, 

perpisahan dengan anggota keluarga juga merupakan stressor yang memicu 

kekambuhan skizofrenia. Hal ini sesuai dengan teori Stuart (2009) bahwa 

beberapa stressor yang berasal dari faktor lingkungan seperti perubahan dalam 

kehidupan yang tidak mampu diatasi oleh pasien mampu memicu kembalinya 

gejala skizofrenia dan merupakan awitan episode baru dari penyakitnya. 

Selain itu,  disfungsi keluarga juga menjadi penyebab kekambuhan 

skizofrenia pada penelitian ini. Disfungsi dalam keluarga yang disampaikan 

adalah berupa adanya perbedaan atau ketidakcocokan dengan anggota keluarga. 

Hasil penelitian ini sesuai dengan penelitian oleh Amelia and Anwar (2013), 
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bahwa penyebab relaps pada penderita skizofrenia adalah dikarenakan konflik 

intern dalam keluarga partisipan. Perbedaanya adalah konflik keluarga dalam 

penelitian tersebut adalah berupa perlakuan kasar dan pertengkaran yang terus 

menerus dengan saudara kandung, pertengkaran berkepanjangan dengan istri, dan 

emosi (marah) yang diekspresikan secara berlebihan oleh keluarga. 

5. Cara mencegah/ mengatasi kekambuhan 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa kekambuhan dirasakan oleh 

penderita skizofrenia ketika merasa ada gejala-gejala yang kembali muncul, baik 

gejala positif maupun negatif. Gejala positif yang banyak disampaikan sebagai 

tanda kekambuhan adalah : halusinasi dan agitasi. Sedangkan gejala negatif yang 

disampaikan sebagai tanda kekambuhan yaitu kehilangan motivasi untuk merawat 

diri. 

Berdasarkan hal tersebut, maka penderita skizofrenia mempunyai 

beberapa cara untuk mencegah/ mengatasi kekambuhan yang dialami nya. 

Beberapa cara tersebut adalah : rutin minum obat, istirahat, aktivitas, 

mengendalikan emosi,  dan sharing dengan teman. Hal ini sesuai dengan teori 

Stuart (2009) bahwa penderita skizofrenia bisa belajar unutk mengenali stressor 

pemicu yang membuat dirinya bereaksi terhadap kekambuhan dan bisa segera 

mengatasi dengan caranya sendiri. 

Sebagian besar penderita skizofrenia menyampaikan bahwa harus rutin 

minum obat untuk mencegah kekambuhan. Partisipan juga menyampaikan dirinya 

segera minum obat, bila merasa gejala skizofrenia kembali dirasakannya. 

Penelitian oleh Kaunang, Kanine dan Kallo (2015) menunjukkan bahwa 

kepatuhan minum obat pasien skizofrenia yang berobat jalan di poliklinik jiwa, 
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membawa dampak yang baik bagi pasien skizofrenia sehingga prevalensi 

kekambuhan pasien skizofrenia selama 1 tahun tidak pernah, hal ini di karenakan 

rutinnya pasien melakukan pengobatan dan rawat jalan di Poliklinik Jiwa Rumah 

Sakit Jiwa Prof. Dr. V.L. Ratumbuysang Manado. 

Selain dengan pengobatan, hasil penelitian selnjutnya menunjukkan 

bahwa hal yang dilakukan penderita skizofrenia untuk mengatasi/ mencegah 

timbulnya kekambuhan adalah dengan perilaku tepat berupa istirahat untuk 

partisipan 3 dan 4 dan menyibukkan diri dengan aktivitas untuk partisipan 2 dan 

9. Selain itu partisipan 4 dan 5 juga menyampaikan bahwa mereka juga 

mengendalikan emosi agar tidak kambuh. Partisipan 6 menyampaikan bahwa 

dirinya cukup mengenali gejala yang dirasakan dan hanya perlu berbagi masalah 

dengan teman dengan berdiskusi dan tidak perlu minum obat untuk mengatasi 

gejala tersebut. Beberapa cara yang disampaikan oleh partisipan tersebut 

merupakan bentuk respons adaptif yang merupakan kelanjutan dari respons 

neurobiologi dari faktor lingkungan yang menjadi stressor. Hal ini sesuai dengan 

model teori stres adaptasi menurut Stuart (2009), bahwa respons adaptif untuk 

mengatasi faktor pemicu terjadinya / kambuhnya gejala skizofrenia adalag 

berpikir logis, mempunyai persepsi yang akurat, konsistensi emosi, perilaku yang 

tepat, dan berhubungan secara sosial.  

 

5.1.4 Upaya mencari kesembuhan 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa upaya mencari kesmebuha yang 

dilakukan baik oleh partisipan maupun keluarga adalah dengan berobat secara 

medis dan non medis. 
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1. Berobat secara medis 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa penderita skizofrenia pernah 

berobat ke dokter umum dan dokter spesialis kesehatan jiwa sebagai upaya 

mencari kesembuhan. Penderita skizofrenia bisa berobat ke beberapa psikiater 

sampai menemukan yang sangat cocok dengan pertimbangan jarak, biaya, terapi 

dan kemampuan psikiater memahami perasaan penderita.  Psikiater akan 

meresepkan beberapa obat sebagai terapi farmakologis untuk penderita. 

Hasil ini sesuai dengan banyak teori mengenai skizofrenia bahwa salah 

satu penatalaksanaan penyakit ini adalah dengan obat. Sadock and Sadock (2010) 

menyatakan bahwa strategi pendekatan farmakologis diberikan untuk mengatasi 

dugaan ketidakseimbangan kimiawi di otak penderita skizofrenia. Penelitian lain 

menunjukkan bahwa kepatuhan minum obat pasien skizofrenia yang berobat jalan 

di poliklinik jiwa, membawa dampak yang baik bagi pasien skizofrenia sehingga 

prevalensi kekambuhan pasien skizofrenia selama 1 tahun tidak pernah, hal ini di 

karenakan rutinnya pasien melakukan pengobatan dan rawat jalan di Poliklinik 

Jiwa Rumah Sakit Jiwa Prof. Dr. V.L. Ratumbuysang Manado (Kaunang, Kanine 

and Kallo, 2015). Beberapa obat yang digunakan untuk penderita skizofrenia 

diantaranya adalah antipsikotik, antimanik, antidepresan, dan obat pencegah Extra 

Piramidal Syndrom (EPS) (Sadock dan Sadock, 2010). Namun penelitian oleh 

Fahrul, Mukaddas dan Faustine (2014) yang bertujuan mengetahui rasionalitas 

penggunaan antipsikotik meliputi tepat indikasi, tepat obat, tepat pasien, tepat 

dosis dan tepat frekuensi pada pasien skizofrenia menemukan bahwa penggunaan 

obat antipsikotik di instalasi rawat inap jiwa RSD Madani Provinsi Sulawesi 

Tengah Periode Januari-April 2014 belum dikatakan rasional. Hal ini sesuai 
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dengan temuan WHO (2011) bahwa diperkirakan terdapat 50 juta penderita di 

dunia, 50% dari penderita tidak menerima pengobatan yang sesuai, dan 90% dari 

penderita yang tidak mendapat pengobatan tepat tersebut terjadi di negara 

berkembang. 

2. Berobat secara non medis 

Hail penelitian menunjukkan bahwa selain berobat secara medis, 

sebagian besar penderita skizofrenia juga pernah berobat secara non medis, yaitu 

dengan berobat ke paranormal, tokoh agama, dan terapis. Pengobatan secara non 

medis dilakukan oleh partisipan sebagai terapi komplementer dan alternatif. Hal 

Beberapa partisipan tidak meninggalkan sama sekali pengobatan medis, dan 

menggabungkannya dengan pengobatan non medis. Pengobatan non medis 

dilakukan sebagai pelengkap pengobatan medis, bukan sebagai pengganti. 

Hal ini sesuai dengan penelitian oleh Subu (2015), bahwa Hasil 

penelitian menunjukkan bahwa terapi tradisional dan alternatif dan orang pintar 

(dukun, para pemimpin agama Islam, pendeta, paranormal dan pengobatan 

tradisional Cina) memiliki peran entral dalam mendukung dan menawarkan solusi 

ketika seseorang memiliki gangguan jiwa di Indonesia. Para terapis atau ‘orang 

pintar’ biasanya merupakan pilihan pertama dari keluarga dan anggota 

‘masyarakat lainnya jika berhubungan dengan terapi yang orang yang menderita 

gangguan jiwa. Namun penelitian lebih lanjut diperlukan untuk melihat efektivitas 

terapi tradisional dan alternatif ini yang masih kurang diteliti dan 

didokumentasikan di Indonesia. 
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5.1.5 Hasil dari pengobatan 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa hasil dari upaya mencari 

kesembuhan yang dilakukan oleh penderita skizofrenia adalah bahwa pengobatan 

secara medis lebih berhasil mengatasi gejala skizofrenia. Maka dari itu, partisipan 

tidak bisa benar-benar meninggalkan pengobatan secara medis dan beralih ke non 

medis. Beberapa partisipan memahami bahwa gejala-gejala yang dirasakan seperti 

halusinasi adalah dikarenakan ketidakseimbangan neurotransmiter di otak dan 

dibutuhkan obat untuk mengatasi ketidakseimbangan tersebut. 

Hasil ini sesuai dengan teori yang dikemukakan oleh Sadock and Sadock 

(2010) menyatakan bahwa strategi pendekatan farmakologis diberikan untuk 

mengatasi dugaan ketidakseimbangan kimiawi, sedangkan strategi pendekatan 

non farmakologis untuk mengatasi masalah non biologis. 

 

5.1.6 Respons keluarga 

Respons keluarga yang ditemukan dalam penelitian ini berupa respons 

negatif dan postif. Respons negatif ditunjukkan oleh keluarga adalah kaget, malu, 

sedih, marah, dan menolak. Sedangkan respons positif yang ditunjukkan oleh 

keluarga adalah menerima. Rentang respons yang ditunjukkan oleh keluarga 

sesuai dengan tahapan atau fase kesedihan seperti teori yang dikembangkan oleh 

Kubbler-Ross. Kubbler-Ross (1969; dalam Susanto, 2010) individu dalam 

menjalani proses berduka akan dibagi menjadi beberapa tahap yaitu penolakan, 

marah, tawar-menawar, depresi dan penerimaan. Namun setelah diamati dengan 

peneliti, tidak ada keluarga yang mengalami lima tahapan secara lengkap. 
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1. Respons negatif 

Hasil peneltian menunjukkan bahwa pada awal keluarga mengetahui 

anggota keluarganya menderita skizofrenia mereka akan merasa kaget, malu, 

sedih, marah, dan menolak. Partisipan 1 menyatakan bahwa walaupun suaminya 

menerima dirinya sebagai istri yang menderita skizofrenia, namun ibu mertua nya 

kaget dan tidak menerima pada awalnya. Saudara nya pun juga merasa malu 

karena mempunyai ipar seorang penderita skizofrenia. Data tersebut didukung 

oleh penyataan ibu mertuanya sendiri dalam triangulasi data yang dilakukan oleh 

peneliti. Partisipan 4,5,9 yang mendapat serangan awal skizofrenia pada usia yang 

sangat muda yaitu kurang dari 20 tahun juga menyatakan bahwa orang tua nya 

sangat kaget akan penyakit yang dideritanya. Partisipan 3 yang pernah mencoba 

bunuh diri menyatakan keluarganya sangat kaget dan sedih ketika kondisinya 

sedang menurun. Respons marah disampaikan oleh partisipan 6, ayahnya sangat 

marah ketika mengetahui dirinya memeriksakan diri ke psikiater atas inisiatif 

sendiri. Respons menolak juga disampaikan oleh partisipan 8, bahwa anak tirinya 

sangat tidak menerima dia. Hal ini sesuai dengan tahapan berduka menurut 

Kubler-Ross bahwa pada fase penolakan/ menyangkal seseorang akan 

menunjukkan rasa kaget, tidak percaya, malu dan menolak. 

2. Respons positif 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pada akhirnya keluarga menerima 

keadaan anggota keluarganya yang menderita skizofrenia. Hal ini disampaikan 

oleh sebagian besar partisipan. Menerima adalah fase akhir tahapan berduka 

menurut Kubler-Ross, dimana seseorang sudah menemukan energinya yang 

hilang selama proses berduka dan mengalami peningkatan kemampuan 
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mengambil keputusan dan tumbuhnya kepercayaan diri dan merencanakan cara 

untuk menyelesaikan masalah. Hal ini disampaikan oleh sebagian besar partisipan 

bahwa pada tahap menerima, keluarga sudah berfokus pada bagiamana partisipan 

bisa sembuh dengan melakukan berbagai upaya pengobatan. Partisipan 1 

menyampaikan bahwa suaminya sejak awal memang sudah menerima keadaan 

dirinya yang bahkan sebelum menikah pun sudah menderita skizofrenia. Namun 

ibu mertuanya baru menerima ketika sudah memiliki cucu dari partisipan. 

Gambaran penerimaan suami partisipan 1 sesuai dengan penelitian Gea (2017) 

bahwa walaupun pasangan penderita skizofrenia terbebani, namun mereka tetap 

mempertaankan pernikahannya karena alasan saling tolong menolong, 

menganggap pernikahan sebagai jalan Tuhan, dan telah mendapat dukungan 

keluarga. 

 

5.1.7 Upaya keluarga mendukung kesembuhan 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa keluaga penderita skizofrenia 

mendukung kesembuhan penderita dala bentuk obat dan ADL (Activity Daily 

Living). Hasil penelitian ini sesuai dengan artikel tentang pemulihan pennderita 

gangguan jiwa oleh Setiadi (2014) bahwa pemulihan penderita skizofrenia tidak 

bisa hanya dari pengobatan saja, namun juga diperlukan dukungan keluarga untuk 

memberi kegiatan yang berati (ADL) selama penderita sudah kembali ke 

masyarakat.  

1. Obat 

Obat obatan merupakan kunci utama pengobatan skizofrenia (Jiwo, 

2012).  Namun masih banyak ditemukan ketidakpatuhan terhadap pengobatan 
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yang dilakukan oleh penderita skizofrnia. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa 

dukungan keluarga untuk pencegahan kekambuhan penderita dari segi obat adalah 

berupa mengingatkan minum obat dan mengantar kontrol ke psikiater atau rumah 

sakit. Mengingatkan minum obat dan mengantar kontrol ke RS adalah suatu 

bentuk dukungan keluarga dan merupakan tugas kesehatan yang harus 

dilaksanakan oleh setiap keluarga. Hasil penelitian ini sesuai dengan penelitian 

oleh Nadia (2012), bahwa terdapat hubungan antara dukungan keluarga dengan 

kekambuhan klien dengan halusinasi di RSJ HB Sa’anin Padang. Penelitian oleh 

Ambari (2010) juga menyatakan bahwa dukungan keluarga berupa mengingatkan 

minum obat dan mengantar kontrol berhubungan dengan kembalinya 

keberfungsian sosial pada pasien skizofrenia pasca perawatan di rumah sakit. 

Beberapa tugas kesehatan keluarga adalah memutuskan tindakan 

kesehatan yang tepat bagi keluarga yang sakit dan merawat anggota keluarga yang 

sakit, sudah dilaksanakan oleh keluarga partisipan pada penelitian ini. 

Sulistyowati (2012) juga menyatakan bahwa terdapat hubungan antara 

pelaksanaan tugas kesehatan keluarga dengan kekambuhan. Artinya semakin 

rendah kemampuan mengenal masalah kesehatan menunjukkan kekambuhan yang 

tinggi dan semakin rendah kemampuan memutuskan tindakan yang tepat maka 

semakin tinggi pula kekambuhan skizofrenia.  

2. ADL 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa keluarga juga mendukung 

kesembuhan penderita skizofrenia dengan memberi kegiatan di rumah berupa 

pekerjaan. Partisipan 3 mengungkapkan bahwa dirinya sehari-sehari mengurus 

toko yang dibukakan oleh orang tuanya dirinya. Orang tua partisipan 3 
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mengatakan bahwa ini adalah bentuk upaya untuk mencegah kekambuhan juga, 

agar partisipan 3 mempunyai kesibukan dan tidak mudah melamun. Partisipan 7 

juga menyampaikan bahwa dirinya sibuk membantu bisnis orang tua jika di 

rumah. Adapun partisipan 8 sampai 10 saat ini tinggal di panti dan sudah 

mendapat pekerjaan sesuai program panti. Salah satu program Panti Karya Asih 

Lawang adalah memberdayakan penderita skizofrenia dengan memberikan terapi 

kerja. Mereka bekerja sama dengan perusahaan disekitarnya untuk 

memperbantukan pasien.  

Hal ini sesuai dengan penelitian Ambari (2010) yang menyatakan 

bahwa dukungan keluarga berupa mengingatkan minum obat dan mengantar 

kontrol berhubungan dengan kembalinya keberfungsian sosial pada pasien 

skizofrenia pasca perawatan di rumah sakit. Dukungan keluarga yang 

disampaikan adalah dengan cara active engagement ataupun protective buffering 

sehingga dapat mengembalikan kepercayaan diri pasien pasca perawatan sehingga 

ia mau untuk bersosialisasi dengan orang lain dan dapat mengembangkan 

kemampuannya. Beberapa kemampuan Responsden pasca perawatan di RSJ 

Menur adalah mereka dapat bekerja lagi walaupun pada pekerjaan yang lebih 

sederhana. Beberapa dari mereka bekerja di warung membantu berjualan, menjadi 

tukang sablon dan penjual krupuk keliling, dan sisanya membantu pekerjaan 

rumah tanga di rumah. 

 

5.1.8 Hambatan yang dirasakan 

Hambatan yang disampaikan dalam penelitian ini berupa stigma dan 

diskriminasi dan menimbulkan kesulitan dalam proses pemulihan penderita 
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skizofrenia. Penelitian ini mengidentifikasi sumber hambatan dan cara mengatasi 

hambatan yang dirasakan. 

1. Sumber hambatan 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa sumber hambatan yang dirasakan 

oleh partisipan dari keluarga dan lingkungan sekitar. Partisipan 6 menyampaikan 

bahwa keluarganya sangat marah karena dirinya berobat ke psikiater dan 

melarang partisipan untuk berobat lagi. Keluarga partisipan 6 merasa malu 

terhadap lingkungan sekitar jika mempunyai anggota keluarga yang menderita 

gangguan jiwa. Hal ini sesuai dengan penelitian Yusuf et al., (2016), bahwa 

keluarga penderita gangguan jiwa akan malu dan mempunyai hubungan terbatas 

jika mempunyai anggota keluarga dengan gangguan jiwa. Sebenarnya partisipan 6 

tidak merasakan adanya stigma dari lingkungan sekitar seperti yang mungkin 

dirasakan keluarga dikarenakan dia mengalami kesulitan berinteraksi dengan 

sekitar. 

Hasil penelitian selanjutnya adalah menunjukkan bahwa seumber 

hambatan juga didapat dari lingkungan sekitar berupa stigma / diskriminasi. 

Sebagian besar partisipan menyatakan bahwa pernah mendapat stigma baik 

berupa perkataan atau sikap. Partisipan 1 pernah dijauhi, partisipan 2 merasa 

didholimi dengan diolok-olok, partisipan 4 pernah dikatakan gila, partisipan 5 

pernah dinilai kerasukan, dan partisipan 9 juga pernah diolok-olok oleh 

tetangganya. Pernyataan partisipan 5 juga diperkuat oleh pengurus komunitas, 

bahwa dirinya pernah diolok-olok oleh guru olahraganya di sekolah karena 

menderita skizofrenia. Hasil penelitian ini sesuai dengan pendapat Yusuf (2017) 

bahwa pemikiran dan tindakan yang salah berupa stigma dan diskiriminasi masih 
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ada di Indonesia sampai saat ini. Gee, dkk.,  (2003) dalam Rubbyana (2012) juga 

menyatakan bahwa salah satu hambatan yang mempengaruhi kualitas hidup 

penderita skizofrenia adalah adanya hambatan interpersonal berupa stigma dan 

diskriminasi.  

2. Cara mengatasi hambatan 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa penderita skizofrenia mempunyai 

cara tersendiri untuk mengatasi hambatan yang dirasakan. Partisipan 6 

menyatakan menuruti kemauan orang tua yang melarangnya berobat, karena dia 

merasa bisa mengontrol gejala skizofrenia yang dirasakan dengan tanpa obat. 

Sebagian besar partisipan yang lain menyatakan tidak mempedulikan apa 

perkataan dan bagaimana sikap lingkungan sekitar tentang dirinya. Partisipan 2 

dan 4 menyatakan telah membuktikan dengan produktivitas bahwa mereka tetap 

mampu bekerja dan menghasilkan uang walaupun menderita skizofrenia. 

Partisipan 2 saat ini menjadi terapis dan guru ekstra bahasa arab. Partisipan 4 

sudah mempunyai usaha sendiri di bidang fotografi dan videografi. Partisipan 

65juga menjadikan stigma dan diskiriminasi itu sebagai motivasi dirinya agar 

lebih baik dan membuktikan bahwa dirinya bisa sembuh. Hal ini sesuai dengan 

pendapat Rubbyana (2012) bahwa diperlukan strategi koping diri sendiri yang 

tepat untuk mengatasi hambatan yang dirasakan termasuk stigma dan diskirimasi. 

Terdapat korelasi positif antara strategi koping dengan kualitas hidup penderita 

skizofrenia remisi simptom (Rubbyana, 2012). 
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5.1.9 Informasi mengenai wadah dukungan 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa informasi mengenai wadah 

dukungan yaitu KPSI didapatkan dari berbagai sumber , yaitu : dari sesama 

penderita, dari keluarga penderita, dari tenaga kesehatan, dan dari media sosial 

1. Dari sesama penderita 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa penderita skizofrenia mendapat 

informasi mengenai KPSI dari teman sesama penderita nya. Partisipan 1 

mengungkapkan bahwa awal bergabung dengan KPSI diajak oleh M yang pernah 

dirawat bersama di RSJ. Hal ini adalah sebuah mutual reciprocity  yang juga 

merupakan bentuk dukungan menurut Heisler (2006), bahwa sesama penderita 

bisa saling memberi dan menerima informasi. 

2. Dari keluarga penderita 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa penderita skizofrenia mendapat 

informasi mengenai KPSI dari keluarga penderita yang lain. Partisipan 2 mengaku 

mendapat informasi mengenai KPSI dari ibu partisipan 3 yang juga merupakan 

tetangga. Sebelumnya partisipan 2 tidak mengetahui jika partisipan 3 juga 

merupakan penderita skizofrenia. Tetangga juga merupakan sumber dukungan 

sosial dari kalangan non profesional yang bisa memberikan informasi. Taylor, 

Peplau dan Sears (2006) menyatakan dukungan sosial berupa informasi dapat 

bersumber dari masyarakat sekitar termasuk tetangga. Hal ini merupakan sebuah 

pertukaran sosial dimana keseimbangan dalam pertukaran akan menghasilkan 

kondisi hubungan interpersonal yang memuaskan. Pengalaman akan pertukaran 

secara timbal balik ini membuat individu lebih percaya bahwa orang lain akan 

menyediakan bantuan (Myers, 2012). 
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3. Dari tenaga kesehatan 

Hasil penelitian menunjukkan sebagian besar partisipan mendapatkan 

informsi mengenai wadah dukungan sesama pendeirta yaitu KPSI dari tenaga 

kesehatan yaitu psikiater dan psikolog. Partisipan 3 menyatakan mendapat 

informasi mengenai KPSI dari psikiater yang merawat di RSJ. Sedangkan 

partisipan 4,5,7,8,9,10 mendapatkan informasi dari psikolog yang juga merupakan 

pengurus KPSI.  

Psikiater dan psikolog merupakan seorang yang ahli di bidang 

kesehatan jiwa. Hal ini sesuai dengan teori dukungan sosial menurut Gotlieb and 

Bergen (2010) bahwa sumber dukungan sosial berupa informasi bisa berasal dari 

kalangan profesional yang ahli dalam bidangnya. Informasi yang diberikan oleh 

kalangan profesional biasanya lebih dipercaya oleh penderita gangguan jiwa.  

4. Dari media sosial 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa informasi mengenai wadah 

dukungan sesama penderita juga didapatkan melalui media sosial. Partisipan 6 

menyatakan bahwa ketika dirinya mengetahui mengenai KPSI dari facebook 

group. Setelah berbulan-bulan bergabung dengan grup di facebook¸ akhirnya 

mengikuti kegiatan nya dan rutin sampai sekarang. Hal ini sesuai dengan yang 

disampaikan oleh Leary et al., (2017) bahwa teknologi mempunyai peran dalam 

memberikan wadah dukungan sesama penderita melalui telefon, komunitas 

online, dan media sosial. Komunitas Peduli Skizofrenia Indonesia terbentuk 

berawal dari diskusi di internet, kemudian pada tahun 2009 dibentuk media sosial 

facebook dan sudah ada ribuan anggota di grup tersebut (Utomo, 2016).  
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5.1.10 Bentuk dukungan 

Taylor, Peplau and Sears (2006) menyatakan bahwa sumber dukungan sosial 

bisa berasal dari teman sesama penderita. Teman sesama penderita mempunyai 

hubungan non profesional atau significant others yaitu hubungan yang menempati 

bagian terbesar dari kehidupan seorang individu dan menjadi sumber dukungan 

sosial. Kontribusi yang diberikan oleh kalangan non profesional terhadap 

kesejahteraan individu berbeda dengan kontribusi yang diberikan oleh kalangan 

professional (psikiater, psikolog, perawat jiwa). Hal ini dikarenakan hubungan 

antara individu dengan kalangan non profesional lebih mudah diperolah, bebas 

dari biaya finansial, dan berdasarkan keakraban yang cukup lama (Gotlieb and 

Bergen, 2010). 

Dukungan sosial yang berasal dari teman sesama penderita disebut dengan 

peer support. Peer Support merupakan suatu sistem pemberian dan penerimaan 

bantuan dengan rasa hormat, tanggung jawab bersama, dan kesepakatan bersama 

yaitu melalui dukungan, persahabatan, empati, saling berbagi, dan saling memberi 

bantuan (Campos et al., 2014).  

Hasil penelitian menunjukkan bahwa bentuk dukungan yang diterima oleh 

penderita skizofrenia dari sesama penderita adalah dukungan emosional, 

dukungan informasi, dan dukungan instrumental. 

1. Dukungan emosional 

Partisipan menyampaikan bahwa dirinya mendapatkan perhatian dan rasa 

menguatkan dari sesama penderita. Bentuk perhatian yang diterima oleh penderita 

skizofrenia adalah teman mereka sering menanyakan kondisi nya baik secara 

langsung (bertemu) atau tidak langsung (telefon, sms, media sosial). Mereka 
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merasa mendapat perhatian karena temannya bersedia mendengarkan masalah 

yang sedang dihadapi dan mampu memberikan solusi. Partisipan yang sudah lama 

bergabung dengan KPSI diamati oleh peneliti lebih banyak perhatian dan rasa 

saling menguatkan daripada partisipan yang baru saja bergabung. 

Perhatian merupakan bentuk kasih sayang yang diberikan. Konsep peer 

support menurut (Solomon, 2004) mengemukakan bahwa salah satu bentuk 

dukungan emosional adalah adanya kasih sayang/ perhatian. Partisipan juga 

merasa kuat dan lebih semangat ketika ada penderita lain menceritakan 

pengalaman sakitnya, bahwa selama sakit dia harus tetap bisa produktif dengan 

bekerja dan harus semangat  untuk bisa sembuh. Hal ini sesuai dengan teori peer 

support menurut (Heisler, 2006) bahwa salah satu bentuk dukungan emosional 

yang bisa diberikan adalah rasa menguatkan.  

2. Dukungan informasi 

Sebagian besar partisipan menyampaikan bahwa mereka mendapatkan 

cerita pengalaman menderita skizofrenia dari temannya. Pengalaman tersebut 

biasanya disampaikan ketika kegiatan KPSI dimana mereka akan sharing sesama 

penderita. Hal ini sesuai dengan klasifikasi peer support  menurut Oades, Deane 

and Anderson (2012), bahwa peer support juga bersifat interactional dimana 

menekankan pada hubungan penderita dengan orang lain serta pengalaman pribadi 

mereka. 

Pengalaman yang disampaikan juga termasuk tentang informasi mengenai 

dimana dia berobat, kecocokan terapi, dan bagaimana cara mengontrol gejala-

gejala skizofrenia yang muncul. Partisipan 3 beberapa kali berganti psikiater, 

namun sekarang sudah menetap dan cocok pada satu psikiater atas informasi dari 
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partisipan 2. Sebagian besar partisipan juga mendiskusikan bagaimana obat 

tertentu bisa mengontrol gejala yang dirasakan dan apa efek sampingnya sehingga 

mereka bisa mempertimbangkan untuk disampaikan ke psikiater yang merawat. 

Dalam kegiatan tersebut, beberapa partisipan akan menerima bagaimana cara 

mengontrol gejala skizofrenia agar tidak sering kambuh dari penderita lain yang 

lebih baik kondisinya. Partisipan dengan masa bergabung di KPSI diatas 2 tahun 

sangat merasakan dukungan berupa informasi ini daripada partisipan yang 

bergabung kurang dari 2 tahun. 

Hasil penelitian tersebut sesuai dengan karakteristik peer support menurut 

Campos et al., (2014) bahwa peran masing masing penderita yang bergabung 

adalah rutin menghadiri kegiatan komunitas, saling mendukung dalam kehidupan 

sehari-hari, bekerja, dan berada dalam satu komunitas dengan sesama penderita. 

Mereka juga saling mendukung dalam pembuatan keputusan serta strategi untuk 

mengontrol gejala gangguan jiwa nya. 

Hal ini juga sesuai dengan teori Experimental knowledge (Borkman, 1990) 

bahwa pendekatan pengetahuan yang diberikan oleh sesama penderita dianggap 

lebih mampu untuk mengatasi penyakit, meningkatan pemberdayaan diri, dan 

menutup kekurangan pelayanan dalam struktur hirarki. Melalui hubungan dengan 

sesama penderita gangguan jiwa, mereka mampu berbagi pengalaman tentang 

kondisi penyakitnya, dan hal ini mampu meningkatkan harga diri mereka. 

Dukungan informasi yang lain adalah berupa informasi mengenai kegiatan 

komunitas berupa jenis kegiatan, materi kegiatan, serta kapan dan dimana 

kegiatan tersebut akan dilaksanakan. Partisipan 2 sampai dengan 6 selalu 

mendapat informasi mengenai kegiatan dari partisipan 1 sebagai ketua komunitas. 
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Partisipan 4 sangat terbantu oleh adanya informasi tersebut karena dia bisa 

mempersiapkan dari jauh hari untuk mendatangi kegiatan mengingat tempat 

tinggalnya di luar kota Malang. 

Dukungan informasi berupa saran/ masukan juga disampaikan oleh 

beberapa partisipan. Partisipan tidak jarang menceritakan keluhan yang dirasakan 

kepada teman sesama penderita dan akan diberi solusi menghadapi keluhan 

tersebut. Partisipan 1 mengaku sering mengirim pesan kepada teman-temannya 

untuk meminta saran atas masalah yang dihadapi. Partisipan 5 mengaku pernah 

menerima saran dari partisipan 1 tentang menghadapi kekambuhan. Partisipan 5 

yang sudah dinyatakan sembuh dari skizofrenia mengungkapkan bahwa selalu 

aktif menceritakan pengalaman sakitnya sampai dirinya bisa sembuh, sebagai 

saran/ masukan untuk penderita yang lain.  

Hasil penelitian ini sesuai dengan teori helper therapy principle 

(Riessman,1965; Skovholt, 1974) bahwa seseorang yang menolong sesamanya 

mendapat manfaat untuk dirinya sendiri juga. Penolong merasakan perasaan yang 

bahagia karena mampu membuat dampak lebih baik pada kehidupan seseorang. 

Selain itu , dengan bekerja sama dengan sesama, penolong juga menerima 

pembelajaran diri dan meningkatkan posisi mereka di masyarakat dengan 

menerima umpan balik yang positif. 

3. Dukungan instrumental 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa penderita skizofrenia juga saling 

memberikan dukungan instrumental berupa barang, makanan, uang, dan 

transportasi.  
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Partisipan yang bergabung dengan KPSI diatas 2 tahun lebih mampu 

memnyampaikan bentuk dukungan instrumental yang diterima. Sebagian besar 

partisipan menyampaikan bahwa dirinya pernah mendapat barang dari sesama 

penderita. Barang tersebut saling diberikan oleh sesama penderita pada kegiatan 

KPSI, yaitu kegiatan tukar kado dan daur ulang koran bekas. Pada kegiatan KPSI, 

partisipan 1 mengatakan bahwa beberapa kali anggota diwajibkan membawa 

barang yang nantinya akan ditukarkan sebagai kado untuk temannya. Kegiatan 

daur ulang koran bekas menjadi kerajinan berupa keranjang dan kotak tissue juga 

sangat menyenangkan menurut sebagian besar partisipan. Selain karena bisa 

membawa pulang hasil kerajinan yang telah dibuat, mereka juga mempunyai 

ketrampilan baru. Partisipan juga menyampaikan bahwa pernah mendapatkan 

makanan dari sesama penderita. Barang dan makanan merupakan salah satu 

dukungan instrumental yang biasa diberikan menurut Solomon (2004).  

Partisipan 1 menyatakan bahwa sesama penderita akan memberikan uang 

secara sukarela sebagai kas KPSI. Uang tersebut akan digunakan untuk berbagai 

keperluan bersama. Hal ini sesuai dengan pendapat Smet (1994) bahwa dukungan 

instrumental adalah yang berupa bantuan secara langsung dan nyata seperti 

memberi atau meminjamkan uang. 

Adapun bantuan dalam bentuk transportasi disampaikan oleh partisipan 3 

dan 4. Partisipan 3 mengaku sering dimintai bantuan transportasi oleh partisipan 1 

untuk membawa konsumsi makanan ke tempat acara. Sedangkan partisipan 4 

sering ke tempat kegiatan KPSI dengan bantuan transportasi dari partisipan 1. Hal 

ini sesuai dengan yang disampaikan Solomon (2004) dan Smet (1994) bahwa 



IR-PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA 

159 

SKRIPSI PENGALAMAN PENDERITA SKIZO….. CLARA AGUSTINA 

bentuk dukungan instrumental juga berupa bantuan secara langsung untuk 

meringankan pekerjaan berupa jasa.  

 

5.1.11 Keaktifan di media sosial 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa  penderita skizofrenia juga 

mendapatkan  dukungan dari media sosial. Mereka menggunakan media sosial 

seperti facebook dan whatsapp untuk saling memberikan dukungan. Hal ini sesuai 

dengan penelitian oleh Leary et al., (2017) bahwa teknologi dapat meningkatkan 

dukungan sesama penderita gangguan jiwa melalui media sosial online karena: 1) 

sesama penderita mempunyai kecocokan dan kesamaan diagnosa, 2) 

meningkatkan akses terhadap pelayanan kesehatan jiwa, 3) secara proaktif dapat 

mengurangi resiko dari intervensi secara langsung 

Partisipan 1 mengaku selalu berbagi kabar dengan semua anggota 

komunitas, baik melalui pesan singkat, whatsapp message, atau facebook 

messagger. Partisipan 3 pernah membagikan pengalamannya menderita 

skizofrenia di facebook dalam tulisan berjudul “Puncak Skizofreniaku” dan 

mendapat berbagai tanggapan positif dari teman-temannya. Partisipan 5 pernah 

mengunggah cerita menginspirasi tentang dirinya di facebook bahwa walaupun 

menderita skizofrenia, dia mampu produktif dengan menjadi pemandu wisata. 

Cerita yang diunggah oleh partisipan 5 juga mendapat tanggapan positif dari 

teman-temannya.  

Namun tidak semua partisipan menggunakan media sosial. Partisipan 4 

menghindari media sosial facebook, dikarenakan takut menghadapi adannya 

stigma. Meskipun begitu, partisipan 4 tetap aktif bertukar kabar dengan sesama 
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penderita melalui media sosial whatsapp dan sering posting mengenai informasi 

kesehatan jiwa yang ia ketahui. Partisipan 5 dan 6 juga mengamati bahwa 

penggunaan media sosial oleh penderita gangguan jiwa tidak seharusnya 

digunakan untuk ajang mengeluh. Penggunaan media sosial diharapkan mampu 

menjadi wadah memberikan dukungan sesama penderita yang mampu membantu 

pemulihan bukan menghambatnya. Partisipan 7,8,9, dan 10 juga sangat jarang 

menggunakan media sosial di karenakan tinggal di panti tidak diperkenankan 

membawa telepon seluler. 

Validitas data dilakukan oleh peneliti dengan wawancara kepada pengurus 

KPSI. Pengurus menyatakan bahwa media sosial KPSI terutama facebook group 

memang sudah sangat jarang digunakan untuk berdiskusi. Sekarang mereka lebih 

sering berdiskusi melalui media sosial whatsapp group. 

 

5.1.12 Makna yang dirasakan 

Salah satu teori yang mendasari adanya dukungan sesama penderita (peer 

support) adalah teori experimental knowledge (Borkman, 1990), bahwa seseorang 

yang memiliki masalah sama akan mempunyai resolusi yang sama untuk 

menghadapi masalah tersebut. Pendekatan seperti ini dianggap lebih mampu 

untuk mengatasi penyakit, meningkatan pemberdayaan diri, dan menutup 

kekurangan pelayanan dalam struktur hirarki. Melalui hubungan dengan sesama 

penderita gangguan jiwa, mereka mampu berbagi pengalaman tentang kondisi 

penyakitnya, dan hal ini mampu meningkatkan harga diri mereka. Hasil penelitian 

menunjukkan bahwa partisipan merasakan makna positif dan negatif setelah 

mendapatkan dukungan sesama penderita selama bergabung di KPSI. Partisipan 
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yang lebih lama bergabung dengan KPSI dianggap peneliti lebih mampu 

mengungkapkan makna yang dirasakan selama mendapat dukungan sesama 

penderita. Adapun riwayat lama menderita skizofrenia tidak mempengaruhi 

kemampuan partiispan mengungkapkan makna yang dirasakan.  

1. Makna positif 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa sebagian besar menyampaikan 

makna positif yang dirasakan setelah mendapatkan dukungan sesama penderita 

selama bergabung di KPSI.  

Partisipan 1 sampai dengan 9 menyatakan bahwa merasa tidak sendiri, 

artinya mereka merasa bahwa ternyata banyak orang yang juga mengalami 

kondisi yang sama dengan dirinya. Rasa kebersamaan disampaikan oleh sebagian 

partisipan bahwa banyak orang yang senasib sependeritaan dengan dirinya. 

Sebelum bergabung dengan KPSI, mereka sering merasa terisolasi akan penyakit 

yang dideritanya. Hal ini sesuai dengan teori peer support sebagai pengelolaan 

penyakit kronis (Heisler, 2006), bahwa dukungan sesama penderita juga mampu 

menurunkan perasaan terisolasi. Penelitian kualitatif tentang individual peer 

support oleh Gidugu and Rogers (2015) juga menyebutkan bahwa dukungan 

sesama penderita secara individual yang meliputi dukungan praktis, emosional, 

dan sosial dirasakan sangat bermanfaat karena mereka merasa memiliki seorang 

teman yang bisa diandalkan dan diajak bersosialisasi. 

Selanjutnya penderita skizofrenia juga merasakan harapan untuk sembuh 

setelah mendapatkan dukungan sesama penderita. Partisipan 2,3, dan 8 

menyatakan bahwa kondisi teman sesama penderita yang lebih baik / sembuh 

akan menjadi harapan untuk dirinya bisa sembuh juga. Partisipan 3 
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membandingkan dirinya dengan penderita lain yang sudah mampu mengontrol 

gejala skizofrenia tanpa adanya obat, dan dia berharap suatu saat bisa seperti itu. 

Partisipan 8 melihat beberapa teman yang nampak tidak sakit, dan dia berharap 

dia bisa mengelola emosi sehingga bisa berinteraksi sosial dengan lebih baik. Hal 

ini sesuai dengan artikel yang ditulis oleh Shutz (2014), bahwa sebagai penderita 

skizofrenia dia pernah mengalami kondisi yang sangat kelam, dan bahkan ingin 

bunuh diri. Namun dengan adanya dukungan dari teman yang mempunyai kondisi 

yang sama dengan dirinya, dia menemukan harapan untuk membangun kembali 

masa depannya,dia melanjutkan sekolah dan bisa lulus sarjana kemudian menjadi 

aktivis peer support worker di organisasi non profit di Oregon, Amerika Serikat. 

Hasil penelitian tersebut juga sesuai dengan Social Comparisson Theory  

(Festinger, 1954), bahwa seseorang akan meyakini kemampuan dan opini tentang 

dirinya dengan cara, membandingkan dirinya dengan orang lain, yang secara 

relevan memiliki karakteristik yang sama dengan dirinya. Hal ini sering disebut 

dengan evalusi diri (self evaluation), meskipun beberapa hasil penelitian 

menunjukkan bahwa konsep perbandingan sosial ini dapat digunakan untuk 

meningkatkan kualitas atau  kemanjuran diri (self enhancement/self efficacy). 

Anggota kelompok sebaya sering membandingkan dirinya dengan kelompok 

sebayanya, sehingga perspektif teori ini digunakan untuk membangun konsep 

dukungan sesama penderita dalam menarik motivasi seseorang untuk  berubah 

sesuai dengan perilaku kelompok untuk menjalani hidup dengan lebih baik. 

Hasil penelitian selanjutnya menunjukkan bahwa semua penderita 

mendapat suasana hati yang positif dan peningkatan percaya diri setelah mendapat 

dukungan sesama penderita di KPSI. Suasana hati positif yang disampaikan oleh 
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semua partisipan berupa rasa senang karena bisa berbagi dengan teman sesama 

penderita. Sedangkan partisipan 2,3, dan 6 merasa bersyukur atas kondisinya, jika 

melihat ternyata ada teman yang mengalami gejala skizofrenia lebih parah 

daripada dirinya. Sebagian partisipan juga menyatakan kepercayaan diri yang 

meningkat setelah mendapat dukungan dari sesama penderita di KPSI. Partisipan 

1,3,4,5,7 menyatakan lebih semangat menjalani hidup dan mempunyai kehidupan 

lebih baik. Hal ini sesuai dengan teori peer support menurut Heisler (2006) bahwa 

dukungan dari sesama penderita mampu meningkatkan suasana hati yang positif 

dan meningkatkan percaya diri, sehingga didapatkan hasil akhir kualitas hidup 

penderita menjadi lebih baik. Penelitian oleh Munikanan et al., (2017) pada 160 

penderita skizofrenia di Hospital Kuala Lumpur (HKL) menyatakan bahwa 

dukungan sosial yang didapatkan dari teman sesama penderita mampu 

meningkatkan kualitas hidup penderita skizofrenia baik secara fisik, psikologi, 

sosial, dan lingkungan. 

2. Makna negatif 

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa penderita skizofrenia juga 

merasakan makna negatif selama bergabung dengan KPSI dan mendapat 

dukungan dari sesama penderita. Partisipan 1 sebagai ketua komunitas merasakan 

beban ketika harus berkoordinasi menyiapkan kegiatan KPSI. Pernyataan 

partisipan juga didukung oleh data dari pengurus, bahwa partisipan pernah 

mengalami kekambuhan ketika memikirkan kegiatan tersebut.  

Temuan ini dianalisa oleh peneliti bahwa peran partisipan 1 sebagai 

ketua lah yang melatarbelakangi adanya beban. Peran sebagai ketua 

mengharuskan partisipan 1 lebih aktif mendukung teman-temannya dengan 
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menyiapkan kegiatan agar berjalan dengan baik. Hal ini sesuai dengan penelitian 

oleh Kilpatrick, Keeney dan McCauley (2017), bahwa peran sebagai peer support 

worker merupakan hal yang tidak mudah. Peran tersebut membutuhkan 

kematangan peran, dukungan lingkungan tempat kerja dan pemahaman kebutuhan 

unik sesama penderita. Partisipan 1 menyampaikan bahwa walaupun sudah 

dibantu oleh pengurus komunitas, namun beberapa kali dirinya masih merasakan 

adanya beban. Maka dari itu, seharusnya diperlukan kebijakan organisasi terkait 

peran penderita skizofrenia sebagai ketua. Menurut pengurus, kebijakan KPSI 

pusat selama ini adalah ketua KPSI diharuskan seorang penderita skizofrenia atau 

caregiver penderita skizofrenia. Namun, jika peran sebagai ketua ternyata 

menjadikan beban bagi penderita skizofrenia, maka seharusnya perlu 

dipertimbangkan lagi. Solusi yang bisa ditawarkan adalah adanya pergantian 

peran sebagai ketua atau pembenahan struktur organisasi komunitas. 

Hal ini sesuai dengan penelitian kualitatif terhadap peer support 

worker oleh Mancini (2017) bahwa beberapa faktor yang mempengaruhi 

kepuasaan kerja pemberi peer support adalah : kejelasan peran, otonomi peran, 

dan penerimaan oleh rekan kerja selain pemberi peer support. Integrasi pemberi 

peer support di pelayanan kesehatan jiwa  yang efektif memerlukan kesiapan 

organisasi, persiapan staf yang matang serta kebijakan dan prosedur yang jelas. 

Peran sebagai ketua yang dijalani oleh partisipan 1 seharusnya sesuai 

dengan kriteria yang harus dimiliki oleh seorang peer support worker atau peer 

supporter menurut Campos et al., (2014) yaitu : 1) Mempunyai pengalaman 

menderita gangguan jiwa, 2) Siap untuk berkembang menjadi profesional, 3) 

Mempunyai kemampuan komunikasi dan bersosialiasi, 4) Mempunyai motivasi 
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untuk menjalankan peran tersebut. Campos et al., (2014) juga menyatakan bahwa 

seharusnya ada program pelatihan khusus selama 48 jam dengan topik/ materi 

tentang cara berbagi pengalaman menderita gangguan jiwa, kemampuan 

komunikasi dan kepemimpinan, pengetahuan mengenai gangguan jiwa, 

pemulihan diri dan pencegahan bunuh diri, serta pemahaman arti peran sebagai 

peer support worker atau peer supporter. 

 

5.1.13 Manfaat yang diperoleh 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa manfaat yang diperoleh penderita 

skizofrenia setelah mendapat dukungan sesama penderita di KPSI adalah adanya 

peningkatan kemampuan dan kemudahan dari tenaga kesehatan. Hasil ini sesuai 

dengan salah satu model yang mendasari adanya peer support yaitu model sosio 

ekologi yang mengembangkan kerangka pikir bahwa pelbagai tingkatan dan 

lapisan masyarakat termasuk kelompok komunitas bisa mempengaruhi terjadinya 

penyakit dan masalah kesehatan dengan adanya jejaring dan dukungan sosial. 

Penderita skizofrenia yang  bergabung dengan organisasi non profit seperti KPSI 

mendapat dukungan sesama penderita (peer support) dan mempunyai hubungan 

interpersonal yang baik. Hal ini memberikan manfaat kepada mereka seperti 

mudahnya akses terhadap pelayanan kesehatan sehingga bisa merubah perilaku 

kesehatan mereka. 

1. Peningkatan kemampuan 

Social Learning Theory (Albert Bandura, 1977) menggambarkan 

tentang bagaimana pengaruh lingkungan sosial terhadap perilaku seseorang. Teori 

ini menekankan bahwa model peran (role model) dalam menampilkan perilaku 
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dipahami sebagai perilaku sosial. Perilaku sosial dipelajari seseorang melalui 

pengamatan perilaku yang kemudian akan diadopsi sebagai sebuah perilaku baru. 

Penampilan perilaku akan dipengaruhi oleh persepsi seseorang terhadap 

keuntungan yang diperoleh serta konskwensi yang diterima berupa reward atau 

punishment dari lingkungan sosial.  Berdasarkan perspektif teori ini, sesama 

penderita skizofrenia merupakan lingkungan sosial dimana terjadi 

kontak/interaksi secara terus menerus antar satu dan yang lainnya. Interaksi ini 

akan  mengakibatkan terjadinya penyerapan nilai yang akan mempengaruhi 

persepsi seseorang, sehingga akan berdampak terhadap peningkatan kualitas 

hidup penderita skizofrenia. Pemberi dukungan sesama penderita adalah model 

peran (role model) bagi penderita lainnya. 

Hasil penelitian menunjukkan adanya peningkatan kemampuan yang 

dirasakan penderita skizofrenia setelah mendapat dukungan dari sesama penderita 

di KPSI yaitu meningkatnya kontrol terhadap gejala sehingga lebih jarang 

mengalami kekambuhan. Partisipan 1 dan 4 yang sangat sering keluar masuk 

rumah sakit untuk rawat inap, menjadi jarang bahkan tidak pernah kambuh lagi. 

Pernyataan ini juga didukung oleh data dari pengurus komunitas, bahwa terutama 

partisipan 4 sangat nyata sekali perubahannya. Partisipan 4 juga sudah nampak 

produktif di kehidupan sosial dibuktikan dengan dia mampu menyelesaikan kuliah 

dan membuka usaha sendiri sebagai fotografer dan videografer profesional. 

Partisipan 8 juga merasakan manfaat dari dukungan sesama penderita yang 

diperoleh di KPSI, berupa kemampuan mengontrol emosi sehingga gejaja 

skizofrenia nya dapat diatasi. Peningkatan kemampuan mengontrol gejala lebih 
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dirasakan oleh partisipan yang sudah lama yaitu lebih dari 2 tahun bergabung 

dengan KPSI. 

Peningkatan kemampuan bersosialiasi juga disampaikan oleh 

partisipan 6. Pada awal bergabung dengan KPSI, partisipan 6 merasa minder 

ketika bertemu dengan penderita yang lebih baik kondisinya. Hal ini dikarenakan 

partisipan 6 yang masih bergabung kurang dari 1 tahun dengan KPSI. Pernyataan 

partisipan tersebut juga didukung oleh data dari pengurus, bahwa partisipan 6 

memang pemalu, pendiam, dan gugup dalam berbicara pada awal bergabung. 

Namun lama kelamaan dia sudah lebih bisa berkomunikasi dan bersosialiasi, dan 

sudah mampu membentuk komunitas sendiri di Malang, untuk perkumpulan 

orang-orang yang pemalu dan sulit berinteraksi (phopia sosial). 

Hasil penelitian ini sesuai dengan tujuan peer support  yang 

disampaikan oleh Campos et al., (2014) yaitu penyembuhan penderita 

ditunjukkan dengan kemampuan penderita dalam fungsi sosial sehari-sehari. 

Selain itu peer support juga bertujuan untuk meningkatkan kemampuan diri 

penderita skizofrenia (self efficacy). Artinya mereka mampu berproses mandiri 

terhadap rehabilitasi atau proses penyembuhan dirinya sendiri. Hal ini juga sesuai 

dengan penelitian oleh Mahlke et al., (2016), bahwa one to one peer support dapat 

meningkatkan self efficacy penderita gangguan jiwa yang kronis (lebih dari satu 

tahun). Penelitian oleh Tse et al., (2017) menyatakan bahwa dukungan sesama 

penderita merupakan aset unik yang bisa membantu penderita lain mengurangi 

gejala somatik dan membuat mereka bersosialisasi dengan orang lain. 

2. Kemudahan dari tenaga kesehatan 
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Hasil penelitian menunjukkan bahwa penderita skizofrenia juga 

merasakan manfaat berupa bantuan dari tenaga kesehatan yang dia kenal selama 

bergabung dengan KPSI. Kemudahan yang disampaikan berupa kemudahan 

prosedur di RS dan kemudahan komunikasi. Kemudahan disampaikan oleh 

penderita yang bergabung dengan KPSI lebih dari 3 tahun. Partisipan 1 

menyampaikan bahwa dirinya sering dibantu ketika kontrol di rumah sakit. 

Partisipan 4 menyampaikan bahwa dirinya sering berdiskusi mengenai gejala 

yang dirasakan kepada psikiater/ psikolog yang dia kenal cukup melalui pesan 

singkat saja, tanpa bertemu secara langsung. Hal tersebut dinilai sangat 

memudahkan oleh partisipan. Validitas data dilakukan oleh peneliti dengan 

wawancara ke pengurus komunitas yang merupakan psikolog. Beliau menyatakan 

bahwa para profesional kesehatan jiwa yang bergabung dengan senang hati selalu 

menyediakan jasa konseling jika penderita skizofrenia memerlukan. Selain itu, 

kegiatan rutin KPSI selalu mengutamakan psikoedukasi. 

Tenaga kesehatan merupakan sumber dukungan sosial dari kalangan 

profesional (Gotlieb and Bergen, 2010). Hal ini sesuai dengan teori peer support 

menurut Campos et al., (2014), bahwa organisasi yang mewadahi peer support 

juga di harus didampingi profesional kesehatan jiwa yang bersifat suka rela tanpa 

bayaran. Mereka menyediakan jasa layanan kesehatan jiwa untuk para penderita 

yang bergabung.  

5.2 Keterbatasan penelitian 

Penelitan ini telah diusahakan dan dilaksanakan sesuai dengan prosedur 

ilmiah, namun terkendala oleh oleh beberapa hal, yaitu:  
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1. Peneliti mengalami kesulitan melakukan upaya validitas data dengan 

melakukan triangulasi kepada beberapa keluarga 7 orang partisipan dikarenakan 

kesibukan keluarga yang tinggal di luar kota dan beberapa partisipan yang lain 

tinggal di panti tanpa didampingi keluarga. 

2. Peneliti mengalami kesulitan wawancara secara mendalam pada 2 orang 

partisipan sehingga mempengaruhi hasil yaitu data yang didapatkan tidak 

selengkap partisipan lain. 
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BAB 6 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

Bab ini menjelaskan kesimpulan dan saran yang berhubungan dengan 

masalah penelitian yang dilakukan. Penelitian ini dilakukan untuk mendapatkan 

gambaran pengalaman penderita skizofrenia mendapat dukungan sesama 

penderita (peer support) di Komunitas Peduli Skizofrenia Indonesia (KPSI) 

Simpul Malang. 

6.1 Kesimpulan 

1) Setiap penderita skizofrenia mempunyai riwayat penyakit yang berbeda  

meliputi penyebab, gejala positif dan negatif, perjalanan penyakit, upaya 

mencari kesembuhan, dan hasil dari pengobatan.  

2) Setiap partisipan juga mempunyai latar belakang keluarga dan lingkungan yang 

berbeda. Latar belakang ditunjukkan dari respons keluarga, upaya keluarga 

mendukung kesembuhan, dan hambatan yang dirasakan.  

3) Salah satu tanda keberfungsian sosial penderita skizofrenia adalah dengan 

bergabung di organisasi perkumpulan penderita skizofrenia yaitu Komunitas 

Peduli Skizofrenia Indonesia (KPSI) Simpul Malang. KPSI Simpul Malang 

dipandang peneliti sebagai wadah dukungan sesama penderita (peer support). 

Informasi mengenai wadah dukungan ini didapatkan dari sesama penderita, 

keluarga penderita, dan tenaga kesehatan. Bentuk dukungan yang didapatkan 

oleh penderita skizofrenia di KPSI adalah dukungan emosional, dukungan 

informasi, dan dukungan instrumental (barang, makanan, uang, dan 

transportasi). Dukungan secara tidak langsung melalui media sosial didapatkan 
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oleh beberapa penderita skizofrenia yang aktif di media sosial. Namun, ada 

penderita yang tidak aktif di media sosial tertentu. Makna yang dirasakan 

penderita skizofrenia setelah mendapat dukungan sesama penderita (peer 

support)  adalah berupa makna positif dan negatif. Makna positif berupa 

merasa tidak sendiri, harapan untuk sembuh, suasana hati positif, dan 

meningkatkan rasa percaya diri. Sedangkan makna negatif yang dirasakan 

adalah adanya beban oleh penderita yang mempunyai peran tertentu di 

komunitas. Sedangkan manfaat yang diperoleh adalah peningkatan kemampuan 

mengontrol gejala skizofrenia dan bersosialiasi serta kemudahan dari tenaga 

kesehatan berupa kemudahan prosedur di RS dan kemudahan komunikasi. 

6.2 Saran 

1. Penderita skizofrenia 

Berdasarkan hasil penelitian, dukungan sesama penderita (peer support) 

mampu membuat penderita skizofrenia merasa tidak sendiri, mempunyai 

harapan untuk sembuh, mempunyai suasana hati positif, dan meningkatkan 

rasa percaya diri. Maka dari itu, penderita skizofrenia disarankan untuk 

aktif mengikuti kegiatan sosial yang merupakan perkumpulan penderita 

skizofrenia, sehingga bisa mendapatkan dukungan sesama penderita (peer 

suppport) dan mendapat manfaat berupa peningkatan kemampuan 

mengontrol gejala skizofrenia dan kemampuan bersosialiasi serta 

kemudahan dari tenaga kesehatan berupa kemudahan prosedur di RS dan 

kemudahan komunikasi. 
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2. KPSI simpul Malang 

KPSI simpul Malang disarankan untuk melakukan integrasi dengan 

pelayanan kesehatan jiwa agar mampu memfasilitasi dukungan sesama 

penderita (peer support) dengan lebih efektif efisien. Dimana penderita 

skizofrenia yang lebih baik kondisinya bisa mendukung sesamanya. KPSI 

simpul Malang juga disarankan untuk melakukan perputaran peran 

penderita skizofrenia sebagai ketua. Perputaran peran dilakukan dengan 

pertimbangan untuk mengurangi beban ketua sebelumnya dan sebagai 

upaya pemberdayaan penderita skizofrenia yang lain. 

3. Pengembangan ilmu keperawatan 

Dari hasil pernyataan-pernyataan partisipan, peneliti mengidentifikasi 

adanya kesesuaian antara konteks situasi yang dialami penderita 

skizofrenia dengan teori peer support sehingga diperlukan tindak lanjut 

berupa penerapan model teori ini dalam kasus nyata. Evaluasi yang 

diharapkan mampu memanfaatkan hasil penelitian ini sebagai topik 

bahasan dalam kelas maupun praktik di pelayanan kesehatan jiwa secara 

langsung khususnya dalam pemulihan penderita skizofrenia dengan 

pendekatan psikososial. 

4. Penelitian selanjutnya 

Peneliti  menyadari penelitian ini masih banyak kekurangan dalam 

menggambarkan pengalaman penderita skizofrenia mendapatkan 

dukungan sesama penderita (peer support). Maka dari itu, peneliti 

menyarankan agar peneliti selanjutnya dapat meneliti topik yang sama 

dengan menggunakan jenis penelitian lain dan karakteristik subjek yang 
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berbeda untuk mengetahui hubungan peer support dengan kualitas hidup 

penderita skizofrenia baik secara fisik, psikologis, sosial, dan lingkungan. 
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Lampiran 1: Penjelasan Penelitian 
 

 
PROGRAM STUDI PENDIDIKAN NERS 
FAKULTAS KEPERAWATAN  
UNIVERSITAS AIRLANGGA 

 

PENJELASAN PENELITIAN 
BAGI RESPONSDEN PENELITIAN 

 
Judul Penelitian :  
PENGALAMAN PENDERITA SKIZOFRENIA MENDAPAT DUKUNGAN 
SESAMA PENDERITA (PEER SUPPORT)  
 
Tujuan 
Tujuan Umum 
Penelitian ini bertujuan untuk mengeksplorasi gambaran pengalaman penderita 
skizofrenia  mendapat dukungan dari sesama penderita (peer support)  
Tujuan Khusus 

1. Mendeskripsikan riwayat penyakit penderita skizofrenia  
2. Mendeskripsikan latar belakang penderita skizofrenia  
3. Mendeskripsikan pengalaman mendapatkan dukungan sesama penderita 

(peer support 
 
Perlakuan yang Diterapkan 

1. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan pendekatan 
fenomenologi, melibatkan klien dari Komunitas Peduli Skizofrenia 
Indonesia (KPSI) Simpul Malang yang diseleksi berdasarkan tujuan 
penelitian (purposive sampling) dilanjutkan dengan snowball sampling. 

2. Pengambilan data dilakukan dengan cara wawancara dengan instrumen 
pedoman wawancara, voice recorder, dan catatan lapangan.  

3. Peneliti membina hubungan saling percaya terlebih dahulu sebelum 
wawancara berlangsung 

4. Selama wawancara berlangsung, apabila ada yang tidak ingin diutarakan 
partisipan karena berkaitan dengan persoalan pribadi, maka peneliti tidak 
akan memaksakannya. 

 
 
Waktu dan Tempat Penelitian 
Penelitian dilakukan pada bulan Oktober sampai dengan November 2017 antara 
pukul 08.00 sampai dengan 15.00 dengan durasi waktu wawancara 45 sampai 60 
menit. Penelitian dilakukan di tempat yang disepakati oleh peneliti dan yaiu di 
ruang tamu tempat tinggal partisipan atau ruang pertemuan KPSI 
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Manfaat 
Teoritis 
Hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai dasar pengembangan intervensi 
keperawatan jiwa dengan menghasilkan  konsep dukungan sesama penderita (peer 
support) pada penderita skizofrenia. 
Praktis 

1. Bagi profesi keperawatan 
Penelitian ini dapat digunakan sebagai bahan kajian bagi perawat untuk 
pemberian intervensi dengan melibatkan dukungan dari sesama penderita 
(peer support). 

2. Bagi organisasi 
Penelitian ini dapat digunakan sebagai masukan untuk bahan psikoedukasi 
tentang pentingnya dukungan dari sesama penderita (peer support) 
sehingga mampu meningkatkan kebersamaan di Komunitas Peduli 
Skizofrenia Indonesia (KPSI) simpul Malang. 

3. Partisipan 
Penelitian ini meningkatkan pengetahuan penderita skizofrenia tentang 
pentingnya dukungan sesama penderita (peer support) yang akan diberikan 
dalam bentuk leaflet dan bisa sebagai dasar memberi dukungan kepada 
penderita skizofrenia lain. 

 
Prosedur Penelitian 

1. Penelitian pada bulan Oktober sampai dengan November 2017 pada pukul 
08.00 – 15.00 dengan pengambilan data melalui wawancara dengan durasi 
waktu 45 sampai 60 menit. 

2. Peneliti mendapatkan data calon partisipan dari pengurus Komunitas 
Peduli Skizofrenia Indonesia (KPSI) Simpul Malang dan selanjutnya 
melakukan pengambilan data di tempat sesuai kesepakatan yaitu ruang 
tamu tempat tinggal Responsden. 

3. Peneliti melakukan wawancara melalui tiga tahap, yaitu: tahap persiapan, 
tahap pelaksanaan, dan tahap terminasi. 

4. Peneliti juga akan melakukan wawancara terhadap keluarga Responsden 
dan pengurus komunitas sebagai upaya melengkapi data agar tercapai 
validitas data penelitian. 

 
Bahaya Potensial 
Penelitian ini menggunakan metode wawancara yang cukup lama yaitu  45 sampai 
60 menit, sehingga beresiko bosan dan  lelah bagi partisipan. Namun, penelitian 
ini tidak mempengaruhi keanggotan partisipan di KPSI maupun proses 
penyembuhan penderita oleh profesional kesehatan jiwa. 
 
Hak untuk Undur Diri 
Keikutsertaan subjek dalam penelitian ini bersifat sukarela dan partisipan berhak 
untuk mengundurkan diri kapanpun, tanpa menimbulkan konsekuensi yang 
merugikan partisipan. 
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Adanya Insentif untuk Partisipan 
Keikutsertaan subjek dalam penelitian ini bersifat sukarela dan masing-masing 
partisipan berhak untuk mendapatkan insentif berupa cindera mata yaitu buku 
agenda dan alat tulis. 
 
Kontak person (No. HP) bagi Partisipan 
Nama  : Clara Agustina 
Alamat  : Perum Griya Husada blok A7 no. 5 Sumberporong, Lawang, 

Malang 
No HP  : 081249659729 
 
Demikian penjelasan ini saya sampaikan. Terima kasih. 
 
       Malang, Oktober 2017 
       Hormat Saya,  
 
 
 
                     (Clara Agustina) 
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Lampiran 2: Lembar Persetujuan 

Kode partisipan : 
 

PROGRAM STUDI PENDIDIKAN NERS 
FAKULTAS KEPERAWATAN  
UNIVERSITAS AIRLANGGA 

 

LEMBAR PERSETUJUAN 
 
Saya yang bertanda tangan dibawah ini: 
Nama :  
Umur : 
Jenis Kelamin : 
Pekerjaan : 
Alamat : 
 
Telah mendapat keterangan secara terinci dan jelas mengenai: 

1. Penelitian yang berjudul “Pengalaman Penderita Skizofrenia Mendapat 

Dukungan Sesama Penderita (Peer Support)” 
2. Perlakuan yang akan diterapkan pada partisipan 
3. Manfaat bersedia sebagai partisipan penelitian 
4. Bahaya yang akan timbul 
5. Prosedur penelitian 
 
Berdasarkan penjelasan yang telah saya terima dari peneliti, maka dengan ini 
saya menyatakan bersedia/tidak bersedia*) secara sukarela untuk menjadi 
partisipan dalam penelitian dengan penuh kesadaran serta tanpa keterpaksaan. 
 
Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya tanpa ada paksaan 
dari pihak manapun. 

 
Malang, ..... Oktober 2017 

 
 Peneliti       Partisipan 
 
  
Clara Agustina     ............................  
 
 
Saksi I                                                                    Saksi II 
 
 
.............................                                                  ............................. 
 
 
*) Coret salah satu 
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Lampiran 3: Data Demografi  

Kode partisipan : 
 

DATA DEMOGRAFI PARTISIPAN 

       

a. Nama Inisial  : 

b. Usia   : 

c. Jenis  Kelamin  : 

d. Agama   : 

e. Pendidikan  : 

f. Pekerjaan  : 

g. Status Perkawinan : 

h. Alamat   : 

i. Lama menderita Skizofrenia : 

j. Lama menjadi anggota KPSI: 

k. RS tempat berobat jalan: 

l. Psikiater yang merawat: 

m. Terapi saat ini  : 
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DATA DEMOGRAFI KELUARGA PARTISIPAN 

 Kode partisipan : 
 

a. Nama Inisial  : 

b. Usia   : 

c. Jenis  Kelamin  : 

d. Agama   : 

e. Pendidikan  : 

f. Pekerjaan  : 

g. Status Perkawinan : 

h. Alamat   : 
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DATA DEMOGRAFI PENGURUS 

Kode partisipan : 
 

a. Nama Inisial  : 

b. Usia   : 

c. Jenis  Kelamin  : 

d. Agama   : 

e. Pendidikan  : 

f. Pekerjaan  : 

g. Status Perkawinan : 

h. Alamat   : 

i. Lama menjadi pengurus KPSI: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



IR-PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA 

186 

SKRIPSI PENGALAMAN PENDERITA SKIZO….. CLARA AGUSTINA 

Lampiran 4: Pedoman Wawancara 

 

PEDOMAN WAWANCARA 

 

I. Partisipan  

Aspek yang digali Pertanyaan 

Riwayat menderita 

skizofrenia 

1. Riwayat menderita skizorenia 

2. Upaya mencari kesembuhan yang pernah dilakukan 

Latar belakang 

partisipan  

1. Keluarga yang tinggal serumah 

2. Sikap keluarga 

3. Upaya keluarga mendukung kesembuhan 

4. Sikap lingkungan masyarakat 

5. Upayalingkungan masyarakatmendukung kesembuhan 

Pengalaman 

mendapatkan 

dukungan sesama 

penderita (peer 

support)di KPSI 

1. Sejak kapan bergabung dengan KPSI 

2. Informasi mengenai KPSI 

3. Peran di KPSI 

4. Kegiatan di KPSI 

5. Keaktifan di kegiatan KPSI 

6. Keaktifan di media sosial KPSI 

7. Perubahan yang dirasakan setelah mengikuti kegiatan di KPSI 

8. Pendapat tentang teman sesama penderita 

 

II. Keluarga  

Aspek yang digali Pertanyaan 

Latar belakang 

keluarga dan 

lingkungan 

masyarakat 

1. Riwayat penyakit skizofrenia partisipan 

2. Keluarga yang tinggal serumah dengan partisipan 

3. Sikap keluarga  

4. Upaya keluarga mendukung kesembuhan partisipan 

5. Sikap lingkungan masyarakat 

6. Upaya lingkungan masyarakat mendukung kesembuhan 

penderita 
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III. Pengurus  

Aspek yang digali Pertanyaan 

Kegiatan di KPSI 1. Peran partisipan di KPSI 

2. Jenis kegiatan di KPSI 

3. Keaktifan partisipan di kegiatan KPSI 

4. Keaktifan partisipan di media sosial KPSI 

5. Perubahan kondisi partisipan setelah bergabung dengan KPSI 
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Lampiran 5: Panduan Wawancara (Catatan Probing Peneliti) 

 

PANDUAN WAWANCARA 

(Catatan Probing Peneliti) 

 
I. Partisipan  

Pertanyaan Pembuka 
Saya sangat tertarik dengan pengalaman Bapak/Ibu/Saudara mendapat dukungan 
sesama penderita skizofrenia. Mohon Bapak/Ibu/Saudara mau menjelaskan 
kepada saya yang terkait pengalaman tersebut, termasuk semua perasaan, 
peristiwa, pendapat, dan pikiran yang Bapak/Ibu/Saudara alami. 

a. Sudah berapa lama Bapak/Ibu/Saudara menderita skizofrenia? 
b. Dimana Bapak/Ibu/Saudara kontrol berobat untuk rawat jalan? Siapa 

psikiater yang merawat? Apa terapi yang didapat saat ini? 
 
Pertanyaan untuk memandu wawancara adalah sebagai berikut: 

1. Ceritakan riwayat menderita skizofrenia yang Bapak/Ibu/Saudara alami? 
Apa saja upaya untuk mencari kesembuhan yang sudah pernah dilakukan?  

2. Ceritakan siapa saja anggota keluarga yang tinggal serumah saat ini? 
Bagaimana sikap keluarga ketika pertama kali mengetahui diagnosa 
skizofrenia yang dialami Bapak/Ibu/Saudara? Bagaimana upaya keluarga 
mendukung kesembuhan Bapak/Ibu/Saudara? Bagaimana sikap 
lingkungan masyarakat sekitar ketika pertama kali mengetahui diagnosa 
skizofrenia yang dialami Bapak/Ibu/Saudara? Bagaimana upaya 
masyarakat sekitar mendukung kesembuhan Bapak/Ibu/Saudara?  

3. Ceritakan bagaimana Bapak/Ibu/Saudara bergabung dengan KPSI? Dari 
siapa Bapak/Ibu/Saudara mengetahui informasi mengenai KPSI? Apa 
peran Bapak/Ibu/Saudara di KPSI? Kegiatan apa saja yang ada di KPSI? 
Apakah Bapak/Ibu/Saudara rutin mengikuti kegiatan tersebut? Apakah 
Bapak/Ibu/Saudara aktif di media sosial KPSI? Bagaimana perubahan 
yang Bapak/Ibu/Saudara rasakan setelah mengikuti kegiatan di KPSI? 
Ceritakan mengenai orang-orang sesama penderita di KPSI? 

 

II. Keluarga 

Saya sangat tertarik dengan pengalaman anggota keluarga Bapak/Ibu/Saudara 
mendapat dukungan sesama penderita. Maka dari itu, saya akan mengajukan 
beberapa pertanyaan untuk validasi data yang sudah saya peroleh dari  anggota 
keluargaBapak/Ibu/Saudara. 

 

Pertanyaan untuk memandu wawancara kepada keluarga adalah sebagai berikut: 
1. Ceritakan riwayat menderita skizofrenia yang anggota keluarga 

Bapak/Ibu/Saudara alami?  
2. Ceritakan siapa saja anggota keluarga yang tinggal serumah dengan 

penderita saat ini? Bagaimana sikap keluarga ketika pertama kali 
mengetahui diagnosa skizofrenia yang dialami penderita? Bagaimana 
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upaya keluarga mendukung kesembuhan penderita? Bagaimana sikap 
lingkungan masyarakat sekitar ketika pertama kali mengetahui diagnosa 
skizofrenia yang dialami penderita? Bagaimana upaya masyarakat sekitar 
mendukung kesembuhan penderita?  

 

III. Pengurus KPSI 

Saya sangat tertarik dengan pengalaman penderita skizofrenia mendapat 
dukungan sesama penderita di KPSI Malang. Maka dari itu, saya akan 
mengajukan beberapa pertanyaan untuk validasi data yang sudah saya peroleh dari  
penderita 
 
Pertanyaan untuk memandu wawancara kepada pengurua KPSI adalah sebagai 
berikut: 
 
1. Ceritakan peran penderita di KPSI? Kegiatan apa saja yang ada di KPSI? 

Apakah penderita rutin mengikuti kegiatan tersebut? Apakah penderita aktif di 
media sosial KPSI? Ceritakan mengenai perubahan paa penderita setelah 
mengikuti kegiatan di KPSI? 
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Lampiran 6: Lembar Catatan Lapangan (Field Note) 

 

LEMBAR CATATAN LAPANGAN 

(Field Note) 

Partisipan : ....................................................................................................................... 
Tanggal    : ....................................................................................................................... 
Setting     : ........................................................................................................................ 
Observer  : ........................................................................................................................ 
 
Suasana tempat saat wawancara berlangsung: 
........................................................................................................................................... 
........................................................................................................................................... 
........................................................................................................................................... 
........................................................................................................................................... 
Posisi partisipan dengan peneliti: 
........................................................................................................................................... 
...........................................................................................................................................
........................................................................................................................................... 
Lembar catatan lapangan ini mencatat segala Responss non verbal partisipan selama 
diwawancara 
Deskripsi : ........................................................................................................................ 
...........................................................................................................................................
........................................................................................................................................... 
...........................................................................................................................................
...........................................................................................................................................
...........................................................................................................................................
........................................................................................................................................... 
........................................................................................................................................... 
........................................................................................................................................... 
........................................................................................................................................... 
Refleksi: 
........................................................................................................................................... 
...........................................................................................................................................
........................................................................................................................................... 
...........................................................................................................................................
...........................................................................................................................................
.......................................................................................................................................... 
........................................................................................................................................... 
........................................................................................................................................... 
........................................................................................................................................... 
........................................................................................................................................... 
........................................................................................................................................... 
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Lampiran 7: Surat Keterangan Lolos Kaji Etik 
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Lampiran 8 : Surat Ijin Pengambilan Data  
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Lampiran 9 : Analisis Data 

ANALISIS TEMATIK  

INTERPRETATIVE PHENOMENOLOGICAL ANALYSIS (IPA) 

 

Tujuan Khusus 
Tema 

Superordinat 
Tema 

Subordinat 
Kategori Kata Kunci 

Partisipan 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1. Riwayat 
menderita 
skizofrenia 

 
 

Penyebab 

Faktor 
psikologi 

Suka 
memendam 
masalah sendiri 

“...karena saya labil dan sensitif atau peka sekali 
orangnya, kalau ada masalah saya pendam tidak 
cerita ke orang lain” 

√          

“saya pendam sendiri, tidak saya ceritakan ke siapa-
siapa” 

    √      

“Akhirnya saya gak pernah cerita lagi ke orang tua, 

saya pendam sendiri.” 
     √     

“Awalnya karena saya terlalu memikirkan perkataan 

orang dan mudah tersinggung kemudian saya diam 
saja saya pendam sendiri.” 

      √    

Faktor 
lingkungan 

Bullying di 
sekolah 

“..saya seperti tidak bisa bergaul dengan baik, 

akhirnya saya tidak punya teman, dan istilahnya di 
bully. Akhirnya saya ndak kerasan, dan minta pindah 
sekolah ke swasta, tapi di sekolah yang baru saya 
juga tidak bisa menyesuaikan diri lagi.” 

    √      

“.. saya gak punya teman, gak ada menyukai saya, 

saya sering diolok-olok, nah saya pernah cerita ke 
orang tua, tapi tanggapannya biasa saja.” 

     √     

Pertengkaran 
rumah tangga 

“..masalahnya itu berbeda pendapat dengan suami 

yang tidak menemukan benang merah atau solusi” 
 √         

Penolakan 

“...kemudian saya ditinggalkan pacar saya juga.”   √        
“Saya kan istri kedua, saya semakin tidak diterima 

oleh anak-anak tiri saya.” 
“Masalahnya itu karena anak-anak tiri tidak mau 

       √   
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mengakui saya sebagai ibu,...” 
“Aku juga pernah ditolak sama orang yang 
kucintai,..” 

         √ 

Pola asuh 
otoriter 

“...beban dari keluarga, kan Bapak itu menuntut 

semuanya harus sempurna gitu.” 
   √       

Pengangguran 
“Itu awalnya gara-gara nganggur mbak, nganggur 
terlalu lama setelah lulus kuliah tahun 2014, tidak 
kunjung dapat kerja.” 

     √     

Kematian  

“..sebenarnya sudah mulai sering gelisah sejak suami 

saya meninggal.” 
       √   

“Karena ayahku meninggal bunuh diri, dan ibuku 

meninggal karena kecelakaan. Sejak itu aku juga 
sering pengen bunuh diri ingin menubrukkan diri ke 
mobil di jalan raya.” 

         √ 

Perebutan harta 
warisan 

“Masalahnya itu karena anak-anak tiri tidak mau 
mengakui saya sebagai ibu, saya tidak diberi harta 
warisan setelah suami saya meninggal” 

       √   

Faktor 
psikologi 

Genetik 

“..., ternyata penyakit ibu menurun ke saya. Ibu saya 

juga sakit seperti ini.” 
          

“Bapak saya meninggal karena bunuh diri juga akibat 

stres, paman juga sakit seperti ini” 
         √ 

Gejala 
skizofrenia 

Halusinasi Pendengaran 

“..ada halusinasi bilang “kalau kamu percaya Tuhan, 

paku itu kamu tancapkan di matamu gakpapa”” 
“Sampai daun juga bilang “ Assalamualaikum ya 

Ahlal Jannah” ......... Tapi orang-orang gak ada yang 
tahu kalau benda2 mati itu ngomong ke aku minta 
ditolong,....” 

 √         

“Ditambah juga ada halusinasi suara, bilang macam2. 

Sampai akhirnya bilang “kau itu nabi harus 

menjalani ujian, nabi yang gagal dan harus bunuh 
diri”” 
“Sebelum itu saya sering ngikutin suara juga buat 

keluyuran naik sepeda malam-malam, naik 

  √        
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genteng,..” 
“...terus ada halusinasi juga,..... mendengar suara 

yang tidak ada wujudnya” 
   √       

“Halusinasi mengolok-olok aku,..”       √    
“Dulu pernah dengar bisikan-bisikan, saya seperti 
dikendalikan,..” 

        √  

Penglihatan 

“aku itu waktu itu rasanya sampai ke padang pasir 

guede mbak. Bangun tidur di laut.. apa itu ya? 
Halusinasi visual..” 

 √         

“..kadang juga keliatan orang perempuan memaki-
maki aku...” 

      √    

Waham 

Curiga 

“Merasa keluarga tidak suka dengan saya, sering 
teringgung jika mereka tertawa...  tapi dosen, teman 
jika menoleh saja gitu saya merasa mereka tidak 
menyukai saya.Sampai puncaknya itu saya merasa 
orang lewat saja padahal saya gak kenal, kaya bakul 
bakso, semua kayak gak suka sama saya.” 
 
“....  merasa orang-orang dijalan itu seperti bereaksi 
terhadap saya” 

  √        

“Saya sampai gak lulus sekolah, karena pas ujian 

akhir saya merasa guru-guru saya berkonsipirasi agar 
saya tidak lulus.” 
“Lingkungan seperti teman-teman saya di kampus 
seperti tidak suka sama saya, ingin mencelakai saya 
dan keluarga saya.” 

      √    

“Aku mangkel sama koko ku, karena perasaanku dia 

nyetir motor ugal-ugalan mengejar aku, mau 
membunuh aku.” 

         √ 

Kebesaran “....dan saya merasa kalau saya memang nabi,....”   √        

Kejar 
“.....rasanya mobil dibelakang itu setan, jadi aku 
merasa dikejar setan itu, aku siap siaga tapi gak takut 
aku siap perang” 

 √         
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“Karena aku merasa koko ku selalu mengejar ngejar 

aku, mau membunuh.” 
         √ 

Agresif 

Marah (verbal) 

“.......sampai akhirnya SMA itu gejala marah-marah 
tanpa sebab...” 

√          

“...Aku marah sekali mbak pas itu..” 
“Begitu sadar kok saudaraku gak ada, aku ngamuk 
mbak..” 

 √         

“...ya sampai marah-marah pasti,..”    √       
“Kalau sudah tidak terkontrol ya akhirnya marah,..”     √      
“Saya juga pernah marah-marah sampai histeris,..”       √    
“Saya diungsikan ke panti karena sering marah-
marah ngomel gak cocok dengan mereka.” 
“...dan marah ke teman-teman di panti.” 

       √   

“...jadi marah-marah ke keluarga dan semua orang..”         √  

Membanting 
barang 

“...sampai membanting barang-barang...” √          
“...barang-barang saya bantingi.”    √       
“...sampai membanting pintu.”       √    
“..sampai melempari barang-barang ke mereka.”          √  

Menciderai 
orang lain 

“... ustad yang ngerukyah saja tak kipatno (saya 
banting badannya)” 
“begitu bangun aku memberontak, karena koyoe 

saudara semua pengen ngeroyok aku,..” 

 √         

“...ngamuk memukul ke orang tua”    √       
“...sampai menciderai kakak saya.”     √      
“Pernah mukul ayah dan tetangga saya.”         √  
“..membacok koko ku..” 
“Sebelum mbacok aku juga sering gak cocok sampai 

gelut sama kakak ku.” 
“...sampai pernah aku mencekik orang karena 

bertengkar sama aku.” 

         √ 

Menyerang diri 
sendiri 

“Sering membenturkan kepala ke tembok juga kalau 

pas lagi gelisah.” 
        √  
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Agitasi 
Bingung, 
gelisah, cemas 
berlebihan 

“...sering bingung dan gelisah,.....” √          
“Kalau sekarang yang memicu kambuh itu kalau 

keluar rumah sering bingung. Kalau di rumah sering 
gelisah atau mulai abis ashar.” 

  √        

“...sering cemas berlebihan bisa seminggu sekali 

cemasnya dengan durasi 1 minggu lamanya.” 
   √       

“Jadi bingung, khawatir berlebihan gitu.”      √     
“Sampai saya bingung sekali, cemas, akhirnya tidak 

mau kuliah lagi di Surabaya, itu sudah jalan semester 
3.” 

      √    

“..tiba-tiba gelisah bingung sendiri.. “        √   
“Awalnya itu sering gelisah sejak 2 tahun yang lalu. 

Gelisah seperti kerasukan masuk halus,..” 
        √  

“...cemas berlebihan sampai aku mau bunuh diri di 

jalan raya,” 
         √ 

Gangguan 
daya ingat 

Jangka panjang 

“..soalnya saya sulit mengingat kejadian yang sudah 

lama..” 
√          

“Apalagi ya aku lupa, aku pelupa, dari kecil ke 
pelajaran juga sering lupa. Jadi sulit mengingat 
apapun.” 

         √ 

Jangka pendek 

“Dulu parah, kejadian baru tadi pagi, saya sorenya 

sudah lupa, dalam waktu sedetik baru ngomong saya 
juga bisa lupa.” 

√          

“Apalagi ya aku lupa, aku pelupa, dari kecil ke 
pelajaran juga sering lupa. Jadi sulit mengingat 
apapun.” 

         √ 

Anhedonia/ 
Asosialiti 

Isolasi sosial 

“Dulu sering menyendiri tidak mau keluar rumah...”   √        
“Jadi selama 2 tahun itu saya gak punya teman, 
hanya diam di rumah, tidak pernah bertemu 
tetangga.” 
“Saya gak pernah bergaul dengan tetangga sekitar, 

jadi gak pernah kepikiran juga bagaimana sikap 
mereka terhadap saya, saya lebih suka berdiam diri di 

     √     
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rumah.” 
“Saya gak pernah ketemu tetangga mbak, saya lebih 
suka didalam rumah saja,.” 

      √    

Kehilangan 
motivasi 

Tidak mau 
merawat diri 

“Kalau kambuh, aku sampai gak mau mandi berhari-
hari mbak..” 

√          

“...sampai aku gak tidur mbak, sampai lupa mengurus 

diri sendiri dan bayi ku” 
 √         

Tidak mau 
beraktivitas 

“Ya putus asa, kehilangan motivasi untuk beraktivitas 

itu keluhan utama, jadi sangat malas sekali untuk 
ngapa-ngapain” 

     √     

Gangguan 
alam perasaan 

Sedih 
“Perasaan saya sedih sekali kenapa kok semua orang 
tidak suka saya.” 

  √        

Takut 
“Iya bener awalnya itu sering was- was ketakutan 
gitu saya mbak..” 

   √       

Putus asa 
“Ya putus asa, kehilangan motivasi untuk beraktivitas 

itu keluhan utama,...” 
     √     

Gangguan 
afek emosi 

Labil 
“...karena saya labil..” √          
“Kalau sedih, sedih banget, kalau seneng, seneng 

banget, marah, marah banget.” 
     √     

Perjalanan 
penyakit 

Daya tilik diri 

Mengingkari 

“...sebelum itu ya merasa kayak gak sakit.”  √       
 

  

“...jadi saya bilang “saya gak sakit, gak usah dibawa 

ke psikiater” 
  √        

“Kan saya merasa gak sakit mbak.. jadi gak mau 

minum obat.” 
   √       

“...sebenarnya saya waktu itu merasa tidak sakit”     √      
“Cuma beberapa kali dikasih mama, obatnya gak 

saya minum, soalnya dulu saya merasa gak sakit,..” 
      √    

Menyadari 

“Sadarnya sakit itu.. iya.. itu setelah dibawa ke RSJ..”  √         
“.... ternyata sekarang saya tahu itu dari kelainan 

hormon di otak dan harus diobati.” 
  √        

“...saya usahakan gak putus obat karena sakit saya ini 
diharuskan begitu,..” 

   √       
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“...saya hanya sakit dan butuh obat,..”     √      
“Sebenarnya saya itu merasa diri saya sakit.”      √     
“Tapi sekarang kami semua sudah legowo, menerima 

sakit ini. Saya juga ke panti, juga kemauan sendiri 
kan.” 

        √  

Perilaku 
bunuh diri 

Ada ide bunuh 
dir namun tidak 
ada percobaan 
bunuh diri 

“..rasanya saya sudah seperti tidak mau melihat 

dunia, dunia seperti angkara murka.” 
 √         

“Kalau tidak kuat, juga beberapa kali mau bunuh diri 
saja rasanya saya tidak berguna hidup di dunia ini.” 

      √    

Aktif mencoba 
bunuh diri 

“...sampai akhirnya memotong tangan mau bunuh diri 

itu,...” 
  √        

“..sampai aku mau bunuh diri di jalan raya,..” 
“Karena ayahku meninggal bunuh diri, dan ibuku 

meninggal karena kecelakaan. Sejak itu aku juga 
sering pengen bunuh diri,...” 

         √ 

Riwayat 
hospitalisasi 

Tidak pernah 
rawat inap 

“..jadi saya gak pernah ke rumah sakit lagi.”      √     
“Tidak pernah masuk RS, ke dr. Buntoro saja.”       √    
“Tidak pernah kalau sampai masuk RSJ,..”        √   
“Kalau masuk RSJ gak pernah..”         √  
“Terus setelah dari RS Undaan Wetan Surabaya, aku 

gak mau kan masuk RS sana,..” 
         √ 

Jarang (1-3 kali) 
rawat inap 

“Sampai di RS, itu aneh mbak, aku itu gak baca 

tulisannya RSJ Pujon...” 
 √         

“baru di bawa ke RSSA, karena lemas, terus opname 

disana,..” 
  √        

“..terus saya di bawa ke RSSA, rawat inap disana.” 
“Selama sakit cuma satu kali saja rawat inap, ya di 
RSSA itu” 

     √     

Sering (lebih 
dari 3 kali) 

“.....saya di bawa ke RS Karangmenjangan.” 
“Pernah dirawat di RSJ Lawang juga berkali-kali,....” 

√          
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rawat inap “Sering opname di RS saya mbak, di Kepanjen 
pernah, di Kediri RS Polisi itu.. Bhayangkara ya? 
Terus di Menur juga pernah, terakhir di RSJ 
Lawang.” 
“Dulu sebelum 2011 saya sering keluar masuk RS, 

karena gak rutin minum obat.” 

   √       

Penyebab 
kekambuhan 

Ketidakpatuhan 
pengobatan 

“Dari dokter itu sembuh, sempat gak minum obat 
sama sekali terus putus berobat gitu mbak, akhirnya 
kambuh lagi.” 

√          

“Cuma kalau kecapekan terus aku skip obat, biasanya 

aku jadi agak gelisah lagi perasaanku dan halusinasi 
terkadang muncul lagi.” 

 √         

“Jadi dari RSSA dibawain obat apa ya saya lupa, pas 

di rumah kehabisan, langsung kambuh lagi muncul 
suara lagi.” 
“Selama disana gak ada keluhan, padahal gak minum 

obat, tapi setelah pulang, kambuh lagi.” 

  √        

“Tahun 2011 – 2015 masih sering kambuh, sering 
cemas berlebihan bisa seminggu sekali cemasnya 
dengan durasi 1 minggu lamanya. Itu biasanya 
dikarenakan tidak rutin minum obat..” 

   √       

“Tapi beberapa kali dikasih mama, obatnya gak saya 

minum, soalnya dulu saya merasa gak sakit, terus 
halusinasinya kambuh lagi.” 

      √    

“Tapi tetap saja, kalau di rumah kambuh lagi, karena 

gak mau minum obat” 
         √ 

Perubahan peran 

“...Pas habis ngelahirin kemarin itu, sempet beberapa 

kali kambuh sering bingung dan gelisah,.....” 
√          

“Iya waktu itu karena habis melahirkan juga ya jadi 

tambah parah. Jadi entah hormon nya gak stabil apa 
gimana.” 

 √         

Disfungsi 
keluarga 

“Kayak waktu itu, saya wes perasaan gak enak mau 

kambuh karena beda pendapat dengan ibu 
√          
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mertua,.....” 
“Dibawa ke panti sejak kambuh marah-marah karena 
gak cocok sama keluarga itu tentang bisnis pelihara 
ayam,..” 

       √   

Beban kerja 

“Tahun 2011 – 2015 masih sering kambuh, sering 
cemas berlebihan bisa seminggu sekali cemasnya 
dengan durasi 1 minggu lamanya. Itu biasanya 
dikarenakan tidak rutin minum obat dan capek 
banyak tugas gitu.” 

   √       

Perpisahan 
dengan anggota 
keluarga 

“Minum obat teratur, tapi kadang masih kambuh, 

biasanya karena kangen anak,..” 
          

“Di panti kalau pas kangen rumah, pengen pulang, 
saya jadi sering gelisah lagi.” 

        √  

Cara 
mencegah/ 
mengatasi 

kekambuhan 

Rutin minum 
obat 

“...minum obat rutin gitu biar gak kambuh.” √          
 
 

“Rutin minum obatnya aku mbak, apalagi kalau 

sudah kerasa mau kambuh.” 
 √         

“...saya minum obat rutin terus mbak.”   √        
“...saya usahakan gak putus obat karena sakit saya ini 

diharuskan begitu,...” 
   √       

“...minum obat terus,..”     √      
“.., minum obat rutin juga.”        √   
“Ya rutin minum obat saja,..”         √  

Istirahat 

“... saya mau istirahat di rumah dirgantara (rumah 

orang tua)” 
√          

“...akhirnya saya istirahat..” 
“Pokoknya kalau mulai bingung lagi gitu saya 

istirahat saja sebentar tidur 15 menit bangun lagi 
sudah enak.” 

  √        

“...sekiranya perasaan gak enak, fisik capek ya 

istirahat, gak ngoyo dalam bekerja biar gak kambuh.” 
   √       

“Kalau sudah kambuh gitu ya saya buat istirahat        √   
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sama lapor dokter..” 

Aktivitas 

“Banyak kegiatan yang kulakukan, agar aku juga 

tidak sering kambuh.” 
 √         

“Sama rajin beraktivitas seperti di panti, biar saya 

tidak sering melamun. Kalau di rumah saya bantu 
bapak jual buah. “ 

        √  

Mengendalikan 
emosi 

“....rajin kontrol emosi diri sendiri.."    √       
“...biar gak kambuh ya cukup jalan-jalan gitu aja,biar 
emosi terkontrol.” 

    √      

Sharing dengan 
teman 

“.... jadi saya konsultasi sendiri ke teman saya, 

mahasiswa psikologi, jadi kita kayak sama-sama 
belajar.” 
“...cerita ke teman saya yang mahasiswa psikologi itu 

sudah cukup” 

     √     

Upaya 
mencari 

kesembuhan 

Berobat secara 
medis 

Dokter umum 
“Akhirnya sampai disuntik sama temennya suami ku 

itu dokter umum..” 
 √         

“Dibawa ke dokter umum juga pernah.”   √        

Dokter spesialis 
kesehatan jiwa 
(psikiater) 

“....... saya berobat ke praktek dr.Buntoro sampai 

sekarang mbak.” 
“Sebenernya dulu di RSJ mbak.... akhirnya pindah di 

RSSA saja kontrolnya.” 

√          

“Kontrolnya sampai sekarang ya tetap ke dokter 
Iwan...” 

 √         

“Setahun saya ke dr Buntoro.... “ 
“..... ke RSJ Lawang, psikiaternya dr. Betty,...” 
“Akhirnya ke RSJ lagi, ketemu dr. Marintik. Terus 

selanjutnya ke praktek rumahnya jauh tapi....” 
“Akhirnya agak lama, bapak dikasih tau Mbak L, 
periksa di dr. Iwan depan lavalette, saya diajak 
kesana,......” 

  √        

“Sekarang kontrolnya di RSJ Lawang sebulan 

sekali.” 
“Namun semenjak 2 bulan ini, RS di Trenggalek 

   √       
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sudah ada poli jiwa jadi kontrol disana” 
“Di RSJ Lawang..” 
“Kemudian juga beberapa kali kontrol di RSSA” 

    √      

“....saya inisiatif ke psikiater, terus saya cerita gejala 

yang dirasakan, dikasih obat,tapi gak saya ditebus..” 
     √     

“Berobat ke dr. Buntoro..” 
“Di panti, psikiaternya dr. Alexa datang seminggu 
sekali.” 

      √    

“Dr. Alexa datang seminggu sekali.”        √   
“..semenjak rutin minum obat dari dokter di panti 

ini.” 
“Sebelum ke panti, dulu sebelumnya pernah ke 

dokter lupa namanya, tapi putus obat.” 

        √  

“...terus dibawa berobat ke dokter jiwa di Surabaya.”          √ 

Berobat secara 
non medis 

Paranormal 

“Pernah juga terapi mandi kembang dengan do’a gitu 

3 sampai 4 hari.” 
√          

“Aku juga pernah didatangi paklik ku sendiri, 

isitilahnya orang pintar gitu, tapi tetap gak sembuh.” 
 √         

“...pernah juga kaya jimat dapat dari kenalan pakde 

orang pintar, jimatnya suruh nanam di dalam rumah.” 
“...pernah 40 hari mandi air kembang di lebo-
sidoarjo,” 

  √        

Tokoh agama 

“Terus tante ada kenalan kyai di Besuki situ, pernah 
berobat disana.” 
“Pernah di rukyah sekali, yang kedua kali pas mau 

nikah saya minta di rukyah lagi...” 

√          

“..... wong aku sampai di rukyah juga..”  √         
“..pernah rukyah dibacakan alquran..”   √        
“..berobat ke kayak bimbingan rohani oleh kyai gitu, 

di Trenggalek.” 
   √       

“... kalau saya pernah dikasih minuman yang di do’a 

in pendeta gitu, dari nenek saya.” 
    √      

“..pernah didoakan bu pendeta..”       √    
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“Yang pertama dulu dibawa ke orang pintar, kyai, 
saya di rukyah.” 

        √  

Terapis 
“Sempat di terapi juga sama dosen pijat refleksi sama 

dikasih buku doa,..” 
 √         

“...pernah bekam kepala juga..”   √        

Hasil dari 
pengobatan 

Pengobatan 
medis lebih 

berhasil 
 

“Dari dokter itu sembuh, sempat gak minum obat 

sama sekali....” 
 
√ 

         

“Cocok mbak aku.. sekarang minum obat kalau ada  

gejala yang dirasakan saja.” 
 √         

“Tapi ya yang berhasil menurut saya ya ke dokter itu 

mbak.” 
   √       

“.....semua pengobatan ya dari medis, jadi cepat 

sembuhnya.” 
    √      

“Sebenanya kalau minum obat teratur, saya merasa 

sembuh,..” 
      √    

“...sekarang sudah gak dengar lagi, semenjak rutin 

minum obat dari dokter di panti ini.” 
        √  

2. Latar 
belakang 
penderita 

Respon 
keluarga 

Respon 
negatif 

Kaget 

“Ibu mertua terutama, awalnya dulu kaget dan tidak 

mu menerima” 
√          

“Awalnya dulu keluarga ya kaget kacau balau 

bingung mau gimana,...” 
  √        

“Bapak diam saja, mungkin kaget ya.”    √       
“Awalnya dulu ya kaget...”     √      
“Kaget mbak.. Bapak saya kaget, ternyata penyakit 

ibu menurun ke saya. Ibu saya juga sakit seperti ini.” 
        √  

Malu 
“Saudara-saudaranya juga mungkin malu sebenernya 
punya saudara ipar sakit seperti saya.” 

√          

“Sampai malu juga ke tetangga.”         √  

Sedih 

“...Pas masuk RSSA itu aja ibu nangis terus tiap 

hari.” 
  √        

“Ibu juga sedih gitu.”    √       
“...sedih, bingung campur aduk.”     √      

Marah “Waktu itu karena saya pulang, cerita ke orang tua,      √     
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saya malah dimarah-marahin, kenapa periksa kaya 
gitu segala. Saya dilarang periksa lagi.” 

Menolak 

“Ibu mertua terutama, awalnya dulu kaget dan tidak 

mau menerima” 
√          

“Saya kan istri kedua, saya semakin tidak diterima 

oleh anak-anak tiri saya.” 
       √   

Respon positif Menerima 

“...kamu mau nerima ndak? Terus dia mau ya 

udah,..” 
“...mereka terlihat menerima itu,..” 

√          

“Dan akhirnya mereka menerima,..”    √       
“Tapi setelah lama kelamaan kesini mereka lebih 

mengerti, menerima,..” 
    √      

“Tapi sekarang kami semua sudah legowo, menerima 

sakit ini.” 
        √  

Upaya 
keluarga 
mendukung 
kesembuhan 

Obat 

Mengantar 
kontrol 

“Kalau orang tuaku sendiri dari awal aku sakit, tak 
henti-hentinya support untuk berobat.” 

√          

“...kalau ada yang gak beres dikit, ya dibawa ke 

dokter lagi.” 
 √         

“...ibu dan bapak selalu mendampingi.”   √        
“...selalu mendampingi kontrol ke RS,...”    √       
“Dulu itu selalu ditemani mbak kontrol mungkin 

sampai setahun pertama...” 
    √      

“Papa mama rajin antar aku kontrol ke dr. Buntoro. “       √    
“Kalau nanti kroso mau kambuh lagi, pasti sama 

bapak diantar ke panti lagi biar ketemu dokter.” 
        √  

Mengingatkan 
minum obat 

“Keluarga terutama suami ya rajin ngingetin minum 

obat gitu.” 
√          

“...saya ingetkan kapan kontrol, kapan minum obat.”  √         
“Bapak/ ibu tapi juga masih mengingatkan juga.”   √        
“...padahal sudah diingatkan Bapak/ Ibu.”    √       
“Jadi mereka selalu mengingatkan untuk minum 

obat.” 
    √      

“Di rumah Mama ya selalu ngasih obat sih.. teratur.”       √    
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“...bapak selalu mengingatkan waktunya minum 

obat.” 
        √  

ADL 
Memberi 
pekerjaan 

“Akhirnya dibukakan usaha warung kecil-kecilan 
saya yang menjalankan.” 

  √        

“...soalnya kan aktivitas di rumah saya sibuk kerja 

ikut disuruh bantu bisnis mama,..” 
      √    

“Kalau disini lebih tertata, saya senang, saya bantu di 
dapur juga sebagai kegiatan, biasanya di kasih uang 
sama ketua yayasan kalau bantu nya rajin, sudah 5 
tahun disini.” 

       √   

“Di panti kan saya juga bekerja, bantu-bantu disini. 
Kalau di rumah saya bantu bapak jual buah.” 

        √  

“Aku sekarang tiap pagi kerja di Petik Madu Tawon 

jam 9 sampai jam 12, pulang lagi ke panti. “ 
         √ 

Hambatan 
yang 

dirasakan 

Sumber 

Keluarga 
“Orang tua saya tidak mendukung saya berobat ke 

psikiater,...” 
     √     

Lingkugan 
sekitar 

“...kan memang saya sakitnya udah lama, stigma itu 

pasti ada mbak, dalam bentuk kata-kata atau sikap” 
√          

“Awalnya mereka seperti mendholimi,..”  √         
“Itu lho P gila, P pernah ngamuk..”    √       
“...menilai saya itu kerasukan, saya dipandang 
gimana gitu...” 

    √      

“Karena kalau digarai (tetangga) dan saya tau, saya 

bisa ngamuk lagi. Dulu pernah kambuh karena itu.” 
        √  

Cara 
mengatasi 

Menuruti 
kemauan 
keluarga 

“Saya manut saja ke orangtua, saya juga merasa bisa 
mengatasi gejala tanpa obat kok, jadi saya gak pernah 
ke rumah sakit lagi.” 

     √     

Dibiarkan 

“Karena saya cuek ya akhirnya stigma itu tidak 

berpengaruh besar terhadap saya,..” 
√          

“Tapi aku gak peduli mbak dibilang gila,..”  √         
“Tapi gak saya pikirkan mbak dari dulu tak biarkan 

saja,..” 
   √       

“...pokoknya dengan suara macam-macam dari     √      
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mereka gak saya pedulikan.” 
“Mereka biasanya mencari gara-gara (masalah), 
sering ngomongin kami. Makanya saya kalau pas 
pulang dari panti, mending diam di dalam rumah, 
malas keluar.” 

        √  

Membuktikan 
dengan 
produktivitas 

“Sekarang pokoknya aku bisa membuktikan ke 

mereka, bahwa aku juga bisa produktif, aktif di 
kegiatan kampung, jadi guru ekstra juga, jadi biro 
agen umroh haji juga, di rumah juga bisa terapi 
bekam dan perawatan tubuh seperti spa, ratus, ear 
candle. Itu semua aku dapat setelah sakit lho mbak.” 

 √         

“Yang penting saya buktikan kalau sekarang saya 

bisa bekerja, bisa usaha sendiri,..” 
   √       

Sebagai 
motivasi diri 

“...wong nabi-nabi itu hampir semua dibilang gila. 
Akhirnya aku kuatnya disitu.” 

 √         

“...jadi semakin memotivasi untuk menunjukkan ke 

mereka..” 
    √      

3. Pengalaman 
mendapatkan 
dukungan 
sesama 
penderita (peer 
support) 

 
 
 

Informasi 
mengenai 
wadah 
dukungan 

Dari sesama 
penderita 

 
“Awal dari M diajak nglukis dalam rangka HKJS di 

alun-alun.” 
√          

Dari keluarga 
penderita 

 
“...awalnya itu dikasih informasi ibunya mas B...”  √         

Dari tenaga 
kesehatan 

Psikiater 
“Pada waktu itu kontrol ke dr. Yulia, saya tanya apa 

ada perkumpulan penderita skizofrenia, katanya ada  
disuruh gabung grup facebook,..” 

  √        

Psikolog 

“...itu mbak Daisy dulu yang ngajak..”    √       
“..saya diajak Bu Daisy..”     √      
“Diajak psikolog sini , Bu Daisy,..”       √    
“Ikut kegiatan KPSI  dikabarin bu Daisy,..”        √   
“Ikut KPSI diajak psikolog Bu Daisy, baru ikut acara 

kemarin saja itu bareng-bareng 5 orang dari sini.” 
        √  

“Ikut kegiatan KPSI diajak sama psikolog Bu Daisy.”          √ 
Dari media 

sosial 
Facebook 

“... kemudian saya gabung grup fb KPSI pusat 

awalnya, kemudian saya browsing lagi, ketemu ada 
     √     
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simpul Malang, gabung yang Malang. Di facebook 
sudah gabung berapa bulan, terus baru coba ikutan 
kopi darat nya.” 

Bentuk 
dukungan 

Dukungan 
emosional 

Perhatian 

“Mereka itu ada buat aku saat aku butuh gitu mbak. 

aku ada masalah, aku curhat ke mereka..” 
 √          

“...sering teman-teman itu japri (pesan pribadi) gitu, 
ada masalah apa, nanti aku kasih masukan ke 
mereka” 

 √         

“Kalau pas ndak pertemuan ya beberapa kali sms 

nanya kabar.” 
  √        

“...walaupun ndak bertemu dia sering nanya kabar 

kondisi lewat whatsapp.” 
   √       

Menguatkan 

“Kalau lihat yang lebih baik keadaannya ya bisa jadi 

harapan saya untuk bisa sembuh juga.” 
  √        

“...sering menyemangati saya, walaupun dalam 

kondisi sakit, harus tetap berkarya..” 
   √       

“Yang jelas kebersamaannya di KPSI, menambah 

semangat untuk hidup lebih baik.”  
“Hal-hal yang diceritakan itu, ya bikin kuat, bahwa 
ternyata masalah yang saya alami, itu tidak seberat 
teman-teman.” 

    √      

Dukungan 
informasi 

Berbagi 
pengalaman 

“Kita kan selalu berbagi cerita dan pengalaman 

gitu....” 
“..diakhiri dengan sharing antar penderita.” 

√          

“..sharing pasti ya pas kegiatan itu..” 
 “Jadi kita sharing pengalaman lah mbak intinya, saya 

dulu kondisinya gini lho,.. terus membaiknya gini..” 

 √         

“Kita sering sharing masalah kondisi mbak, ..” 
 

  √        

“...kita sharing kondisi saat ini bagaimana..”    √       
“Terus ada juga tambahan pengetahuan pengalaman 

dari yang sudah menderita bagaimana sembuhnya.” 
“..Sering sharing juga, dia pernah sakit (relaps) pas 

    √      
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mau menikah, terus dia cerita cara menghadapi 
masalah nya gimana.” 
“..sering diskusi juga tentang sakit skizofrenia, 

pengalaman berapa lama menderita,..” 
       √   

“Terus bertemu teman-teman disana, mereka sharing 
cerita-cerita, saya mendengarkan saja.” 

        √  

Informasi nakes/ 
yankes 

“..tentang dokter,..” √          
“Pernah juga kita japri diskusi tentang kontrol 

dimana, ..” 
 √         

“Akhirnya agak lama, bapak dikasih tau Mbak L 

(sesama penderita), periksa di dr. Iwan depan 
lavalette, saya diajak kesana,” 

  √        

Informasi obat 

“..ya tentang obat, ...” √          
“..obatnya harga berapa, cocok gak, efek samping 

nya apa.” 
  √        

“..obatnya apa, mencegah kambuh, gitu.”     √      
“..obatnya bagaimana, cocok ndak, ada perubahan 
ndak, seperti itu.” 

       √   

“...obatnya apa saja, reaksi yang dirasakan apa. Aku 

juga tanya ke dia.. kalau pas ndak minum obat 
rasanya gimana?” 

 √         

Informasi gejala 

“..tentang gejala-gejala..” √          
“Kok bisa marah-marah lagi kenapa? Nanti kita 
berdiskusi” 

 √         

“...saya sharing sama semua teman-teman tentang 
bagaimana biar bisa mengontrol gejala-gejala 
skizofrenia...” 

  √        

“..kita sharing-sharing, tanya jawab tentang gimana 
caranya mengendalikan supaya pikiran ini 
terkontrol,..” 

    √      

Informasi 
kegiatan 

“Kalau ada informasi kopdar KPSI, kegiatannya apa 

dimana, pasti mbak N yang ngabari.” 
   √       

“Dia itu selalu ngasih informasi kopdar dimana,     √      
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materinya apa...” 

Saran 

“Misalnya aku ada masalah, aku curhat ke mereka 

lewat chat sms atau wa atau fb gitu dibalesi 
ditanggepin baik, dikasih solusi..” 

√          

“..kita cerita ada masalah apa, nanti saling ngasih 

masukan, tapi  justru aku yang sering kasih masukan 
ke mereka sih.” 

 √         

“Ada keluhan apa, nanti teman lain memberi 

masukan atau tips gitu mbak.” 
   √       

“Jadi saya juga memberi masukan dan menerima 

masukan.” 
    √      

Dukungan 
instrumental 

Barang 

“Kita juga beberapa kali diharuskan bawa kado untuk 
ditukar ke sesama.” 

√          

“...terus hasil kerajinannya yaitu keranjang 

dibawakan buat temen yang lain sesama penderita.” 
 √         

“Pernah tukar kado di KPSI, itu dapat teflon kecil 

gitu,..” 
  √        

“Pas habis kegiatan daur ulang senang, bawa pulang 
kerajinan, tak kasihkan temanku ...” 

       √   

Makanan  

“Konsumsi biasanya dimasakkan ibu mertuaku nasi 

kotak gitu nanti aku yang bawa ke tempat acara,..” 
√          

“...kita janjian bawa buah apa, dibagi, terus sampai 
sana dijadikan 1, rujakan. “ 
“paling sering makan bakso bareng, ada yang 

menraktir gitu.” 

   √       

“Dapat makanan juga , lauk ayam, enak sambelnya.”           √ 

Uang 
“...sumbangan sukarela gitu dari semua yang hadir 

entah anggota atau pengurus atau yang baru 
bergabung,...” 

√          

Transportasi 

“Biasanya saya nyetiri mobil untuk angkut konsumsi 

ke tempat acara.” 
  √        

“Baik Mbak N ini, biasanya saya ditebengin kalau 

dari terminal ke tempat acara, daripada ngangkot gitu 
   √       
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katanya.” 
Keaktifan di 
sosial media 

Aktif  

“Misalnya aku ada masalah, aku curhat ke mereka 

lewat chat sms atau wa atau fb gitu dibalesi 
ditanggepin baik, dikasih solusi” 
“Lebih sering japri (whatsapp) ke temen2 anggota, 

gimana ada masalah apa? Perkembangan kondisi 
gimana? Ada yang bisa saya bantu? Kayak gitu. 
Kadang mereka kalau ada masalah ya japri saya.” 
“Kaya M itu abis nikah kan belum dikaruniai anak, 

terus galau, nanya saya, ya saya kasih saran dan 
nasehat gitu harus gimana.” 
“Tapi kalau mau ada kegiatan kopdar gitu pasti aku 
umumin di grup facebook atau whatsapp,....” 

√          

“Ya mbak N ini mbak yang rajin nanya lewat 

whatsapp biasanya, perkembanganku gimana, ada 
keluhan gak” 
“Kalau di whatsapp, dulunya aktif sekarang hanya 

sesekali saja. Kalau ada informasi yang manfaat gitu 
aku sampaikan mbak. Aku share juga mbak,, siapa 
yang mau taaruf, kan di KPSI banyak yang belum 
dapat jodoh (tertawa), siapa tau ada yang minat.” 

 √         

“Dulu sering posting, pas bingung nemen gitu, saya 

pernah nulis “Seandainya saya normal, pasti semua 

berbeda”, terus ditanggapi teman-teman banyak yang 
ngasih semangat.” 
“..., terus saya menulis judulnya “Puncak skizofrenia 

ku” saya posting di facebook, banyak tanggapan juga 

ada yang mendoakan semoga cepat sembuh.” 
“Sering buat status galau di facebook dia. Tapi saya 

mau nanggepin itu ya gimana ya.. takut salah 
ngomong.. dia itu statusnya banyak mengeluh, jadi 
saya tanggapi sewajarnya asal tidak menyinggung.” 

  √        

“Kadang juga sering sharing masalah umum seperti 

informasi mengenai kesehatan jiwa di group 
   √       
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whatsapp, nanti teman-teman menanggapi.” 
“Terus adalagi teman sekarang dia di Cirebon itu, 

kapan hari curhat gitu lewat whatsapp, ya saya kasih 
wejangan.” 
“Aktif sekali saya, di facebook saya pernah posting 

foto-foto sama tulisan gitu bahwa saya seorang 
penderita skizofrenia bisa jadi pemandu wisata, 
memandu wisatawan lokal bahkan bule, ya ke Bromo 
ke Ijen gitu, harapannya saya bisa menginspirasi 
teman-teman bahwa ternyata sakit pun, saya bisa 
bermanfaat buat diri sendiri dan orang lain.” 
“Terus ditanggapi sama teman-teman kaya Mas G, 
Mbak N, dll, ada yang ngelike aja ada yang comment 
‘joss, mantapp” kaya gitu. Bagus semua 

komentarnya.” 

    √      

“Di facebook atau whatsapp kalau ada teman 

memberi informasi mengenai kesehatan jiwa atau 
acara kpsi dimana, nanti saya baca aja, tidak saya 
comment.” 

     √     

Tidak aktif  

“Kalau di facebook jarang banget, bahkan gak 

pernah. Karena saya menghindari stigma mbak. Di 
facebook itu kan yang join banyak banget, saya 
banyak yang gak kenal. Daripada saya sharing apa 
gitu malah jawabannya macem-macem, kayak yang 
biasa saya baca.” 

   √       

Makna yang 
dirasakan 

Makna positif 
Merasa tidak 

sendiri 

“...ternyata gak sendirian sakit seperti ini...” √          
“.. ada yang senasib dengan aku.”  √         
“..ternyata banyak yang senasib dengan saya..” 
“...ternyata saya gak sendirian..” 

  √        

“...saya jadi merasa ternyata gak sendirian, banyak 
yang senasib dengan saya.” 
“Kebersamaannya itu bikin bahagia mbak.” 

   √       

“..ya saya merasa tidak sendirian tentunya...” 
“Yang jelas kebersamaannya di KPSI, menambah 

    √      
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semangat untuk hidup lebih baik.” 
“Saya merasa mendapat dukungan disini. Jadi saya 
melihat ada yang sama senasib dengan saya, rasanya 
gak sendirian.” 
“Senang kalau habis outbond karena ada rasa 

kebersamaan dengan teman.” 

     √     

“Cuma saya merasa ternyata diluar sana banyak juga 

orang yang sakit kayak saya.” 
      √    

“Senang bisa bertemu teman-teman penderita saya 
merasa gak sendiri sakit kayak gini.” 

       √   

“Setelah ikut kegiatan dan bertemu teman-teman 
disana saya jadi bisa mengasihani diri sendiri dan 
orang lain, karena ternyata banyak yang 
sependeritaan.” 

        √  

Harapan untuk 
sembuh 

“..aku merasa setiap bertemu teman-teman.. yang 
kondisinya sudah baik itu menginspirasi gitu..” 

 √         

“Kalau lihat yang lebih baik keadaannya ya bisa jadi 

harapan saya untuk bisa sembuh juga.” 
  √        

“Mereka terlihat seperti gak sakit kadang ya mbak, 

jadi rasanya melihat mereka itu seperti membantu 
saya secara sosial menjadi lebih baik, enak gitu 
rasanya.” 

       √   

Suasana hati 
positif 

“Seneng mbak, banyak temen bergaul,..” √          
“Jadi bersyukur, oh ternyata ada teman-teman yang 
kondisinya tidak seberuntung aku,..” 

 √         

“...ya seneng terutama karena ternyata banyak yang 

senasib dengan saya...” 
“Saya bersyukur kalau lihat yang lebih parah, 

ternyata saya gak sendirian..” 

  √        

“Jadi ya senang,...  
“Kebersamaannya itu bikin bahagia mbak.” 

   √       

“Ya senang karena saya punya aktivitas lain selain 

aktivitas keseharian saya.” 
    √      
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“Senang kalau habis outbond karena ada rasa 

kebersamaan dengan teman.” 
“... terus melihat teman penderita ada yang lebih 

parah gitu, saya jadi bersyukur.” 

     √     

“Senang sih jalan-jalan refreshing gitu, bertemu 
banyak teman disana, ...” 

      √    

“Yang dirasakan habis ikut kegiatan itu enak dan 
senang, bisa mengungkapkan perasaan kalau pas 
sharing gitu.” 
“Saya senang dengar cerita pengalaman mereka, 

rasanya plong ikut senang gitu.” 

       √   

“Jadi perasaan nya menjadi lebih baik, lebih rilex, 

lebih tenang.” 
        √  

“Seneng aja, udah. Aku senang ikut kegiatannya 
bertemu teman-teman di KPSI.” 

         √ 

Meningkatkan 
percaya diri 

“Dukungan dari mereka itu yang jelas bikin 

semangat.” 
“..ya banyak manfaatnya lah akhirnya saya merasa 

kehidupan saya lebih baik.” 

√          

“Ya berteman akrab dengan sama-sama penderita 
skizofrenia itu ya tambah semangat menjalani hidup 
gitu lah mbak intinya.” 

  √        

“Perubahan yang paling dirasakan itu ya tambah 

semangat dan percaya diri pastinya. Percaya diri 
menjalani kehidupan ini.” 

   √       

“Yang jelas kebersamaannya di KPSI, menambah 

semangat untuk hidup lebih baik.” 
    √      

“..pulang ke panti lagi jadi lebih semangat.”       √    
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Makna negatif Beban 

“Soalnya pasti aku ikut koordinasi tempat, pengisi 

acara, konsumsi, dll..... . Kadang sampai stres juga 
mikir itu mbak..... Ya sebelum acara gitu pas harus 
nyiapin gitu, aku sering tegang... Kalau pas habis 
kopdar ya seneng, ya capek” 

√          

Manfaat yang 
diperoleh 

Peningkatan 
kemampuan  

Kemampuan 
mengontrol 

gejala 

“..lebih jarang kambuh juga alhamdulillah.”    √       

“Ya walaupun beberapa kali merasa mau kambuh 

gitu, tapi karena semangat jadi lebih bisa ngontrol, 
“..dan gak sampai masuk RS kaya dulu-dulu.”” 

√          

“..”ya bermanfaat untuk saya bisa mengontrol emosi 
juga biar ndak kambuh.” 

       √   

 
Kemampuan 
bersosialisasi 

“Kalau lihat yang lebih baik saya malah minder, 

kadang ya pengen juga lebih baik gitu, tapi lebih 
banyak mindernya. Sekarang sudah lebih mampu 
berkomunikasi dengan teman-teman. Saya juga 
punya komunitas sendiri khusus orang-orang yang 
minder seperti saya, jadi punya banyak teman” 

     √     

Kemudahan 
dari nakes 

Kemudahan 
prosedur 

“Sakjane (sebenarnya) enak di RSJ, karena pengurus 
KPSI kan kebanyakan dari RSJ Lawang, jadi sudah 
kenal dokternya sudah kenal semua, ada dr. Yun, dr. 
Yulia, dr. Marintik, Mbak Deasy, Mbak Febri, dll 
jadi kalau ada apa-apa saya dibantu. Di RSSA juga 
sekarang sudah banyak yang kenal sih mbak, ya 
berkat KPSI ini.” 

√          

Kemudahan 
komunikasi 

“Terus senangnya lagi banyak keuntungan seperti 
kenalan psikiater, psikolog gitu, jadi kalau sewaktu-
waktu perlu konsultasi, saya tinggal whatsapp saja 
gitu dibalesi mbak.” 

   √       
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