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ABSTRAK 

HUBUNGAN RESILIENSI KELUARGA DENGAN KEKAMBUHAN 

PADA ORANG DENGAN GANGGUAN JIWA (ODGJ) 

 

Penelitian Cross Sectional di RSJ Dr. Radjiman Wediodiningrat Lawang 

Oleh : Yhunika Nur Mastiyas 

Pendahuluan : Keluarga mempunyai peran yang sangat penting dalam proses 

perawatan klien gangguan jiwa. Peningkatan resiliensi keluarga orang dengan 

gangguan jiwa (ODGJ) berkaitan dengan kekambuhan, bermanfaat untuk 

kesejahteraan keluarga dan ODGJ itu sendiri serta mencegah kekambuhan. 

Penelitian ini bertujuan mengidentifikasi hubungan resiliensi keluarga dengan 

kekambuhan pada orang dengan gangguan jiwa (ODGJ). Metode : Desain 

penelitian ini menggunakan cross sectional dengan populasi seluruh keluarga 

yang mengantar salah satu anggota keluarga yang mengalami gangguan jiwa 

periksa di Klinik Psikiatri RSJ Dr. Radjiman Wediodiningrat Lawang. Besar 

sampel penelitian ini adalah 258 responden yang memenuhi kriteria yaitu keluarga 

dari orang dengan gangguan jiwa (ODGJ) yang sedang mengantar periksa di 

Poliklinik Psikiatrik RSJ Dr. Radjiman Wediodiningrat Lawang, keluarga dari 

ODGJ yang pernah menjadi pasien rawat inap di RSJ Dr. Radjiman 

Wediodiningrat Lawang minimal 1 kali, keluarga dari klien ODGJ rawat jalan 

yang pernah menjadi pasien rawat inap minimal 1 kali, keluarga kooperatif, 

keluarga dapat membaca dan menulis. Variabel penelitian ini adalah kekambuhan 

ODGJ dan resiliensi keluarga dengan menggunakan kuesioner kemudian 

dianalisis menggunakan uji korelasi Spearman‟s rho. Hasil : Hasil penelitian 

menunjukkan bahwa ada hubungan lemah yang bernilai negatif antara resiliensi 

keluarga dengan kekambuhan pada orang dengan gangguan jiwa (ODGJ) 

(p=0,002 dan r= ̵ 0,195). Semakin tinggi tingkat resiliensi keluarga maka semakin 

rendah terjadinya kekambuhan pada orang dengan gangguan jiwa (ODGJ). 

Diskusi : Resiliensi keluarga dapat menurunkan angka kekambuhan pada ODGJ. 

Upaya keluarga dalam peningkatan resiliensi keluarga bisa dilakukan melalui 

selalu memberi dukungan pada ODGJ dalam pengobatan dan perawatan gangguan 

jiwanya. 

 

 

Kata Kunci : resiliensi keluarga, kekambuhan, orang dengan gangguan jiwa  
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ABSTRACT 

THE CORRELATION OF THE FAMILY RESILIENCE WITH 

RELAPSES OF PEOPLE WITH MENTAL DISORDERS 

 

Cross Sectional Research at Dr. Radjiman Wediodiningrat Mental Hospital 

By : Yhunika Nur Mastiyas 

 

Introduction : Family had an important role in the mental care process. The 

increased family of people with mental disorders resilience associated with 

recurrence, beneficial to the well-being of families and people with mental 

disorders itself. This study to identify the relationship aimed of family resilience 

with recurrence in people with mental disorders. Methods : This study used cross 

sectional method with the entire family population who escorted family members 

who had mental disorders in Psychiatric Clinic of Dr. Radjiman Wediodiningrat 

Mental Hospital. The sample size of this study was 258 respondents who met the 

criteria, a family of people with psychiatric disorders who had been hospitalized 

at Dr. Radjiman Wediodiningrat Mental Hospital at least 1 times, the families of 

outpatient psychiatric clients who had been hospitalized at least 1 time. The 

variable of this research was the recurrence of people with mental disorder and 

family resilience by using questioner then analyzed using Spearman's rho 

correlation test. Results : The results showed that there was a weak negative 

relationship between family resilience and resurrence in people with mental 

disorders (p = 0,002 and r = ̵ 0,195). The higher the level of family resilience, the 

lower the occurrence of recurrence in people with mental disorders Discussion: 

There was a relationship of family resilience with recurrence in people with 

mental disorders. Family efforts in increasing family resilience can be done 

through always providing support to family members who have mental disorders 

in the treatment and treatment of mental disorders. 

 

 

Keywords: family resilience, recurrence, mental disorders 
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BAB 1 

PENDAHULUAN 

 

1.1  Latar Belakang 

Orang dengan gangguan jiwa (ODGJ) yang kembali muncul gejala seperti 

bicara dan tertawa sendiri, berteriak, mengamuk, bahkan memaki orang lain 

ditambah pandangan negatif masyarakat, menyebabkan keluarga malu dan 

menimbulkan beban pada keluarga yang merawat. Keluarga sudah berusaha 

melakukan berbagai cara untuk kesembuhan dan telah menghabiskan banyak 

biaya, tetapi penderita tetap kambuh, sehingga keluarga menganggap tempat 

terbaik bagi penderita adalah di Rumah Sakit Jiwa (Widiastutik, Winarni dan 

Lestari, 2016a, 2016b; Tlhowe, du Plessis dan Koen, 2017). Begitu juga penelitian 

yang dilaksanakan oleh Amalia (2009) menemukan bahwa keluarga pasien 

gangguan jiwa belum siap menerima kepulangan pasien gangguan jiwa yang telah 

dinyatakan sembuh., disebabkan oleh rasa malu akibat memiliki keluarga yang 

mengalami gangguan jiwa, kebingungan dalam melaksanakan perawatan di rumah 

terhadap anggota keluarga yang pernah mengalami gangguan jiwa, atau ketakutan 

akan kekambuhan yang tidak mampu diatasi oleh anggota keluarga (Shoviana, 

2011). Hasil penelitian Fitrikasari (2012) menunjukkan bahwa beban keluarga 

bisa menimbulkan dampak terhadap perasaan nyaman, beratnya masalah 

gangguan yang dihadapi, dampak terhadap hubungan dengan orang lain, apresiasi 

terhadap peran perawatan dan dampak terhadap kualitas hubungan perkawinan. 

Ekspresi emosi tinggi anggota keluarga melalui komentar-komentar kritis, 

sinis, tajam, sikap permusuhan dan emosi yang berlebihan pada keluarga melalui 
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kata-kata spontan anggota keluarga, merupakan faktor resiko terjadinya 

kekambuhan penderita psikosis (Addington dan Burnett 2004 dalam Afriyeni dan 

Subandi, 2015; Poegoeh dan Hamidah, 2016). Faktor kekambuhan lainnya, antara 

lain tinggal sendiri, kurangnya dukungan religius, dukungan sosial dan kepatuhan 

pengobatan (Fikreyesus, Soboka dan Feyissa, 2016).  

World Health Organization (WHO) menyatakan bahwa gangguan jiwa 

sudah menjadi masalah yang sangat serius di seluruh dunia dan jumlahnya saat ini 

masih tinggi. Menurut data WHO (2016), terdapat sekitar 35 juta orang terkena 

depresi, 60 juta orang terkena bipolar, 21 juta terkena skizofrenia, serta 47,5 juta 

terkena demensia. Berdasarkan hasil Riset Kesehatan Dasar (Riskesdas) 

Kementerian Kesehatan (Kemenkes) tahun 2010 prevalensi gangguan jiwa berat 

mencapai sekitar 4,6 per mil, yang artinya dalam 1.000 penduduk ada sekitar 4 

sampai 5 penduduk yang menderita gangguan jiwa. Sedangkan hasil Riskesdas 

Kemenkes tahun 2013 prevalensi gangguan jiwa berat di Indonesia sebanyak 1,7 

per mil, yang berarti dalam 1.000 penduduk ada sekitar 1 – 2 penduduk yang 

mengalami gangguan jiwa berat dan di provinsi Jawa Timur, prevalensi gangguan 

jiwa berat (psikosis/ skizofrenia) menurut Riskesdas tahun 2013 sebesar 2,2 per 

mil (Badan Penelitian dan Pengembangan Kesehatan, 2013).  

Penderita gangguan jiwa yang mengalami kekambuhan secara umum, 

berdasarkan penelitian yang dilakukan di Skotlandia, Kanada, Kalifornia dan 

Inggris sekitar 50% sampai 92% (Weret dan Mukherjee, 2014). Penderita yang 

tidak tinggal dengan keluarga memiliki resiko mengalami kekambuhan sebesar 

72%, tidak patuh terhadap pengobatan beresiko mengalami kekambuhan sebesar 

69%, tidak mendapat dukungan sosial akan beresiko mengalami kekambuhan 
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sebesar 48%, serta penderita yang tidak mencari dukungan religius beresiko 

kambuh sebesar 45% (Fikreyesus, Soboka dan Feyissa, 2016). Peneliti 

mendapatkan data awal jumlah kunjungan pasien gangguan jiwa di ruang rawat 

inap RSJ Dr. Radiman Wediodiningrat Lawang selama tahun 2016 sebanyak 

4.252 dengan angka kekambuhan sebesar 47,25%. 

Gibbons (1988) dalam McDonnel, dkk (2003) menyatakan bahwa sekitar 

50%–80% keluarga yang merawat penderita gangguan psikotik menunjukkan 

tingginya beban merawat anggota keluarganya, yaitu menambah beban stigma 

sosial (Poegoeh dan Hamidah, 2016; Heru dan Drury, 2011). Hoenig dan 

Hamilton (1966) membedakan beban keluarga menjadi beban obyektif dan beban 

subyektif. Beban obyektif berhubungan dengan gejala, perilaku dan karakteristik 

sosiodemografi penderita, seperti perubahan dalam keluarga, hubungan keluarga 

atau hubungan sosial, pekerjaan, waktu luang, kesehatan fisik sedangkan beban 

subyektif adalah kesehatan mental dan kesulitan subyektif antara anggota keluarga 

(Chan, 2011; Fitrikasari, 2012). Meningkatnya beban tersebut akan 

mempengaruhi angka kejadian relaps dan beratnya gejala yang timbul pada 

penderita (Nasr dan Kausar, 2009). Keluarga memerlukan dukungan dari tenaga 

kesehatan untuk membantu mengatasi beban tersebut. Salah satu pendekatannya 

dengan mengeksplorasi resiliensi keluarga untuk memperbaiki kehidupan 

keluarga dan ODGJ, dengan cara melihat bagaimana keluarga dapat dibantu untuk 

merawat dan mengatasi kekambuhan pada ODGJ. Resiliensi keluarga mencakup 

kemampuan untuk mengembangkan kemampuan interpersonal yang adaptif dan 

kualitas keluarga yang positif (Heru dan Drury, 2011). Jika suatu keluarga telah 

resilience maka dapat dengan mudah menanggulangi stress berkaitan dengan 
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proses perawatan terhadap penderita gangguan jiwa. Teori resilience berfokus 

pada kekuatan yang dimiliki individu atau keluarga yang memungkinkan mereka 

mengatasi krisis. Ada tujuh indikator resiliensi keluarga, termasuk penerimaan, 

ketahanan, harapan, penguasaan, kemampuan diri, rasa koherensi, dan akal yang 

telah dipelajari keluarga penderita gangguan jiwa (Zauszniewski, Bekhet dan 

Suresky, 2010, 2015).Walsh membagi proses resiliensi menjadi 3 kunci utama 

yaitu model kepercayaan, pola organisasi dan komunikasi/ penyelesaian masalah 

(Walsh, 2007). 

Resiliensi keluarga pada dasarnya merupakan kerangka kerja positif, yang 

berfokus pada kekuatan keluarga dan sumber daya yang tersedia (Power et al., 

2016). Penelitian Afriyeni dan Subandi (2015) mengungkapkan bahwa 

karakteristik kekuatan keluarga penderita psikosis antara lain penerimaan positif 

keluarga, kemampuan menyelesaikan masalah, komunikasi efektif dan terbuka, 

kedekatan dan kebersamaan dalam keluarga, dukungan keluarga, ketaatan 

beribadah dan saling mendo‟akan, serta sumber daya ekonomi dan status sosial 

yang dipandang lebih di masyarakat. Kekuatan keluarga menurut Mokgothu, Du 

Plessis dan Koen (2015) bisa bersifat eksternal dan bersifat internal. Ada empat 

kekuatan yang ditekankan pada keluarga untuk mengurangi kekambuhan pada 

ODGJ, antara lain penerimaan melalui pendidikan kesehatan jiwa, beriman 

kepada Tuhan, melibatkan ODGJ dalam kegiatan sehari – hari serta keluarga juga 

harus mempertahankan sikap tenang, mengetahui apa saja yang dapat 

memperburuk keadaan ODGJ dan menggunakan komunikasi yang baik, saling 

berinteraksi secara terbuka, positif, jujur dan sering (Tlhowe, et al 2017). 



IR PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA 

5 

SKRIPSI HUBUNGAN RESILIENSI KELUARGA... YHUNIKA NUR M. 

Addington dan Burnett (2004) dan O‟Callaghan dkk (2010), menyatakan 

bahwa keluarga mempunyai peran yang sangat penting dalam mencari pengobatan 

yang efektif, menyediakan lingkungan yang mendukung dan aman untuk 

membantu penderita selama pemulihan. Keluarga harus dilibatkan sejak awal 

perawatan karena keberhasilan perawat di Rumah Sakit akan sia-sia apabila tidak 

diteruskan di rumah dan hal ini mengakibatkan klien harus dirawat kembali atau 

kambuh (Afriyeni dan Subandi, 2015; Tlhowe, et al 2017; Keliat, 1992 dalam 

Widiastutik dkk, 2016b). 

Resiliensi keluarga ditunjukkan dengan berinteraksi secara dinamis, 

mengintegrasikan faktor perlindungan dan pemulihan optimisme, spiritualitas, 

kesepakatan, fleksibilitas, komunikasi, manajemen keuangan, waktu dan rekreasi, 

rutinitas dan ritual, serta dukungan sosial (Black dan Lobo, 2008). Kualitas 

resiliensi keluarga yang dapat digunakan untuk meningkatkan resiliensi dan 

fungsi keluarga diidentifikasi sebagai berikut, yaitu pendapatan keluarga, 

menemukan dukungan di komunitas mereka, kebersamaan keluarga, gaya 

komunikasi selama krisis, menegaskan dan mendukung pola komunikasi, 

kekuatan keluarga, komitmen dalam keluarga, membingkai kembali krisis sebagai 

tantangan, kontrol internal dalam keluarga. Resiliensi keluarga juga dipengaruhi 

oleh durasi kesulitan yang dihadapi, tahap perkembangan keluarga serta sumber 

dukungan internal dan eksternal (Wandasari, 2012; Bishop dan Greeff, 2015). 

Menurut Monyaluoe, Plessis dan Koen (2014), untuk meningkatkan resiliensi 

keluarga penderita gangguan jiwa bisa melalui pendidikan tentang kesehatan jiwa 

oleh tenaga kesehatan, seperti penyebab, perawatan selama di rumah, kebersihan 

diri, cara menangani pasien yang agresif, siapa yang harus dihubungi untuk 
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merujuk serta hak ODGJ. Selain itu, dukungan budaya dan spiritualitas dapat 

digunakan untuk memperkuat ketahanan keluarga yang merawat dan tinggal 

dengan ODGJ. Penelitian Van Breda AD (2001) menunjukkan bahwa peningkatan 

resiliensi keluarga orang dengan gangguan jiwa (ODGJ) berkontribusi  pada 

kesejahteraan keluarga dan ODGJ itu sendiri (Zauszniewski, et al 2015). 

Melihat pentingnya resiliensi keluarga pada keluarga orang dengan 

gangguan jiwa (ODGJ), peneliti ingin mengetahui hubungan resiliensi keluarga 

dengan kekambuhan. 

 

 1.2  Rumusan Masalah 

Bagaimana hubungan antara  resiliensi keluarga dengan kekambuhan pada 

orang dengan gangguan jiwa (ODGJ) di RSJ Dr. Radjiman Wediodiningrat 

Lawang? 

 

1.3  Tujuan Penelitian 

1.3.1  Tujuan umum 

Mengidentifikasi hubungan antara resiliensi keluarga dengan kekambuhan 

orang dengan gangguan jiwa (ODGJ) di RSJ Dr. Radjiman Wediodiningrat 

Lawang. 

1.3.2  Tujuan khusus 

1. Mengidentifikasi kekambuhan pada orang dengan gangguan jiwa (ODGJ). 

2. Mengidentifikasi tingkat resiliensi keluarga orang dengan gangguan jiwa 

(ODGJ). 
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3. Mengidentifikasi hubungan resiliensi keluarga dengan kekambuhan orang 

dengan gangguan jiwa (ODGJ). 

 

1.4  Manfaat  

1.4.1  Manfaat teoritis 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan untuk mengembangkan 

ilmu pengetahuan di bidang keperawatan jiwa dengan memberikan informasi 

mengenai hubungan resiliensi keluarga dengan kekambuhan pada orang dengan 

gangguan jiwa (ODGJ).  

1.4.2  Manfaat praktis 

1. Bagi Peneliti 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan bagi peneliti 

tentang hubungan resiliensi keluarga dengan kekambuhan pada penderita 

gangguan jiwa. 

2. Bagi Responden 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan oleh keluarga sebagai 

dasar pertimbangan peningkatan resiliensi keluarga dalam merawat 

anggota keluarga yang menderita gangguan jiwa agar tidak terjadi 

kekambuhan. 

3. Bagi Rumah Sakit 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai sumber informasi 

dan bahan pertimbangan membuat intervensi kepada keluarga penderita 

gangguan jiwa untuk mencegah kekambuhan. 
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BAB 2 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

Bab ini menguraikan tentang konsep gangguan jiwa, konsep kekambuhan, 

konsep keluarga, konsep resiliensi keluarga dan keaslian penelitian. 

 

2.1  Konsep Gangguan Jiwa 

2.1.1  Definisi Gangguan Jiwa 

Gangguan jiwa menurut Pedoman Penggolongan dan Diagnosis Gangguan 

Jiwa (PPDGJ) III adalah sindrom pola perilaku seseorang yang secara khas 

berkaitan dengan suatu gejala penderitaan (distress) atau hendaya (impairment) di 

dalam satu atau lebih fungsi yang penting dari manusia, yaitu fungsi psikologik, 

perilaku, biologik, dan gangguan itu tidak hanya terletak di dalam hubungan 

antara orang itu tetapi juga dengan masyarakat (Maslim, 2002; Maramis, 2010 

dalam Yusuf, 2015). 

American Psychiatric Association (1994) dalam Videbeck (2008) 

mendefinisikan gangguan jiwa sebagai suatu sindrom atau pola psikologis atau 

perilaku yang penting secara klinis yang terjadi pada seseorang dan dikaitkan 

dengan adanya distres (misal gejala nyeri) atau disabilitas (kerusakan pada satu 

atau lebih area fungsi yang penting) atau disertai peningkatan resiko kematian 

yang menyakitkan, nyeri, disabilitas, atau sangat kehilangan kebebasan. 

2.1.2  Definisi Orang Dengan Gangguan Jiwa 

UU RI nomor 18 tahun 2014 tentang kesehatan jiwa menjelaskan, Orang 

Dengan Gangguan Jiwa yang selanjutnya disingkat ODGJ adalah orang yang 
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mengalami gangguan dalam pikiran, perilaku, dan perasaan yang termanifestasi 

dalam bentuk sekumpulan gejala dan/ atau perubahan perilaku yang bermakna, 

serta dapat menimbulkan penderitaan dan hambatan dalam menjalankan fungsi 

orang sebagai manusia (UU Kesehatan RI, 2014). 

2.1.3  Penyebab Gangguan Jiwa 

Penyebab gangguan jiwa menurut Yusuf (2015) dan Nasir dan Muhith 

(2011) ada beberapa antara lain : 

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

neurofisiologi dan neurokimia, termasuk tingkat kematangan dan 

perkembangan organik, serta faktor pranatal dan perinatal. 

2.  Faktor psikologik (psikogenik), yang terkait dengan interaksi ibu dan anak, 

peranan ayah, persaingan antar saudara kandung, hubungan dalam 

keluarga, pekerjaan, permintaan masyarakat. Selain itu, faktor intelegensi, 

tingkat perkembangan emosi, konsep diri dan pola adaptasi juga akan 

mempengaruhi kemampuan untuk menghadapi masalah. Apabila keadaan 

ini kurang baik, maka dapat mengakibatkan kecemasan, depresi, rasa malu 

dan rasa bersalah yang berlebihan. 

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

mengasuh anak, tingkat ekonomi, perumahan dan masalah kelompok 

minoritas yang meliputi prasangka, fasilitas kesehatan dan kesejahteraan 

yang tidak memadai serta pengaruh rasial dan keagaman. 
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Menurut Puri, Laking dan Treasaden (2011) gangguan jiwa pada seorang 

pasien bisa memiliki berbagai penyebab, yang dapat diklasifikasikan menjadi : 

1.  Faktor predisposisi merupakan faktor yang mempredisposisikan seseorang 

sehingga menjadi rentan terhadap suatu gangguan jiwa. Misal susunan 

genetik, komplikasi obstetrik, serta kepribadian seseorang. 

2.  Faktor presipitasi merupakan faktor yang terjadi sesaat sebelum gangguan 

psikiatrik timbul dan yang kemungkinan memicunya. Misal peristiwa 

hidup, seperti kematian salah satu keluarga. 

3.  Faktor perpetuasi merupakan faktor yang menyebabkan gangguan psikiatri 

yang sudah ada menjadi berlanjut. Misal penarikan diri dari lingkungan 

sosial yang sebenarnya sering disebabkan gangguan psikiatri itu sendiri 

(seperti depresi dan skizofrenia). 

2.1.4  Kategori Gangguan Jiwa 

Gangguan jiwa dikategorikan berdasarkan gejala dan perjalanan 

gangguannya. Gangguan jiwa dikelompokkan sebagai berikut (Baputty, Hitam 

dan Sethi, 2008) : 

1. Gangguan psikotik  

Gangguan ini ditandai dengan ketidakmampuan individu menilai 

kenyataan yang terjadi (Keliat, 2011). Kelompok ini terdiri dari 

skizofrenia dan gangguan psikotik lainnya seperti gangguan delusional dan 

gangguan skizoafektif (Baputty et al., 2008) 
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2. Gangguan alam perasaan 

Kelompok ini terdiri dari berbagai macam depresi (depresi episode 

tunggal, depresi episode berulang, distimia) dan gangguan suasana hati 

bipolar (mania, episode maniak dan depresi serta siklotimik). 

3. Kecemasan  

Gejala kecemasan, baik akut maupun kronis, merupakan komponen utama 

bagi semua gangguan psikiatri. Sebagian besar komponen kecemasan itu 

menjelma dalam bentuk gangguan panik, fobia, obsesi kompulsi (Nasir 

dan Muhith, 2011), gangguan somatoform dan gangguan konversi, seperti 

gangguan stres pasca trauma, reaksi stres akut dan gangguan penyesuaian 

merupakan reaksi terhadap stres atau berbagai kejadian dalam hidup 

(Baputty et al., 2008). 

4. Gangguan kepribadian 

Kelompok kelainan ini terjadi pada akhir masa remaja atau awal masa 

dewasa yang bersifat luas dan berlanjut. Pasien dengan gangguan ini tidak 

sesuai dalam kehidupan pribadi dan sosial mereka dan tidak paham tentang 

masalah mereka (Baputty et al., 2008). Menurut Maramis (2009), suatu 

gangguan kepribadian dianggap telah terjadi bila sebuah atau lebih sifat 

kepribadian individu merugikan dirinya sendiri atau masyarakat di 

sekitarnya. 

5. Gangguan pada anak dan remaja 

Biasanya gangguan ini pertama kali didiagnosa pada anak atau remaja. 
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6. Gangguan jiwa yang lain 

Gangguan ini memiliki gejala spesifik tunggal seperti gangguan tidur, 

gangguan makan dan kelainan seksual. 

Sistem klasifikasi pada International Classification of Disease (ICD) dan 

Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorder (DSM) menggunakan 

sistem kategori. ICD menggunakan sistem aksis tunggal (uniaksis), yang mencoba 

menstandarkan diagnosis menggunakan definisi deskriptif dari berbagai sindroma, 

serta memberikan pertimbangan untuk diagnosa banding. Kriteria diagnosis pada 

DSM menggunakan sistem multiaksis, yang menggambarkan berbagai gejala 

yang harus ada agar diagnosis dapat ditegakkan (Katona, 2012 dalam Yusuf, 

2015). Multiaksis tersebut meliputi : 

1. Aksis 1 :  sindroma klinis dan kondisi lain yang mungkin menjadi fokus 

perhatian klinis. 

2. Aksis 2 :  gangguan kepribadian dan retardasi mental. 

3. Aksis 3 :  kondisi medis secara umum. 

4. Aksis 4 :  masalah lingkungan dan psikososial. 

5. Aksis 5 :  penilaian fungsi secara global. 

 Klasifikasi gangguan jiwa menurut Pedoman Penggolongan dan Diagnosis 

Gangguan Jiwa (PPDGJ) antara lain (Maslim, 2014) : 

1. F00-F09 : gangguan mental organik (termasuk gangguan mental 

simtomatik). 

2. F10-F19 : gangguan mental dan perilaku akibat penggunaan zat psikoaktif. 

3. F20-F29 : skizofrenia, gangguan skizotipal dan gangguan waham. 

4. F30-F39 : gangguan suasana perasaan (mood/afektif). 
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5. F40-F48 : gangguan neurotik, gangguan somatoform dan gangguan terkait 

stres. 

6. F50-F59 :  sindroma perilaku yang berhubungan dengan gangguan 

fisiologis dan faktor fisik. 

7. F60-F69 : gangguan kepribadian dan perilaku masa dewasa. 

8. F70-F79 : retardasi mental. 

9. F80-F89 : gangguan perkembangan psikologis. 

10. F90-F98 : gangguan perilaku dan emosional dengan onset biasanya pada 

anak dan remaja. 

Klasifikasi gangguan jiwa menurut Riskesdas 2013 yaitu gangguan jiwa 

berat yaitu psikosis/ skizofrenia dan gangguan jiwa ringan yang meliputi semua 

gangguan mental emosional yang berupa kecemasan, panik, gangguan alam 

perasaan (Badan Penelitian dan Pengembangan Kesehatan, 2013). 

Menurut Yusuf (2015), diagnosis keperawatan terbanyak yang sering 

ditemukan di rumah sakit jiwa di Indonesia berdasarkan hasil penelitian tahun 

2005 yaitu : 

1. Perilaku kekerasan. 

2. Resiko perilaku kekerasan (pada diri sendiri, orang lain, lingkungan, 

verbal). 

3. Gangguan persepsi sensori : halusinasi (pendengaran, penglihatan, 

pengecap, peraba, penciuman). 

4. Gangguan proses pikir. 

5. Kerusakan komunikasi verbal. 

6. Resiko bunuh diri. 
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7. Isolasi sosial. 

8. Kerusakan interaksi sosial. 

9. Defisit perawatan diri (mandi, berhias, makan, eliminasi). 

10. Harga diri rendah kronis.  

2.1.4  Tanda dan Gejala Gangguan Jiwa 

Tanda adalah pengamatan dan temuan obyektif yang diperoleh dokter, 

misal afek menyempit atau retardasi psikomotor pada pasien sedangkan gejala 

adalah pengalaman subyektif yang dideskripsikan oleh pasien, seringkali 

diungkapkan sebagai keluhan utama misal mood depresif atau kurang energi 

(Sadock, 2010). Pasien yang menderita gangguan jiwa menunjukkan berbagai 

gejala yang mempengaruhi berbagai domain. Banyak gejala mungkin relatif 

spesifik untuk gangguan tertentu dan gangguan lainnya, seperti gangguan tidur 

dan makan yang tidak spesifik. Selanjutnya, kehidupan pekerjaan, sosial dan 

pribadi pasien juga terpengaruh, sebagai konsekuensi gejala gangguan (Baputty et 

al., 2008). Gejala umum yang terjadi pada penderita gangguan jiwa menurut 

Baputty, et al (2008) yaitu : 

1. Kecemasan 

Gejala gangguan kecemasan antara lain (Baputty et al., 2008): 

1) Merasa takut 

2) Peningkatan denyut jantung 

3) Palpitasi/ jantung berdebar 

4) Berkeringat 

5) Tangan dan kaki dingin  dan lembap 

6) Mulut dan tenggorokan terasa kering 
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7) Kesulitan bicara dan bernapas 

8) Pusing 

9) Tangan gemetar 

10) Gelisah 

2. Depresi 

Gejala depresi antara lain (Baputty et al., 2008): 

1) Sedih berkepanjangan 

2) Mudah tersinggung 

3) Mudah menangis 

4) Penurunan sosialisasi 

5) Kering pada mulut dan tenggorokan 

6) Kesulitan bernapas dan berbicara 

7) Pusing 

8) Tangan gemetar 

9) Gelisah  

Menurut Nasir dan Muhith (2011) depresi ditandai dengan kemurungan, 

kelesuan, tidak bergairah, perasaan tidak berguna, putus asa. Beberapa perilaku 

yang menunjukkan depresi (Keliat, 2011) adalah : 

1) Terdapat satu atau lebih gangguan fisik (kelelahan, rasa nyeri). 

2) Penurunan konsentrasi dan kehilangan minat terhadap hal-hal yang 

menjadi kebiasaannya. 

3) Sensitif (cepat marah dan tersinggung). 

4) Berdiam diri dan memperlihatkan ekspresi wajah datar atau sedih. 
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5) Gerakan cenderung lamban dan tidak bersemangat melakukan 

aktivitas. 

6) Khusus pada anak dan remaja, depresi sering ditunjukkan dalam 

bentuk gejala gangguan tingkah laku, menarik diri atau perilaku acting 

out (misal sikap menentang, ngebut, perkelahian atau perilaku 

mencederai diri). 

7) Beberapa kondisi yang menunjang depresi seperti baru melahirkan, 

menderita stroke, menderita penyakit Parkinson atau multiple 

sclerosis. 

3. Mania 

Gejala mania menurut Baputty et al (2008) antara lain : 

1) Rasa bahagia berlebihan dan tidak semestinya 

2) Harga diri meningkat 

3) Terlalu aktif 

4) Bicara cepat dan nada meninggi 

5) Membuat rencana besar 

6) Menghabiskan uang untuk sesuatu yang tidak perlu 

7) Kontrol diri buruk 

8) Peningkatan sosialisasi 

9) Penurunan kebutuhan tidur 

4. Skizofrenia 

Gejala skizofrenia dibagi dalam dua kategori utama, yaitu gejala positif 

atau gejala nyata yang mencakup waham, halusinasi dan disorganisasi 

pikiran, bicara, dan perilaku yang tidak teratur, serta gejala negatif atau gejala 
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samar, seperti afek datar, tidak memiliki kemauan, dan menarik diri dari 

masyarakat atau rasa tidak nyaman. Gejala positif dapat dikontrol dengan 

pengobatan, tetapi gejala negatif seringkali menetap setelah gejala psikotik 

berkurang (Videbeck, 2008). 

Gejala umum pada penderita skizofrenia menurut Baputty, et al (2008) 

adalah : 

1) Afek tidak tepat 

2) Penurunan sosialisasi 

3) Mengabaikan kebersihan diri dan mengabaikan pekerjaan 

4) Bicara sendiri 

5) Mendengar suara-suara 

6) Curiga 

7) Perilaku agresif 

8) Pikiran yang tidak biasa dan tidak logis 

9) Kurang minat di lingkungan dan aktivitas 

 

2.2 Konsep Kekambuhan 

2.2.1  Definisi Kekambuhan 

Kekambuhan adalah kembalinya suatu penyakit setelah nampaknya 

mereda. Kekambuhan menunjukkan kembalinya gejala-gejala penyakit 

sebelumnya cukup parah dan mengganggu aktivitas sehari-hari dan memerlukan 

perawatan inap dan rawat jalan yang tidak terjadwal (Dorland, 2015). 

Kekambuhan sering terjadi selama tahun-tahun pertama dan mungkin terkait 

dengan kemunduran klinis dan biasanya penghentian terapi obat (Robinson, 1999 
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dalam Weret dan Mukherjee, 2014). Menurut The Free Dictionary (2016) yang 

dikutip dalam Tlhowe, et al (2017) kekambuhan adalah kambuhnya gejala 

penyakit jiwa serupa dengan yang pernah dialami sebelumnya. 

2.2.2  Tanda Kekambuhan Penderita Gangguan Jiwa 

Tanda-tanda kekambuhan pada pasien gangguan jiwa ada beberapa macam 

(Keliat, 1996) yaitu : 

1. Secara fisik 

1) Makan dan minum kurang atau berlebihan. 

2) Tidur kurang atau terganggu. 

3) Penampilan diri kurang rapi atau tidak rapi. 

4) Perawatan diri kurang (badan bau, kuku panjang dan kotor, rambut dan 

kulit kotor). 

5) Keberanian kurang atau berlebihan. 

2. Secara emosi 

1) Bicara tidak jelas, merengek, menangis seperti anak kecil. 

2) Merasa malu, bersalah. 

3) Ketakutan. 

4) Gelisah. 

5) Mudah panik, tiba-tiba marah tanpa sebab. 

6) Menyerang. 

7) Bicara dan tertawa sendiri. 

8) Memandang ke satu arah, duduk terpaku. 

9) Malas, tidak ada inisiatif. 

10) Komunikasi kacau. 
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11) Bermusuhan dan curiga. 

12) Merasa rendah diri, tidak berdaya dan hina. 

3. Secara sosial 

1) Duduk menyendiri, melamun. 

2) Tunduk. 

3) Menghindar dari orang lain. 

4) Tergantung pada orang lain. 

5) Tidak peduli pada lingkungan sekitar. 

6) Interaksi kurang. 

7) Kegiatan kurang. 

8) Tidak mampu berperilaku sesuai norma. 

2.2.3  Faktor Penyebab Kekambuhan Penderita Gangguan Jiwa 

Sullinger (n.d) dalam Keliat (1996) mengidentifikasi empat faktor 

penyebab penderita kambuh dan perlu dirawat di rumah sakit jiwa, antara lain : 

1. Klien 

Klien yang minum obat secara tidak teratur mempunyai kecenderungan 

untuk kambuh. Penelitian Fikreyesus, et al (2016) menyatakan bahwa 

penderita yang patuh terhadap pengobatan 69% lebih rendah mengalami 

kekambuhan. 

2. Lingkungan 

Lingkungan sekitar tempat tinggal klien yang tidak mendukung, 

kurangnya dukungan sosial dan adanya stigma di masyarakat dapat 

meningkatkan kekambuhan. Penelitian Fikreyesus, et al (2016) 

menemukan bahwa penderita yang memiliki dukungan sosial 48% lebih 
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rendah mengalami kekambuhan dibanding penderita yang tidak 

mempunyai dukungan sosial. 

3. Penanggung jawab 

Setelah penderita gangguan jiwa pulang ke rumah, maka petugas 

kesehatan yang ada di Puskesmas terdekat mempunyai tanggung jawab 

atas program adaptasi klien di rumah. Dokter memegang peranan dalam 

mempertanggungjawabkan program pengobatan klien, seperti memberikan 

resep obat dan mewaspadai efek samping obat yang mungkin dapat 

mengganggu aktivitas. 

4. Keluarga 

Ekspresi emosi yang tinggi dari keluarga diperkirakan menyebabkan 

kekambuhan yang tinggi pada penderita gangguan jiwa. Selain itu, 

penderita mudah dipengaruhi oleh stres yang menyenangkan atau 

menyedihkan.  

2.2.4  Tahap-Tahap Kekambuhan 

 Sundeen (2006) membagi kekambuhan menjadi 4 tahap, yaitu : 

1. Overextension 

Tahap ini menunjukkan ketegangan yang berlebihan. Penderita mengeluh 

perasaannya terbebani. Gejala dari cemas makin intensif dan energi yang 

besar digunakan untuk mengatasi hal ini. 

2. Restricted consciousnes 

Tahap ini menunjukkan kesadaran yang terbatas. Gejala yang sebelumnya 

cemas, digantikan oleh depresi. 
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3. Disinhibition  

Tahap ini ditunjukkan dengan munculnya hipomania awal, yang ditandai 

dengan mood yang tinggi, kegembiraan, optimisme dan percaya diri. 

Gejala lain hipomania adalah percaya diri yang berlebihan, waham 

kebesaran, mudah marah, senang dan suka menghambur-hamburkan uang, 

euphoria. 

4. Psychotic disorganization 

Gejala psikotik pada tahap ini sangat jelas terlihat. Tahap ini dapat 

diuraikan sebagai berikut : 

1) Penderita tidak lagi mengenal lingkungan/ orang yang familiar dan 

mungkin menuduh anggota keluarga menjadi penipu. Agitasi yang 

ekstrim mungkin terjadi, fase ini dikenal sebagai penghancuran dari 

dunia luar. 

2) Penderita kehilangan identitas dan mungkin melihat dirinya sebagai 

pihak ketiga. Fase ini menunjukkan kehancuran pada diri. 

3) Total fragmentation adalah kehilangan kemampuan untuk 

membedakan realitas dari psikosis dan kemungkinan, dikenal sebagai 

loudly psychotic.  

4) Psychotic resolution terjadi di rumah sakit, penderita diberikan 

pengobatan dan masih mengalami psikosis tetapi gejala berhenti atau 

diam. 
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2.3  Konsep Keluarga 

2.3.1  Definisi Keluarga 

Keluarga adalah kumpulan dua individu atau lebih yang terikat oleh darah, 

perkawinan, atau adopsi yang tinggal dalam satu rumah atau jika terpisah tetap 

memperhatikan satu sama lain (Muhlisin, 2012). Menurut Friedman (2010) 

keluarga adalah dua orang atau lebih yang disatukan oleh kebersamaan dan 

kedekatan emosional serta yang mengidentifikasi dirinya sebagai bagian dari 

keluarga. 

2.3.2  Tipe Keluarga 

Tipe keluarga tradisional terdiri dari : 

1. Keluarga inti, yaitu suatu rumah tangga yang terdiri dari suami, istri dan 

anak (kandung atau angkat) (Muhlisin, 2012). Menurut Friedman (2010) 

keluarga inti adalah keluarga yang terbentuk karena pernikahan, peran 

sebagai orang tua atau kelahiran, terdiri atas suami, istri dan anak-anak 

mereka (biologis, adopsi atau keduanya). 

2. Keluarga besar, yaitu keluarga inti ditambah dengan keluarga lain yang 

mempunyai hubungan darah, misalnya kakek, nenek, paman, bibi atau 

keluarga yang terdiri dari tiga generasi yang hidup bersama dalam satu 

rumah, seperti keluarga inti disertai paman, tante, orang tua (kakek, nenek) 

dan keponakan (Muhlisin, 2012). Friedman (2010) juga mengungkapkan 

bahwa keluarga besar adalah keluarga dengan pasangan yang berbagi 

pengaturan rumah tangga dan pengeluaran keuangan dengan orang tua, 

kakak/ adik dan keluarga dekat lainnya. Anak-anak kemudian dibesarkan 



IR PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA 

23 

SKRIPSI HUBUNGAN RESILIENSI KELUARGA... YHUNIKA NUR M. 

oleh beberapa generasi dan memiliki pilihan model pola perilaku yang 

akan membentuk perilaku mereka. 

3. The dyad family (keluarga “dyad”), yaitu keluarga yang terdiri dari suami 

dan istri (tanpa anak) yang hidup bersama dalam satu rumah (Muhlisin, 

2012). 

4. Orang tua tunggal, yaitu suatu rumah tangga yang terdiri dari satu orang 

tua dengan anak (kandung atau angkat) yang disebabkan oleh perceraian 

atau kematian (Muhlisin, 2012). Menurut Friedman (2010), yaitu keluarga 

dengan kepala rumah tangga duda/ janda yang bercerai, ditelantarkan atau 

berpisah. 

5. The single adult living alone/ single adult family, yaitu suatu rumah tangga 

yang hanya terdiri dari seorang dewasa yang hidup sendiri karena 

pilihannya atau perpisahan (Muhlisin, 2012). 

6. Blended family, yaitu keluarga yang terdiri dari duda/ janda (karena 

perceraian) yang menikah kembali dan membesarkan anak dari 

perkawinan sebelumnya (Muhlisin, 2012). 

7. Kin network family, yaitu beberapa keluarga inti yang tinggal dalam satu 

rumah atau saling berdekatan dan saling menggunakan barang-barang dan 

pelayanan yang sama (Muhlisin, 2012). 

8. Keluarga multigenerasi, yaitu keluarga dengan beberapa generasi atau 

kelompok umur yang tinggal bersama dalam satu rumah (Muhlisin, 2012). 

9. Commuter family, yaitu keluarga yang kedua orang tua bekerja di kota 

yang berbeda, tetapi salah satu kota tersebut sebagai tempat tinggal dan 
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orang tua yang bekerja di luar kota bisa berkumpul saat weekend 

(Muhlisin, 2012). 

10. Keluarga usila, yaitu suatu rumah tangga yang terdiri dari suami istri yang 

berusia lanjut dengan anak yang sudah memisahkan diri (Muhlisin, 2012), 

anak-anak telah kuliah, bekerja dan/ atau menikah (Friedman, 2010). 

11. Composite family, yaitu keluarga yang perkawinannya berpoligami dan 

hidup bersama (Muhlisin, 2012). 

12. The childless family, yaitu keluarga tanpa anak karena terlambat menikah 

dan untuk mendapatkan anak terlambat waktunya yang disebabkan karena 

mengejar karier/ pendidikan yang terjadi pada wanita (Muhlisin, 2012). 

Tipe keluarga non tradisional ada beberapa, antara lain : 

1. The unmarried teenage mother, yaitu keluarga yang terdiri dari orang tua 

(terutama ibu) dengan anak dari hubungan tanpa pernikahan (Friedman, 

2010; Muhlisin, 2012). 

2. Commune family, yaitu keluarga yang terdiri dari beberapa pasangan 

keluarga yang tidak ada hubungan saudara yang hidup bersama dalam satu 

rumah, sumber dan fasilitas yang sama, pengalaman yang sama, sosialisasi 

anak melalui aktivitas kelompok/ membesarkan anak bersama (Friedman, 

2010; Muhlisin, 2012). 

3. The nonmarital heterosexsual cohabiting family, yaitu keluarga yang 

hidup bersama dan berganti-ganti pasangan tanpa melalui pernikahan 

(Muhlisin, 2012). 
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4. Keluarga homoseksual, yaitu dua individu yang sejenis atau yang 

mempunyai persamaan seks hidup bersama dalam satu rumah tangga 

seperti layaknya “pasangan menikah” (Friedman, 2010; Muhlisin, 2012). 

5. Cohabitating family (kumpul kebo), yaitu pasangan yang tinggal bersama 

tanpa ikatan pernikahan (Friedman, 2010) karena beberapa alasan tertentu 

(Muhlisin, 2012). 

6. Group marriage family, yaitu beberapa orang dewasa yang menggunakan 

alat-alat rumah tangga bersama, yang saling merasa telah saling menikah 

satu sama lain, berbagi sesuatu termasuk seks dan membesarkan anak 

(Muhlisin, 2012). 

7. Group network family, yaitu keluarga inti yang dibatasi oleh aturan/ nilai-

nilai, hidup berdekatan satu sama lain dan saling menggunakan barang-

barang rumah tangga bersama, pelayanan dan bertanggung jawab 

membesarkan anak (Muhlisin, 2012). 

8. Foster family, yaitu keluarga yang menerima anak yang tidak ada 

hubungan keluarga/ saudara dalam waktu sementara, saat orang tua anak 

tersebut perlu mendapatkan bantuan untuk menyatukan kembali keluarga 

asli (Muhlisin, 2012). 

9. Homeless family, yaitu keluarga yang terbentuk dan tidak mempunyai 

perlindungan yang permanen karena krisis personal yang dihubungkan 

dengan keadaan ekonomi dan atau masalah kesehatan (Muhlisin, 2012). 

10. Gang/ together family, yaitu bentuk keluarga yang destruktif dari orang-

orang muda yang mencari ikatan emosional dan keluarga yang mempunyai 
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perhatian tetapi berkembang dalam kekerasan dan kriminal dalam 

kehidupannya (Muhlisin, 2012). 

2.3.3  Tahap Perkembangan dan Tugas Perkembangan Keluarga 

Menurut konsep Duvall dan Miller (1986) seperti dikutip dalam Muhlisin 

(2012), ada beberapa tahap perkembangan keluarga yaitu : 

1. Tahap I. Pasangan baru (keluarga baru) 

Tahap ini dimulai saat masing-masing individu laki-laki (suami) dan 

perempuan (istri) membentuk keluarga melalui perkawinan yang sah dan 

meninggalkan keluarga masing-masing. Tugas perkembangan pada tahap ini 

antara lain : 

1) Membina hubungan intim yang memuaskan. 

2) Membina hubungan dengan keluarga lain, teman, kelompok sosial. 

3) Mendiskusikan rencana memiliki anak. 

2. Tahap II. Keluarga dengan kelahiran anak pertama 

Tahap ini dimulai dari kehamilan sampai kelahiran anak pertama dan 

berkelanjutan sampai anak pertama berumur 30 bulan. Tugas perkembangan 

tahap ini antara lain : 

1) Persiapan menjadi orang tua. 

2) Adaptasi dengan perubahan anggota keluarga, peran, interaksi, hubungan 

seksual dan kegiatan. 

3) Mempertahankan hubungan yang memuaskan dengan pasangan. 

3. Tahap III. Keluarga dengan anak usia prasekolah 

Tahap ini dimulai saat anak pertama berusia 2,5 tahun dan berakhir saat 

anak pertama berusia 5 tahun. Tugas perkembangan pada tahap ini adalah : 
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1) Memenuhi kebutuhan anggota keluarga, seperti kebutuhan tempat tinggal, 

privasi dan rasa aman. 

2) Membantu anak bersosialisasi. 

3) Beradaptasi dengan anak yang baru lahir, sementara kebutuhan anak yang 

lain juga harus terpenuhi. 

4) Mempertahankan hubungan yang sehat, baik di dalam maupun di luar 

keluarga (keluarga lain dan lingkungan sekitar). 

5) Pembagian waktu untuk individu, pasangan dan anak. 

6) Pembagian tanggung jawab anggota keluarga. 

7) Kegiatan dan waktu untuk stimulasi tumbuh kembang anak. 

4. Tahap IV. Keluarga dengan anak usia sekolah 

Tahap ini dimulai saat anak masuk sekolah pada usia 6 tahun dan berakhir 

pada usia 12 tahun. Tahap perkembangan pada tahap ini antara lain : 

1) Membantu anak bersosialisasi dengan tetangga, sekolah dan lingkungan. 

2) Mempertahankan keintiman pasangan. 

3) Memenuhi kebutuhan dan biaya kehidupan yang semakin meningkat, 

termasuk kebutuhan untuk meningkatkan kesehatan anggota keluarga. 

5. Tahap V. Keluarga dengan anak usia remaja 

Tahap ini dimulai saat anak pertama berusia 13 tahun dan biasanya 

berakhir 6 sampai 7 tahun kemudian, yaitu saat anak meninggalkan rumah 

orang tuanya. Tugas perkembangannya antara lain : 

1) Memberikan kebebasan yang seimbang dengan tanggung jawab, 

mengingat remaja yang sudah bertambah dewasa dan meningkat 

otonominya. 
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2) Mempertahankan hubungan yang intim dalam keluarga. 

3) Mempertahankan komunikasi terbuka antara anak dengan orang tua. 

Hindari perdebatan, kecurigaan dan permusuhan. 

4) Perubahan sistem peran dan peraturan untuk tumbuh kembang keluarga. 

6. Tahap VI. Keluarga dengan anak usia dewasa (pelepasan) 

Tahap ini dimulai saat anak pertama meninggalkan rumah dan berakhir 

saat anak yang terakhir meninggalkan rumah. Lamanya tahap ini tergantung 

jumlah anak dalam keluarga atau jika ada anak yang belum menikah dan tetap 

tinggal bersama orang tua. Tugas perkembangan tahap ini adalah : 

1) Memperluas keluarga inti menjadi keluarga besar. 

2) Mempertahankan keintiman pasangan. 

3) Membantu orang tua suami/ istri yang sedang sakit dan memasuki masa 

tua. 

4) Membantu anak untuk mandiri di masyarakat. 

5) Penataan kembali peran dan kegiatan rumah tangga. 

7. Tahap VII. Keluarga usia pertengahan 

Tahap ini dimulai saat anak yang terakhir meninggalkan rumah dan 

berakhir saat pensiun atau salah satu pasangan meninggal. Tugas 

perkembangan tahap ini antara lain : 

1) Mempertahankan kesehatan. 

2) Mempertahankan hubungan yang memisahkan dengan teman dan anak-

anak. 

3) Meningkatkan kekuatan pasangan. 
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8. Tahap VIII. Keluarga usia lanjut 

Tahap ini dimulai saat salah satu pasangan pensiun, berlanjut saat salah 

satu pasangan meninggal sampai keduanya meninggal. Tugas perkembangan 

tahap ini adalah : 

1) Mempertahankan suasana rumah yang menyenangkan. 

2) Adaptasi dengan perubahan kehilangan pasangan, teman, kekuatan fisik 

dan pendapatan. 

3) Mempertahankan keakraban suami istri dan saling merawat. 

4) Mempertahankan hubungan dengan anak dan sosial masyarakat. 

5) Melakukan life review.  

2.3.4  Fungsi dan Tugas Kesehatan Keluarga 

Fungsi keluarga dalam kesehatan jiwa antara lain (Suliswati, 2012) : 

1. Pendewasaan kepribadian para anggota keluarga. 

2. Pelindung dan pemberi keamanan bagi anggota keluarga. 

3. Fungsi sosialisasi yaitu kemampuan untuk mengadakan hubungan antar 

anggota keluarga dengan keluarga lain/ masyarakat. 

Fungsi keluarga dalam pencegahan gangguan jiwa (Suliswati, 2012) antara 

lain : 

1. Menciptakan lingkungan yang sehat jiwa bagi anggota keluarga. 

2. Saling mencintai dan menghargai antar anggota keluarga. 

3. Saling membantu dan memberi antar anggota keluarga. 

4. Saling terbuka dan tidak ada diskriminasi. 

5. Memberi pujian kepada anggota keluarga untuk segala perbuatannya yang 

baik daripada menghukumnya pada waktu membuat kesalahan. 



IR PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA 

30 

SKRIPSI HUBUNGAN RESILIENSI KELUARGA... YHUNIKA NUR M. 

6. Menghadapi ketegangan dengan tenang serta menyelesaikan masalah 

kritis/ darurat secara tuntas dan wajar. 

7. Menunjukkan empati serta memberi bantuan kepada anggota keluarga 

yang mengalami perubahan perilaku, gangguan pertumbuhan dan 

perkembangan terlambat (retardasi mental) serta lansia. 

8. Saling menghargai dan mempercayai. 

9. Membina hubungan dengan anggota masyarakat lainnya. 

10. Berekreasi bersama anggota keluarga untuk menghilangkan ketegangan 

dalam keluarga. 

11. Menyediakan waktu untuk kebersamaan antar anggota keluarga. 

Tugas kesehatan keluarga menurut Friedman (2002) seperti dikutip dalam 

Muhlisin (2012) dan Suliswati (2012) adalah : 

1. Mengenal masalah kesehatan dalam keluarga. 

2. Membuat keputusan tindakan kesehatan yang tepat dalam mencari 

pertolongan atau bantuan kesehatan untuk anggota keluarga. 

3. Memberi perawatan bagi anggota keluarga yang sakit, cacat atau 

memerlukan bantuan dan menanggulangi keadaan darurat kesehatan. 

4. Mempertahankan atau menciptakan suasana rumah yang sehat. 

5. Memanfaatkan sumber yang ada di masyarakat. 

 

2.4  Konsep Resiliensi Keluarga 

2.4.1  Definisi Resiliensi Keluarga 

Resiliensi keluarga mengacu pada proses koping dan adaptasi dalam 

keluarga sebagai unit fungsional, yang memungkinkan kita untuk memahami 
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bagaimana proses keluarga memediasi stres dan bagaimana keluarga dan 

anggotanya mengatasi krisis yang berkepanjangan (Walsh, 2006). Resiliensi 

keluarga pada dasarnya merupakan kerangka kerja positif, yang berfokus pada 

kekuatan keluarga dan sumber daya yang tersedia (Power et al., 2016). Menurut 

McCubin dan McCubin (1996), resiliensi keluarga merupakan pola perilaku 

positif dan kemampuan fungsional yang dimiliki oleh individu dan keluarga yang 

ditampilkan dalam situasi sulit atau menekan. Pola perilaku positif dan 

kemampuan fungsional ini menentukan kemampuan keluarga untuk pulih dengan 

tetap mempertahankan integritasnya sebagai sebuah kesatuan dengan tetap 

mempertahankan dan memperbaiki kesejahteraan anggota keluarga dan unit 

keluarga secara keseluruhan. Hawley dan De Haan (1996) menjelaskan bahwa 

resiliensi keluarga menggambarkan proses dimana keluarga beradaptasi dan 

bangkit kembali dari situasi sulit. Resiliensi keluarga tidak hanya dipandang 

berdasarkan kualitas dan kekuatan yang dimiliki keluarga, tetapi harus dilihat 

berdasarkan proses yang terjadi sepanjang waktu yang dipengaruhi konteks yang 

unik yang meliputi tahap perkembangan keluarga, interaksi antara faktor resiko 

dan faktor pelindung serta pandangan bersama keluarga (Wandasari, 2012). 

2.4.2  Komponen Resiliensi Keluarga 

Zauszniewski, et al (2015) menyebutkan 7 indikator resiliensi keluarga 

yaitu penerimaan, ketahanan, harapan, penguasaan, kemampuan diri, rasa 

koherensi dan akal yang telah dipelajari keluarga penderita gangguan jiwa.  

McCubbin & McCubbin (1991) seperti dikutip dalam (Friedman, 2010), 

menyebutkan bahwa resiliensi didasarkan pada empat asumsi yang mendasar 

mengenai kehidupan keluarga, antara lain : 
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1. Keluarga menghadapi kesulitan dan perubahan sebagai aspek kehidupan 

keluarga yang alami dan dapat diprediksikan sepanjang siklus kehidupan. 

2. Keluarga mengembangkan kekuatan dan kemampuan yang dirancang 

untuk meningkatkan tumbuh kembang anggota dan unit keluarga serta 

melindungi keluarga dari gangguan utama dalam menghadapi transisi dan 

perubahan keluarga. 

3. Keluarga mengembangkan kekuatan dan kemampuan dasar serta unik 

yang dirancang untuk melindungi keluarga dari stresor dan ketegangan 

yang tidak diharapkan atau normatif dan meningkatkan adaptasi keluarga 

setelah suatu krisis keluarga atau transisi dan perubahan besar. 

4. Keluarga mendapatkan manfaat dan berperan pada jaringan hubungan dan 

sumber dalam komunitas, terutama selama periode stres dan krisis 

keluarga. 

Resiliensi meliputi tiga proses kunci yang membantu perkembangan 

kemampuan keluarga untuk berjuang dengan baik, mengatasi hambatan, serta 

untuk hidup dan mencintai sepenuhnya. Ketiga proses kunci ini merupakan 

elemen dari keberfungsian keluarga dan saling terkait satu sama lain. Gambaran 

resiliensi keluarga secara keseluruhan diperoleh dari pengukuran ketiga proses 

kunci tersebut sebagai satu kesatuan Walsh (2006). Proses kunci tersebut antara 

lain : 

1. Sistem keyakinan 

Sistem keyakinan keluarga merupakan inti dari semua keberfungsian 

keluarga dan merupakan dorongan kuat dalam terbentuknya resiliensi. Krisis 

dan kesulitan diatasi dengan memberi makna pada kesulitan tersebut dengan 
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cara menghubungkan ke lingkungan sosial, nilai-nilai budaya dan kepercayaan 

spiritual, generasi sebelumnya, serta harapan dan impian kita untuk masa 

depan. Bagaimana keluarga melihat masalah dan pilihan pemecahannya dapat 

membuat keluarga mampu mengatasi masalah tersebut atau malah menjadi 

putus asa dan tidak berfungsi dengan baik (Walsh, 2006). 

Keyakinan merupakan lensa bagi seseorang dalam memandang dunia saat 

menjalani kehidupan, mempengaruhi apa yang dilihat atau tidak dan apa yang 

dipersepsikan (Wright, Watson & Bell, 1996 dalam Walsh, 2006). Sistem 

keyakinan keluarga secara luas meliputi nilai, pendirian, sikap, bias dan asumsi 

yang bergabung untuk membentuk dasar pemikiran yang memicu respon 

emosional, mengarahkan keputusan, dan membimbing tindakan (Wright et al., 

1996 dalam Walsh, 2006). Keyakinan dibangun secara sosial, tersusun dalam 

proses yang berkelanjutan melalui interaksi dengan orang-orang terdekat dan 

dunia yang lebih luas (Gergen, 1989 dan Hoffman, 1990 dalam Walsh, 2006). 

Walsh membagi sistem keyakinan keluarga menjadi menjadi tiga area, yaitu : 

1) Memberi makna pada kesulitan 

Penelitian Reiss (1981) dalam Walsh (2006) mengungkapkan bahwa 

keyakinan keluarga tentang lingkungan sosialnya dibentuk melalui pengalaman 

keluarga dan akhirnya membentuk dan memperkuat pola interaksi. Keluarga 

yang melihat kesulitan sebagai tantangan bersama dan hal yang wajar terjadi 

dalam kehidupan keluarga mampu mendorong keluarga untuk bertahan dan 

bangkit dari kesulitan tersebut. Selain itu juga didorong oleh pandangan bahwa 

kesulitan yang dialami dapat dijelaskan dan diprediksi, tersedianya sumber 
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yang dibutuhkan untuk mengatasi kesulitan, serta menganggap bahwa kesulitan 

yang dialami merupakan sesuatu yang berharga (Walsh, 2006, 2012). 

2) Pandangan positif 

Elemen kunci pandangan positif meliputi harapan dan optimisme, fokus 

pada kekuatan dan potensi, inisiatif dan ketekunan, keberanian dan dorongan, 

serta penguasaan aktif dan penerimaan. Semuanya penting dalam menempa 

kekuatan yang dibutuhkan untuk bertahan dan bangkit dari kesulitan (Walsh, 

2006). Keluarga yang berpandangan positif memiliki harapan akan masa depan 

yang lebih baik, memandang sesuatu secara optimis, memiliki keyakinan 

dalam mengatasi masalah, serta memaksimalkan kekuatan dan potensi yang 

dimiliki. Selain itu, pandangan positif juga terlihat pada inisiatif dan ketekunan 

anggota keluarga dalam menghadapi kesulitan, serta menguasai kemungkinan 

situasi yang dapat diubah dan menerima situasi yang tidak dapat diubah 

(Walsh, 2006, 2012). 

3) Transenden dan spiritualitas 

Transenden memberikan makna, tujuan dan hubungan di luar diri 

seseorang, keluarga dan masalah yang dihadapi, menghubungkan masa lalu 

dengan masa depan, dengan generasi sebelumnya dan setelahnya (Walsh, 

2006). Transenden memberikan kejelasan tentang kehidupan seseorang dan 

memberi dukungan ketika mengalami stres. Nilai-nilai transenden dapat 

membuat seseorang menilai kehidupan dan hubungannya dengan orang lain 

sebagai sesuatu yang berharga dan penting. Nilai-nilai transenden dapat 

membuat keluarga melihat kenyataan dari sudut pandang yang lebih luas dan 

selalu menghadirkan harapan (Walsh, 2006, 2012). 
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Agama adalah sistem kepercayaan yang terorganisisr, termasuk nilai 

moral, keyakinan tentang kekuatan yang lebih tinggi dan keterlibatan dalam 

komunitas seiman (Wright et al., 1996 dalam Walsh, 2006). Agama melalui 

pembelajaran, ritual, dan upacara keagamaan, memberikan panduan dalam 

kehidupan berdasarkan keyakinan dasar untuk menandai transisi kehidupan, 

sebaik dukungan saat dibutuhkan (Walsh, 2006). 

Spiritualitas merupakan penghayatan terhadap nilai-nilai yang tertanam 

yang membuat seseorang dapat memaknai, merasakan kesatuan dan 

keterhubungan dengan orang lain. Spiritualitas dialami seseorang baik di 

lingkungan agama maupun di luar itu. Agama dan spiritualitas menawarkan 

rasa nyaman dan hikmah dibalik kesulitan. Keyakinan pribadi membuat 

seseorang tangguh dalam menghadapi kesusahan dan mampu mengatasi 

tantangan (Werner dan Smith dalam Walsh, 2006). 

2. Pola organisasi 

Dalam menghadapi krisis dan kesulitan secara efektif, keluarga harus 

menggerakkan dan mengatur sumber daya mereka, menahan tekanan dan 

mengatur kembali sumber daya tersebut sesuai dengan kondisi yang berubah 

(Walsh, 2007). Pola organisasi keluarga dipertahankan oleh norma-norma 

eksternal dan internal dan dipengaruhi oleh budaya dan sistem keyakinan 

keluarga. Ada tiga elemen dari pola organisasi antara lain : 

1) Fleksibilitas 

Fleksibilitas mencakup kemampuan untuk beradaptasi terhadap perubahan 

dengan bangkit kembali, mengatur ulang dan beradaptasi dengan situasi yang 

berubah. Fleksibilitas juga dapat terwujud dengan tetap melaksanakan kegiatan 
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dan kebiasaan yang rutin dilakukan keluarga sehingga dapat menjaga 

kontinuitas dan mengembalikan stabilitas keluarga yang dapat mendorong 

resiliensi. Pola kepemimpinan yang otoritatif, kerjasama dalam pengasuhan 

serta adanya kesetaraan dan saling menghargai juga salah satu bentuk 

fleksibilitas yang dapat mendorong terbentuknya resiliensi (Walsh, 2006). 

2) Keterhubungan 

Keterhubungan merupakan ikatan struktural dan emosional pada anggota 

keluarga. Keluarga dengan ikatan yang kuat cenderung merasa puas dan 

terhubung dengan apa yang ada di dalam keluarga tersebut (Olson dan Gorel 

dalam Walsh, 2006). Bentuk keterhubungan dalam keluarga adalah saling 

mendukung, bekerja sama, komitmen serta tetap menghormati perbedaan, 

keinginan dan batasan individu (Walsh, 2006). 

3) Sumber daya sosial dan ekonomi 

Keluarga besar dan jaringan sosial dapat menyediakan bantuan, dukungan 

emosional dan adanya rasa ketertarikan terhadap sebuah kelompok untuk 

menghadapi situasi krisis. Ketika keluarga mengalami kesulitan dalam 

menghadapi masalah dalam keluarga, mereka cenderung akan meminta 

bantuan dari luar seperti keluarga besar, teman, tetangga dan komunitas 

mereka. Selain itu, keluarga juga harus memperoleh kestabilan ekonomi 

dengan tetap menjaga keseimbangan antara pekerjaan dan kehidupan keluarga 

agar dapat memperkuat keberfungsiannya (Walsh, 2006). 

3. Proses komunikasi 

Komunikasi dapat memfasilitasi seluruh fungsi keluarga dan merupakan 

hal yang penting bagi resiliensi (Walsh, 2006). Komunikasi memfasilitasi 
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resiliensi dengan membawa kejelasan informasi, mendorong keterbukaan 

emosional dan pemecahan masalah secara kolaboratif (Walsh, 2012). Ada tiga 

aspek komunikasi yang baik antara lain : 

1) Kejelasan  

Kejelasan dalam berkomunikasi mencakup informasi yang disampaikan 

secara langsung, tepat, spesifik dan jujur, masing-masing anggota memiliki 

informasi dan pemahaman yang sama mengenai situasi krisis yang dihadapi, 

serta adanya keterbukaan komunikasi dalam keluarga (Walsh, 2006). Ketika 

keluarga dapat mengklarifikasi dan berbagi informasi penting tentang situasi 

dan harapan masa depan mereka. Itu bisa memfasilitasi pemaknaan hidup, 

pengambilan keputusan yang tepat dan perencanaan masa depan (Walsh, 

2012). 

2) Ungkapan emosi 

Keluarga yang berfungsi dengan baik dapat mengungkapkan emosi yang 

dirasakannya dengan nyaman baik secara emosi positif seperti bahagia, 

berterima kasih, cinta dan harapan maupun emosi negatif seperti sedih, takut, 

marah dan kecewa. Selain itu, anggota keluarga juga saling memahami apa 

yang dirasakan oleh anggota keluarga lainnya. Anggota keluarga juga 

bertanggung jawab terhadap apa yang dirasakan dengan tidak menyalahkan 

orang lain serta interaksi yang diwarnai dengan hal-hal yang menyenangkan 

seperti humor (Walsh, 2006). 

3) Pemecahan masalah secara kolaboratif 

Pemecahan masalah secara efektif merupakan hal yang penting bagi 

keluarga untuk menghadapi krisis dan kesulitan. Proses pemecahan masalah 
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yang efektif meliputi identifikasi masalah dan penyebabnya, brainstorming 

tentang kemungkinan pemecahan masalah, saling berbagi dalam mengambil 

keputusan, berfokus pada tujuan dengan mencoba mengambil langkah-langkah 

konkret dan belajar dari kesalahan (Walsh, 2006). 

2.4.3  Faktor yang Mempengaruhi Resiliensi Keluarga 

Simon, Murphy dan Smith (2005) dalam Wandasari (2012) menjelaskan 

tiga hal yang dapat mempengaruhi resiliensi keluarga, yaitu : 

1. Durasi situasi sulit yang dihadapi 

Keluarga yang mengalami situasi sulit dalam jangka waktu relatif singkat, 

hanya memerlukan perubahan dalam keluarga, sedangkan keluarga yang 

mengalami situasi sulit dalam jangka waktu yang panjang memerlukan 

penyesuaian terhadap situasi yang dialami (McCubbin dan McCubbin, 1988 

dalam Wandasari, 2012). 

2. Tahap perkembangan keluarga 

Tahap perkembangan keluarga mempengaruhi jenis tantangan atau krisis 

yang dihadapi dan kekuatan yang dimiliki keluarga untuk dapat mengatasi dan 

bangkit dari krisis tersebut (Wandasari, 2012). 

3. Sumber dukungan internal dan eksternal 

Sumber dukungan internal dan eksternal yang digunakan keluarga saat 

menghadapi situasi sulit juga dapat mempengaruhi resiliensi (Walsh, 1998 

dalam Wandasari, 2012). Keluarga yang tidak hanya mengandalkan dukungan 

internal, tetapi juga mencari dukungan dari lingkungan sosial seperti keluarga 

besar, teman dan anggota komunitasnya menunjukkan resiliensi yang lebih 

besar (McCubbin, dkk dalam Wandasari, 2012). 
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Menurut Bishop dan Greeff (2015) faktor-faktor yang dapat digunakan 

untuk meningkatkan resiliensi dan fungsi keluarga yaitu pendapatan keluarga, 

menemukan dukungan di komunitas mereka, kebersamaan keluarga, model 

komunikasi selama krisis, menegaskan dan mendukung pola komunikasi, 

kekuatan keluarga, komitmen dalam keluarga, membingkai kembali krisis sebagai 

tantangan dan kontrol internal dalam keluarga. 

2.4.4  Resiliensi Keluarga ODGJ 

 Zauszniewski, et al (2015) mengungkapkan ada 7 indikator resiliensi 

keluarga ODGJ antara lain : 

1. Penerimaan 

Christensen dan Jacobson (2000) dalam Zauszniewski, et al (2015) 

mendefinisikan penerimaan sebagai kemampuan untuk mentoleransi sesuatu 

yang mungkin dianggap sebagai perilaku yang tidak menyenangkan dari 

seorang anggota keluarga dengan penyakit jiwa, dengan beberapa pemahaman 

tentang makna yang lebih dalam dari perilaku tersebut dan penghargaan 

terhadap nilai dan kepentingannya. Menurut Orsillo, et al (2004) dalam 

Zauszniewski, et al (2015), penerimaan adalah kemauan untuk sepenuhnya 

mengalami kejadian yang bersifat internal, termasuk pikiran, perasaan, 

kenangan dan sensasi. 

2. Tahan banting 

Hardiness (1979) dalam Zauszniewski, et al (2015) mendefinisikan tahan 

banting sebagai karakteristik kepribadian yang terdiri dari 3 hal yang saling 

terkait, antara lain kontrol, komitmen dan tantangan. Sedangkan menurut 

Maddi (2005) dalam Zauszniewski, et al (2015) tahan banting melibatkan 
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fleksibilitas kognitif dan perilaku, motivasi untuk menindaklanjuti melalui 

suatu rencana, dan daya tahan saat menghadapi kesulitan. Sifat tahan banting 

keluarga ODGJ telah ditemukan dapat meminimalkan beban keluarga merawat 

ODGJ (DiBartolo, 2002 dalam Zauszniewski, et al, 2015). 

3. Harapan 

Harapan tercipta dari kenangan dan dipengaruhi oleh hubungan dengan 

orang lain, hal ini menunjukkan kemajuan dan memberikan wawasan baru dan 

sebuah tujuan (Parse, 2000 dalam Zauszniewski, et al 2015). 

4. Penguasaan 

Penguasaan adalah dimensi mengatasi stres yang mencerminkan rasa 

kontrol pribadi terhadap keadaan yang berpotensi merugikan. Penguasaan telah 

diidentifikasi sebagai sumber yang dapat memfasilitasi adaptasi keluarga 

terhadap penyakit jiwa (Zauszniewski, et al 2015). 

5. Kemampuan diri 

Kemampuan diri mengacu pada kepercayaan individu dalam menghadapi 

tantangan dan pertemuan yang menegangkan, evaluasi diri sendiri atas 

kemampuan melakukan aktivitas atau tugas untuk mencapai tujuan tertentu 

(Zulkosky, 2009 dalam Zauszniewski, et al, 2015). Saunders (2002) 

mengatakan kemampuan diri keluarga yang merawat ODGJ telah dikaitkan 

dengan pengelolaan masalah perilaku yang lebih baik, stres berkurang, dan 

beban subyektif rendah (Zauszniewski, et al, 2015). 

6. Rasa koherensi 

Rasa koherensi didefinisikan sebagai orientasi global terhadap kehidupan 

yang melibatkan elemen kognitif, perilaku dan motivasi dan dinyatakan dalam 
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keyakinan bahwa dunia dapat dipahami, mudah dikelola dan bermakna 

(Antonovsky, 1979 dalam Zauszniewski, et al, 2015). 

7. Kesadaran 

Rosenbaum (1990) mendefinisikan kesadaran sebagai keterampilan 

kognitif dan perilaku yang digunakan untuk mencegah dampak negatif pikiran, 

perasaan atau sensasi terhadap kegiatan sehari-hari (Zauszniewski, et al, 2015). 

 

2.5  Keaslian Penelitian 

Tabel 2.1 Keaslian Penelitian Hubungan Family Resilience Dengan Kekambuhan 

Pada Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) 

No. 
Judul Artikel, Penulis, 

Tahun 

Metode (Desain, 

Sampel, Variabel, 

Instrumen, Analisa) 

Hasil Penelitian 

1 Developing Family 

Resilience in Chronic 

Psychiatric Illnesses 

(Heru dan Drury, 

2011) 

D : literature review 

S : keluarga dan pasien  

V : resiliensi keluarga 

dengan penyakit jiwa 

kronis 

I : wawancara 

Beban pengasuh dapat 

dikurangi dan 

penghargaan pengasuh 

dapat dimaksimalkan 

dengan meningkatkan 

resiliensi keluarga. 

2 Peran Dukungan 

Sosial dan Regulasi 

Emosi Terhadap 

Resiliensi Keluarga 

Penderita Skizofrenia 

(Poegoeh dan 

Hamidah, 2016) 

D : cross sectional 

S : 60 anggota keluarga 

atau caregiver dari 

individu yang 

didiagnosis skizofrenia 

dan pernah menjadi 

pasien rawat inap di RSJ 

Dr. Radjiman 

Wediodiningrat Lawang 

V :  

Bebas : dukungan sosial 

dan regulasi emosi 

Terikat : resiliensi 

keluarga 

I : kuisioner 

A : uji Kolomogorov – 

Smirnov 

Adanya hubungan 

antara dukungan sosial, 

regulasi emosi dan 

resiliensi keluarga 

penderita skizofrenia. 

3 Kekuatan Keluarga 

Pada Keluarga Yang 

Anaknya Mengalami 

D : kualitatif 

fenomenologi 

S : tiga keluarga dengan 

Karakteristik kekuatan 

yang terdapat pada 

keluarga yang anaknya 
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Gangguan Psikosis 

Episode Pertama 

(Nelia Afriyeni dan 

Subandi, 2015) 

empat orang penderita 

psikosis episode 

pertama yang 

berdomisili di 

Yogyakarta diikuti 

perkembangannya 

secara alami dalam 

lingkungan keluarga 

selama 6 bulan (April – 

September 2012) 

V : kekuatan keluarga 

yang mempunyai anak 

dengan gangguan 

psikosis episode 

pertama 

I : wawancara, 

observasi dan 

penggunaan data rekam 

medis 

A : analisis 

fenomenologi, diawali 

dengan menyalin hasil 

wawancara dan 

melakukan proses 

koding 

penderita psikosis 

episode pertama adalah 

penerimaan positif 

keluarga, kemampuan 

menyelesaikan 

permasalahan, 

komunikasi yang efektif 

dan terbuka, kedekatan 

dan kebersamaan dalam 

keluarga (berkumpul 

bersama), dukungan 

dari keluarga besar 

(terlibat dalam mencari 

pengobatan dan bantuan 

finansial), ketaatan 

dalam beribadah dan 

saling mendo‟akan serta 

sumber daya ekonomi 

dan status sosial yang 

dipandang lebih di 

masyarakat. 

4 Dinamika Resilience 

Keluarga Penderita 

Skizofrenia Dengan 

Kekambuhan 

(Widiastutik, Winarni 

dan Lestari, 2016) 

D : kualitatif 

fenomenologi 

S : 6 keluarga penderita 

skizofrenia 

V : resiliensi keluarga 

penderita skizofrenia 

I : wawancara 

mendalam 

A : Analisis 

Fenomenologi 

Interpretatif (AFI) 

Didapatkan 4 tema, 

yaitu keluarga 

mengetahui skizofrenia 

sebagai sakit jiwa, 

menyembuhkan 

penderita dengan 

berobat alternatif, 

keluarga mengalami 

krisis kehidupan, 

keluarga menerima 

keadaan. 

5 Family Resilience in 

Families Where A 

Parent Has A Mental 

Illness 

(Power et al., 2016) 

D : kualitatif 

fenomenologi 

S : 11 orang  Australia 

(usia 18 – 51 tahun) 

yang mempunyai orang 

tua gangguan jiwa 

V : resiliensi keluarga 

yang orang tuanya 

mengalami gangguan 

jiwa 

I : wawancara 

mendalam 

Keluarga 

mengembangkan 

ketahanan melalui 

bercanda bersama atau 

rutinitas keluarga. Data 

menunjukkan bahwa 

penyakit mental orang 

tua berpotensi 

menciptakan stres dan 

kebingungan bagi 

keluarga dan ada 

banyak hambatan sosial 
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A : Analisis 

Fenomenologi 

Interpretatif (AFI) 

dan budaya yang 

menyulitkan keluarga 

untuk mengakui dan 

berbicara secara terbuka 

tentang penyakit jiwa. 

6 A Conceptual Review 

of Family Resilience 

Factors 

(Black dan Lobo, 

2008) 

D : literatur review 

V : konsep faktor 

resiliensi keluarga. 

Kekuatan keluarga bisa 

ditunjukkan dengan cara 

berinteraksi secara 

dinamis, 

mengintegrasikan faktor 

perlindungan dan 

pemulihan optimisme, 

spiritual, kesepakatan, 

fleksibilitas, 

komunikasi, manajemen 

keuangan, waktu dan 

rekreasi, rutinitas dan 

ritual, dan dukungan 

sosial. 

 Vulnerability Factors 

For Disaster-Induced 

Child Post-Traumatic 

Stress Disorder : The 

Case For Low Famiy 

Resilience and 

Previous Mental 

Illness 

(McDermott et al., 

2010) 

D : studi kasus 

S : 568 anak yang 

bersekolah di SDN, 

diskrining selama 3 

bulan setelah badai 

topan melanda 

V : faktor kerentanan 

stres anak pasca trauma 

akibat bencana 

I : wawancara 

A : bivariat dan 

multivariat 

Sampel bencana anak-

anak dengan masalah 

kesehatan mental yang 

ada dan keluarga 

dengan tingkat 

ketahanan rendah tidak 

berisiko tinggi 

mengalami gangguan 

stres pasca trauma. 

8 The Strengths of 

Families in 

Supporting Mentally-

Ill Family Members 

(Mokgothu, Du 

Plessis dan Koen, 

2015) 

D : kualitatif, 

eksploratif, deskriptif 

dan kontekstual 

S : 9 keluarga pasien sakit 

jiwa yang dirawat di 

rumah sakit jiwa di 

Potchefstroom di Provinsi 

Barat Laut Afrika Selatan 
V : kekuatan keluarga 

dalam mendukung 

anggota keluarga yang 

menderita gangguan 

jiwa 

I : wawancara tidak 

terstruktur 

A : 8 langkah Tesch‟s 

dari analisis konten 

Ada 12 tema kekuatan 

seperti mendapatkan 

perawatan, 

memanfaatkan sumber 

daya eksternal, iman, 

dukungan sosial, 

pengawasan, teknik 

menenangkan, menjaga 

anggota keluarga yang 

sakit mental tetap sibuk, 

melindungi anggota 

keluarga yang sakit 

mental dari pengaruh 

luar yang negatif, 

komunikasi kreatif, 

pujian dan penerimaan. 
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tematik 

9 Exploring Family 

Resilience in A 

Community Mental 

Health Setup in South 

India 

(Faqurudheen, 

Mathew dan Kumar, 

2014) 

D : cross sectional 

S : Sampel terdiri dari 

60 responden dari 

keluarga miskin 

perkotaan dan semi 

perkotaan yang anggota 

keluarganya menjalani 

perawatan di klinik 

kesehatan mental 

Mental Health Action 

Trust (MHAT), India 

Selatan. 

V : ketahanan keluarga 

di komunitas kesehatan 

jiwa  

I : wawancara 

A : Cronbach Alpha 

Profil sosio-demografi 

membantu untuk 

klarifikasi karakteristik 

orang – orang yang 

mungkin ditunjuk 

sebagai pengasuh utama 

untuk orang dengan 

gangguan jiwa dalam 

keluarga. 

10 Resiliensi pada 

Keluarga yang 

Tinggal di 

Lingkungan 

Lokalisasi Dupak, 

Bangunsari 

(Issabela dan 

Hendriani, 2010) 

D : kualitatif studi kasus 

eksplanatoris 

S : 2 keluarga yang 

tinggal di lingkungan 

lokalisasi Dupak 

Bangunsari 

V : resiliensi keluarga di 

lingkungan lokalisasi 

I : wawancara 

A : analisis tematik 

Interaksi positif antara 

faktor resiko dengan 

faktor protektif pada 

keluarga yang tinggal di 

lingkungan lokalisasi 

Dupak, Bangunsari 

membuat mereka 

memunculkan perilaku 

resiliensi. 

11 Strengths of Families 

to Limit Relapse in 

Mentally ill Family 

Members 

(Tlhowe, du Plessis 

dan Koen, 2017) 

D : kualitatif 

fenomenologi 

S : 15 anggota keluarga 

pengguna perawatan 

kesehatan mental yang 

tidak kambuh dalam dua 

tahun. 
V : kekuatan keluarga 

untuk membatasi 

kekambuhan anggota 

keluarga yang gangguan 

jiwa 

I : wawancara 

terstruktur 

A : analisis tematik 

Empat tema utama 

diidentifikasi, yaitu 

menerima kondisi 

pengguna perawatan 

kesehatan mental, 

memiliki kepercayaan, 

melibatkan anggota 

keluarga yang sakit 

mental dalam aktivitas 

sehari-hari dan 

menyadari apa yang 

memperburuk anggota 

keluarga yang sakit 

mental. 

12 Experiences of 

Families Living with a 

Mentally Ill Family 

Member 

(Monyaluoe, Plessis 

D : kualitatif 

fenomenologi 

S : 14 keluarga yang 

tinggal dengan penderita 

gangguan jiwa 

Ada 3 tema utama yang 

diidentifikasi setelah 

analisa data, yaitu 

pengalaman positif dan 

kekuatan, pengalaman 
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dan Koen, 2014) V : pengalaman 

keluarga yang tinggal 

dengan anggota 

keluarga yang menderita 

gangguan jiwa 

I : wawancara 

mendalam 

A : analisis tematik 

negatif, dan dukungan 

keluarga yang tinggal 

dengan anggota 

keluarga yang sakit 

mental. 

13 „You‟d think this 

roller coaster was 

never going to stop‟: 

experiences of adult 

children of parents 

with serious mental 

illness 

(Foster, 2010) 

D : kualitatif interpretif, 

autoetnografi 

S : 10 responden 

V : pengalaman anak 

yang orang tuanya 

menderita gangguan 

jiwa serius 

I : wawancara naratif 

terstruktur dan data 

naratif tertulis 

A : metode hermeneutik 

Van Manen 

Ada 4 tema yang 

didapat, antara lain 

ketidakyakinan, 

berjuang untuk 

terhubung, bertanggung 

jawab, mencari 

keseimbangan. 

14 Indicators of 

Resilience in Family 

Members Adults with 

Serious Mental Illness 

(Zauszniewski, 

Bekhet dan Suresky, 

2015) 

D : literature review 

V : indikator ketahanan 

keluarga penderita 

gangguan jiwa. 

Ada tujuh indikator 

ketahanan keluarga 

pada anggota keluarga 

penderita gangguan jiwa 

antara lain penerimaan, 

tahan banting, harapan, 

penguasaan, 

kemampuan diri, rasa 

koherensi dan akal. 

15 Traumatic Loss and 

Major Disasters : 

Strengthening Family 

and Community 

Resilience 

(Walsh, 2007) 

D : literature review 

V : ketahanan keluarga 

dan masyarakat, 

pemuliahan dari trauma 

kehilangan. 

Pendekatan yang 

berfokus pada gejala 

pada pemulihan trauma, 

pendekatan praktik 

multisistemik ini 

mengkontekstualkan 

kesulitan dalam 

pengalaman dan 

ketangkasan kekuatan 

dan sumber daya di 

jaringan relasional 

untuk mendorong 

pertumbuhan 

penyembuhan dan pasca 

trauma 

16 Resilience in Family 

Members of Persons 

with Serious Mental 

Illness 

D : literature review 

V : resiliensi keluarga 

dengan anggota 

keluarga penderita 

Peningkatan ketahanan 

anggota keluarga orang 

dengan penyakit jiwa 

serius berkontribusi 
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(Zauszniewski, 

Bekhet dan Suresky, 

2010) 

gangguan jiwa serius terhadap kesejahteraan 

mereka sendiri dan 

kesejahteraan orang-

orang yang mereka 

rawat. 

17 Families as 

Navigators and 

Negotiators : 

Facilitating Culturally 

and Contextually 

Specific Expressions 

of Resilience 

(Ungar, 2010) 

D : studi kasus 

S : seorang pemuda 

Afrika – Kanada dan 

keluarganya 

V : ketahanan keluarga 

secara budaya dan 

kontekstual 

I : wawancara 

A : analisis tematik 

Ketahanan keluarga 

bergantung pada 

kemampuan keluarga 

untuk mengakses 

sumber daya yang ada, 

yang mendukung 

kesejahteraan individu 

dan kesejahteraan 

bersama, serta 

berpartisipasi secara 

efektif dalam wacana 

sosial yang menentukan 

sumber daya secara 

budaya dan kontekstual. 

18 Resilience Factors in 

Families Living with 

People with Mental 

Illness 

(Jonker dan Greeff, 

2009) 

D : cross sectional 

S : 34 keluarga 

V : faktor ketahanan 

keluarga yang tinggal 

dengan penderita 

gangguan jiwa 

I : wawancara dan 

kuisioner 

A : korelasi Spearman 

dan analisa kualitatif 

Faktor resiliensi 

keluarga adalah religi 

dan spiritual, serta 

karakeristik individu 

dari anggota keluarga. 

19 Global Perspective of 

Burden of Family 

Caregivers for 

Persons With 

Schizophrenia 

(Chan, 2011) 

D : literature review 

V : beban keluarga yang 

merawat penderita 

skizofrenia 

Intervensi untuk 

keluarga yang merawat 

anggota keluarga 

penderita skizofrenia 

antara lain pendidikan 

kejiwaan dan dukungan 

sosial 

20 Developing Resilient 

Children and Families 

When Parents Have 

Mental Illness : A 

Family-focused 

Approach 

(Foster dan Korhonen, 

2012) 

D : literature review 

V : resiliensi anak dan 

keluarga yang orang 

tuanya menderita 

gangguan jiwa. 

Perawatan yang 

berfokus pada 

perawatan keluarga 

Perawatan yang 

berfokus pada keluarga 

adalah kerangka kerja 

yang berguna untuk 

mendukung keluarga 

dan mengatasi 

tantangan yang 

mungkin timbul dari 

penyakit jiwa orang tua 

dan untuk membangun 

ketahanan individu dan 

keluarga. 
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21 Resilience in Families 

in Which A Member 

has been Diagnosed 

with Schizophrenia 

(Bishop dan Greeff, 

2015) 

D : kombinasi cross 

sectional dan kualitatif 

S : 42 keluarga (33 

orang tua & 9 sibling) 

V : 

Dependen : adaptasi 

keluarga 

Independen : potensi 

resiliensi (mencari 

dukungan spiritual, 

dukungan sosial, nilai 

yang melekat pada 

keluarga dalam waktu 

dan rutinitas keluarga, 

penggunaan teman 

sebagai mekanisme 

koping selama krisis, 

keletihan keluarga : 

kekuatan internal dan 

daya tahan keluarga. 

I : pertanyaan terbuka 

dan kuisioner 

A : korelasi Pearson dan 

analisa tematik 

Resiliensi keluarga yang 

teridentifikasi antara 

lain pendapatan 

keluarga, mencari 

pendukung dalam 

komunitasnya, 

kebersamaan dalam 

keluarga, model 

komunikasi keluarga 

selama krisis, 

menegaskan dan 

mendukung pola 

komunikasi, keletihan 

keluarga, komitmen 

terhadap keluarga, 

membingkai kembali 

krisis sebagai tantangan, 

dan tempat kendali 

internal dalam keluarga. 

22 Studi Fenomenologi : 

Resilience Keluarga 

Penderita Skizofrenia 

di Puskesmas Bantur 

(Widiastutik, Winarni 

dan Lestari, 2016) 

D : kualitatif 

fenomenologi interpretif 

S : 6 keluarga penderita 

skizofrenia 

V : resiliensi keluarga 

penderita skizofrenia  

I :  wawancara 

mendalam 

A : analisis 

fenomenologi 

interpretatif (AFI) 

Menghasilkan 9 tema 

yang menggambarkan 

dinamika resiliensi pada 

keluarga penderita 

skizofrenia, antara lain 

keluarga mengetahui 

skizofrenia sebagai sakit 

pikiran, keluarga 

merasa hati tidak 

tentram, keluarga 

mempercayai kekuatan 

supernatural 

mempengaruhi 

terjadinya sakit, 

keluarga berupaya 

menyembuhkan 

penderita dengan 

pengobatan alternatif, 

keluarga mengalami 

keterpurukan hidup, 

keluarga menilai hidup 

sebagai ketetapan dari 

Tuhan yang penuh 

dengan penderitaan, 
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keluarga tergugah 

dengan adanya 

kepedulian petugas 

kesehatan dan 

lingkungan, keluarga 

bangkit dari 

keterpurukan, keluarga 

menyambut keadaan,  

23 Resiliensi Keluarga 

Pasien Skizofrenia 

Pasca Diberikan 

Psychoeducational 

Multifamily Group 

(PMFG) 

(Shoviana, 2011) 

D : kualitatif dengan 

pendekatan studi kasus 

S : 3 orang keluarga 

pasien skizofrenia yang 

dirawat di RSJD Amino 

Gondho Hutomo 

V : resiliensi keluarga 

pasien skizofrenia dan 

Psychoeducational 

Multifamily Group 

(PMFG) 

I : wawancara, check 

list 

A : resuksi data, 

kategorisasi data, dan 

sintesis data 

Model terapi keluarga 

berbasis PMFG 

bermanfaat bagi proses 

penyembuhan pasien 

skizofrenia. 

24 Psychoeducation and 

the family burden in 

schizophrenia: a 

randomized controlled 

trial. 

(Nasr dan Kausar, 

2009) 

D : quasy experiment 

S : 108 pasien 

skizofrenia dan 

keluarganya. 

V : psikoedukasi, family 

burden dan penderita 

skizofrenia. 

I : kuesioner, 

wawancara 

menggunakan instrumen 

family burden interview 

schedule (FBIS) 

A : independent t-test 

Ada pengurangan beban 

yang signifikan pada 

kelompok psikososial 

pasca intervensi. 

Psikoanalisis keluarga 

bisa menjadi intervensi 

penting bagi penderita 

skizofrenia. 

25 Hubungan 

Pelaksanaan Tugas 

Kesehatan Keluarga 

Dengan Kekambuhan 

Skizofrenia Di Desa 

Paringan Kecamatan 

Jenangan, Kabupaten 

Ponorogo 

(Sulistyowati, 2012) 

D : cross sectional 

S : keluarga penderita 

skizofrenia. 

V : 

Independen : tugas 

kesehatan keluarga 

Dependen : 

kekambuhan 

I : kuesioner 

A : korelasi Spearman‟s 

rho 

Ada hubungan antara 

pelaksanaan tugas 

kesehatan keluarga 

dengan kekambuhan 

pasien skizofrenia. 
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26 Family strengths: A 

potential determinant 

of the duration of 

untreated psychosis 

among hospitalized 

African-American 

first-episode patients 

(Goulding et al., 

2008) 

D : cross sectional 

S : 34 pasien yang 

pertama kali didiagnosa 

psikosis dan 

keluarganya 

V : kekuatan keluarga 

dan duration of 

untreated psychosis 

(DUP) 

I : kuesioner 

A : korelasi Spearman 

Anggota keluarga 

pasien dengan DUP/ 

DUI pendek, memiliki 

kekuatan keluarga lebih 

tinggi daripada pasien 

dengan DUP/ DUI yang 

panjang. 
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BAB 3 

KERANGKA KONSEPTUAL DAN HIPOTESIS PENELITIAN 

 

3.1  Kerangka Konseptual Penelitian 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Keterangan :  

  Diukur    Tidak diukur 

Gambar 3.1  Kerangka Konseptual Hubungan Resiliensi Keluarga Dengan 

Kekambuhan Pada Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) 

berdasarkan Teori Walsh (2012) 

 

ODGJ pasca perawatan di RS/RSJ 

Klien : 

- Tingkat stres 

- Kepatuhan pengobatan  

Lingkungan : 

- Stigma masyarakat 

- Dukungan sosial  

Penanggung jawab 

klien : 

- Petugas kesehatan 

Keluarga : 

- Resiliensi keluarga 

dipengaruhi oleh : 

durasi kesulitan 

yang dihadapi, 

tahap 

perkembangan 

keluarga, dan 

sumber dukungan 

internal & 

eksternal 

Resiliensi keluarga : 

- Sistem keyakinan. 

- Pola organisasi 

- Proses komunikasi 

Koping individu 

tidak efektif  

Pengucilan, 

penelantaran, penolakan  
- Pengobatan tidak 

efektif 

- Efek samping 

pengobatan  

Kambuh  

Tidak kambuh  

  

Stressfull live event  

Kerentanan terhadap stres 

Overextension  

Restricted consciousnes  

Disinhibition  

Pshycotic disorganization 
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Dari gambar 3.1 dapat dijelaskan mekanisme hubungan resiliensi keluarga 

dengan kekambuhan pada orang dengan gangguan jiwa (ODGJ). Menurut 

Sullinger (1988) dalam Keliat (2006), kekambuhan ODGJ dipengaruhi oleh 

beberapa faktor antara lain individu, lingkungan, penanggung jawab klien dan 

keluarga. Kekambuhan pada ODGJ dipengaruhi oleh stimulus yang diberikan 

selama perawatan, salah satunya resiliensi keluarga yang dipengaruhi oleh durasi 

kesulitan yang dihadapi, tahap perkembangan keluarga dan sumber dukungan 

internal dan eksternal. Apabila keluarga telah resilience maka kesulitan yang 

terjadi dalam keluarga bisa dihadapi, termasuk kekambuhan ODGJ bisa dicegah. 

Resiliensi keluarga yang rendah akan memberikan stimulus berupa keadaan yang 

penuh dengan stres (stressfull life event). Stres yang diterima akan dikelola di 

dalam otak sebagai sebuah informasi. Kerentanan ODGJ terhadap kondisi stres 

kemudian berkembang menuju tahap kekambuhan, yaitu overextension yang 

ditunjukkan melalui ketegangan berlebihan, restricted consciousnes ditunjukkan 

dengan kesadaran yang terbatas, disinhibition ditunjukkan dengan adanya 

hipomania, serta tahap pshycotic disorganization yaitu gejala psikotik mulai 

terlihat sangat jelas. 

 

3.2  Hipotesis Penelitian 

Berdasarkan kerangka konsep penelitian, maka dapat dirumuskan hipotesis 

penelitian sebagai berikut : 

H1 : Ada hubungan resiliensi keluarga dengan kekambuhan pada orang 

dengan gangguan jiwa (ODGJ). 
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BAB 4 

METODE PENELITIAN 

 

Bab ini menguraikan tentang rancangan penelitian yang digunakan, 

populasi, sampel, besar sampel, teknik pengambilan sampel, variabel penelitian, 

definisi operasional, instrumen penelitian, lokasi dan waktu penelitian, prosedur 

pengambilan data, analisis data, kerangka operasional penelitian dan etika 

penelitian. 

 

4.1  Rancangan Penelitian 

Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif dengan pendekatan 

deskriptif analitik dengan desain cross sectional. Penelitian ini menilai variabel 

independen dan dependen hanya satu kali pada satu waktu penelitian, tidak ada 

tindak lanjut. Rancangan penelitian ini akan memperoleh prevalensi atau efek 

fenomena dihubungkan dengan penyebab (Nursalam, 2016). Desain ini dilakukan 

dengan tujuan ingin mempelajari hubungan antara resiliensi keluarga dengan 

kekambuhan pada orang dengan gangguan jiwa (ODGJ). Peneliti pada saat 

penelitian akan menilai mengenai kekambuhan ODGJ dan resiliensi keluarga 

dalam satu waktu penelitian sekaligus. Penelitian dilakukan tanpa ada intervensi 

dan tindak lanjut. 
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4.2  Populasi, Sampel, Besar Sampel dan Teknik Pengambilan Sampel 

4.2.1  Populasi Penelitian 

Populasi merupakan keseluruhan objek penelitian atau objek yang akan 

diteliti (Notoatmodjo, 2010). Pembagian populasi menurut Sastroasmoro & Ismail 

(1995) ada dua yaitu populasi target dan populasi terjangkau. Populasi target 

adalah populasi yang memenuhi kriteria sampling dan menjadi sasaran akhir 

penelitian, sedangkan populasi yang memenuhi kriteria penelitian dan biasanya 

dapat dijangkau oleh peneliti dari kelompoknya disebut populasi terjangkau 

(Nursalam, 2016). Populasi target dalam penelitian ini adalah semua keluarga 

orang dengan gangguan jiwa yang pernah mengalami kekambuhan dan dirawat di 

RSJ Dr. Radjiman Wediodiningrat Lawang. Populasi terjangkau dalam penelitian 

ini adalah semua keluarga orang dengan gangguan jiwa yang pernah mengalami 

kekambuhan di Poliklinik Kesehatan Jiwa RSJ Dr. Radjiman Wediodiningrat 

Lawang yang berjumlah 728 responden. 

4.2.2  Sampel 

Sampel merupakan bagian populasi terjangkau yang dapat digunakan 

sebagai subjek penelitian melalui sampling. Penetapan sampel harus memenuhi 

beberapa syarat, antara lain representatif (mewakili populasi yang ada) dan sampel 

harus cukup banyak. Sampel harus memenuhi kriteria inklusi dan eksklusi. 

Kriteria inklusi karakteristik umum subjek penelitian dari suatu populasi target 

yang terjangkau dan akan diteliti (Nursalam, 2016). 
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Kriteria inklusi pada penelitian ini adalah sebagai berikut : 

1. Keluarga dari orang dengan gangguan jiwa (ODGJ) yang sedang 

mengantar periksa di Poliklinik Psikiatrik RSJ Dr. Radjiman 

Wediodiningrat Lawang. 

2. Keluarga dari ODGJ yang pernah menjadi pasien rawat inap di RSJ Dr. 

Radjiman Wediodiningrat Lawang minimal 1 kali. 

3. Keluarga dari klien ODGJ rawat jalan yang pernah menjadi pasien rawat 

inap minimal 1 kali. 

4. Keluarga kooperatif. 

5. Keluarga dapat membaca dan menulis. 

Kriteria eksklusi adalah menghilangkan/ mengeluarkan subjek yang 

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

Kriteria eksklusi pada penelitian ini adalah : 

1. Keluarga tidak bersedia menjadi responden. 

2. Klien ODGJ datang ke Poliklinik Kesehatan Jiwa RSJ Dr. Radjiman 

Wediodiningrat Lawang tidak diantar keluarga. 

4.2.3  Besar Sampel 

Besar sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah semua keluarga 

yang mengantar ODGJ ke Poliklinik Kesehatan Jiwa. Jumlah keluarga ditentukan 

dengan rumus (Nursalam, 2016). 

n =  N 

1+N(d)
2 

 

n = 728 

1+728(0,05)
2
  

n =  258 
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Keterangan : 

N : Jumlah populasi 

n : Jumlah sampel 

d : tingkat ketelitian (0,05) 

Jumlah sampel dalam penelitian yaitu 258 keluarga ODGJ. 

4.2.4  Teknik Pengambilan Sampel 

Teknik pengambilan sampel atau sampling adalah cara-cara yang 

ditempuh dalam pengambilan sampel, agar memperoleh sampel yang benar-benar 

sesuai dengan keseluruhan subjek penelitian (Sastroasmoro & Ismail, 1995 dalam 

Nursalam, 2016). Sampling merupakan proses menyeleksi porsi dari populasi 

untuk dapat mewakili populasi. Teknik pengambilan sampel dalam penelitian ini 

dilakukan dengan metode probability sampling dengan teknik purposive 

sampling. Purposive sampling merupakan teknik pengambilan sampel dengan 

memilih beberapa sampel tertentu sesuai dengan tujuan atau masalah penelitian 

yang memenuhi kriteria inklusi dan eksklusi (Nursalam, 2016). Teknik purposive 

sampling dilakukan di Poliklinik Kesehatan Jiwa yang dijadikan tempat penelitian 

dan seluruh keluarga ODGJ di dalamnya dijadikan sampel penelitian.  

 

4.3  Variabel Penelitian dan Definisi Operasional 

4.3.1  Variabel Penelitian 

Variabel merupakan perilaku atau karakteristik yang memberikan nilai 

beda terhadap sesuatu (Soeparto, Putra & Haryanto, 2000 dalam Nursalam, 2016). 

Variabel independen (bebas) adalah variabel yang mempengaruhi atau nilainya 

menentukan variabel lain sedangkan variabel yang dipengaruhi oleh variabel lain 
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disebut variabel dependen (Nursalam, 2016). Variabel independen dalam 

penelitian ini adalah resiliensi keluarga dan variabel dependen (terikat) dalam 

penelitian ini adalah kekambuhan. 
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4.3.2  Definisi Operasional 

Tabel 4.1 Definisi Operasional Hubungan Resiliensi Keluarga dengan Kekambuhan Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) 

Variabel Definisi Operasional Parameter Alat Ukur Skala Skor 

Independen  

Resiliensi 

keluarga 

Kemampuan keluarga 

untuk beradaptasi 

terhadap perubahan 

kondisi dalam 

keluarganya dan 

bangkit lagi menjadi 

lebih baik. 

Proses kunci resiliensi keluarga oleh Walsh : 

1. Keyakinan keluarga terdiri dari memberi 

makna pada situasi krisis, pandangan 

positif, transenden dan spiritualitas. 

2. Pola organisasi terdiri dari fleksibilitas, 

keterhubungan, sumber daya sosial 

ekonomi. 

3. Proses komunikasi terdiri dari kejelasan, 

ungkapan emosi, penyelesaian masalah 

yang kolaboratif. 

Kuisioner 

Family 

Resilience 

Assessment 

Scale (FRAS) 

Interval  Menggunakan 

skala likert : 

STS = 1 

TS = 2 

S = 3 

SS = 4 

 

Skor 4-62 = 

resiliensi rendah 

Skor 63-84 = 

resiliensi cukup 

Skor 85-112 = 

resiliensi tinggi 

Dependen 

Kekambuhan  

Suatu keadaan 

munculnya kembali 

tanda dan gejala 

gangguan jiwa seperti 

yang dialami 

sebelumnya atau lebih 

parah yang 

menyebabkan kembali 

dirawat inap di Rumah 

Sakit atau Rumah 

Gejala kekambuhan menurut Keliat : 

1. Fisik : 

a. Makan dan minum kurang atau 

berlebihan. 

b. Tidur kurang atau terganggu. 

c. Penampilan diri kurang atau tidak rapi 

d. Perawatan diri kurang (badan bau, kuku 

panjang dan kotor, rambut dan kulit 

kotor). 

e. Keberanian kurang atau berlebihan. 

Kuisioner 

kekambuhan 

Rasio  Tidak pernah 

1 kali 

2 kali 

3 kali 

4 kali 

5 kali 

dst 
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Sakit Jiwa 2. Emosi 

a. Bicara tidak jelas, merengek, menangis 

seperti anak kecil. 

b. Merasa malu, bersalah. 

c. Ketakutan. 

d. Gelisah. 

e. Mudah panik, tiba-tiba marah tanpa 

sebab. 

f. Menyerang. 

g. Bicara sendiri, tertawa sendiri. 

h. Memandang satu arah, duduk terpaku. 

i. Malas, tidak ada inisiatif. 

j. Komunikasi kacau. 

k. Bermusuhan dan curiga. 

l. Merasa rendah diri, tidak berdaya dan 

hina. 

3. Sosial 

a. Duduk menyendiri, melamun. 

b. Menunduk. 

c. Menghindar dari orang lain. 

d. Tergantung pada orang lain. 

e. Tidak peduli lingkungan. 

f. Interaksi kurang. 

g. Kegiatan kurang. 

h. Tidak mampu berperilaku sesuai norma. 
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4.4  Instrumen Penelitian 

4.4.1  Instrumen Resiliensi Keluarga 

Instrumen pada penelitian ini menggunakan lembar kuisioner Family 

Resilience Assessment Scale (FRAS) oleh Walsh (2012).yang digunakan dalam 

penelitian Poegoeh dan Hamidah (2016) Berikut kisi-kisi alat ukur resiliensi 

keluarga : 

Tabel 4.2 Kisi-kisi Alat Ukur Resiliensi Keluarga 

Komponen Sub Komponen No. Item Contoh Item 

Sistem 

keyakinan 

Memberi makna 

kesulitan 

4, 6, 12, 14, 

18 

Kami menerima masalah yang 

datang dengan tidak diharapkan. 

Pandangan positif 4, 6, 13 

Kami menerima suatu masalah 

yang datang dengan tidak 

diharapkan. 

Transenden dan 

spiritualitas 
22, 24 

Kami mencari nasehat dari 

tokoh agama. 

Pola 

organisasi 

Fleksibilitas 
2, 3, 7, 15, 

16, 10 

Aturan dalam keluarga kami 

tidak terlalu kaku. 

Keterhubungan  
5, 20, 21, 

25, 28 

Kami semua saling memberikan 

masukan dalam pengambilan 

keputusan keluarga. 

Sumber daya 

sosial dan 

ekonomi 

1, 11, 19, 

23, 26 

Teman-teman kami merupakan 

bagian dari aktivitas sehari-hari. 

Proses 

komunikasi  

Kejelasan  25,28 

Dalam keluarga kami ada 

pembagian tugas dan tanggung 

jawab. 

Ungkapan emosi 8, 9, 15 
Kami berhati-hati terhadap yang 

dilakukan untuk teman-teman. 

Pemecahan 

masalah secara 

kolaboratif 

5, 12, 14, 

16, 17, 27 

Ketika suatu masalah datang, 

kami bisa berkompromi. 
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4.4.2  Instrumen Kekambuhan Orang dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) 

Instrumen untuk kekambuhan menggunakan instrumen yang diadopsi dari 

penelitian Sulistyowati (2012) dan dimodifikasi oleh peneliti. Kuisioner ini berisi 

tentang gejala kekambuhan yang muncul pada ODGJ setelah mereka menjalani 

perawatan di RS/RSJ dan berapa kali ODGJ menjalani rawat inap kembali 

disebabkan munculnya gejala tersebut, selama satu tahun terakhir. 

 

4.5 Uji Validitas dan Reliabilitas 

Peneliti melakukan uji validitas dan reliabilitas pada kuesioner yang 

peneliti bagikan kepada responden dengan mengukur kevalidan kuesioner yang 

digunakan. Kuesioner yang digunakan oleh peneliti merupakan modifikasi dari 

kuesioner Family Resilience Assessment Scale (FRAS) milik Walsh (2012). Uji 

validitas dan reliabilitas dilakukan pada responden yang memiliki karakteristik 

sama dengan responden penelitian. Uji validitas dan reliabilitas dilakukan pada 

responden yang sedang menjenguk ODGJ di ruangan di RSJ Dr. Radjiman 

Wediodiningrat Lawang yang berjumlah total 15 orang. Peneliti memberikan 

kuesioner dan melakukan penjelasan penelitian serta informed conxent secara 

langsung kepada responden. Uji validitas dan reliabilitas dilakukan sebelum 

pengambilan data pada tanggal 4-5 November 2017. Uji validitas menggunakan 

korelasi product moment yaitu untuk melihat item pertanyaan dalam kuesioner 

tersebut valid atau tidak, yaitu dengan cara membandingkan nilai r hitung dengan 

nilai r tabel pada tingkat kemaknaan sebesar 5%. Suatu instrumen dinyatakan 

valid apabila r hitung lebih besar dari r tabel. Hasil uji validitas dari 15 responden 

yaitu nilai signifikan < 0,25-0,30 pada 32 item pernyataan kemudian pernyataan 
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tersebut dibuang, diujikan pada responden dan dilakukan uji validitas ulang, 

didapatkan hasil nilai signifikan > 0,25-0,30 untuk 28 item pernyataan pada 

kuesioner resiliensi keluarga. 

Reliabilitas merupakan indeks yang menunjukkan sejauh mana suatu alat 

pengukur dapat dipercaya atau diandalkan. Perhitungan reliabilitas harus 

dilakukan pada pernyataan yang sudah memiliki validitas. Uji reliabilitas pada 

penelitian ini adalah Cronbach‟s Alpha, dasar keputusan reliabel jika nilai alpha > 

r tabel yaitu > 0,60. Nilai Cronbach‟s Alpha untuk kuesioner resiliensi keluarga 

yaitu 0,904. Artinya kuesioner resiliensi keluarga yang diberikan kepada 

responden keluarga ODGJ reliabel. 

 

4.6  Lokasi dan Waktu Penelitian 

Penelitian ini dilakukan di Poliklinik Kesehatan Jiwa RSJ Dr. Radjiman 

Wediodiningrat Lawang  pada tanggal 21 Nopember 2017 - 5 Desember 2017. 

 

4.7  Prosedur Pengambilan Data atau Pengumpulan Data 

4.7.1  Pengambilan Data 

Pengambilan data merupakan suatu proses pendekatan kepada subjek dan 

proses pengumpulan karakteristik subjek yang diperlukan dalam suatu penelitian 

(Nursalam, 2016). Prosedur ini mencakup pengambilan dan pengumpulan data 

serta instrumen yang digunakan dalam pelaksanaan prosedur tersebut. Data yang 

didapat dalam prosedur pengambilan data meliputi data primer dan sekunder. 

Data primer merupakan data yang diperoleh langsung dari responden melalui 

instrumen penelitian, dan data sekunder digunakan sebagai pelengkap dalam 
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penelitian. Pengambilan data awal dilakukan pada bulan Oktober 2017 dengan 

mengajukan surat studi pendahuluan pada bagian akademik Universitas Airlangga 

terlebih dahulu. 

4.7.2  Pengumpulan Data 

Tahap pengumpulan data dalam penelitian ini sebagai berikut : 

1. Persiapan 

1) Pengajuan surat pengambilan data kepada Dekan Fakultas 

Keperawatan Universitas Airlangga. 

2) Pengajuan surat permohonan izin kepada Direktur RSJ Dr. Radjiman 

Wediodiningrat Lawang untuk melakukan pengambilan data. 

3) Penentuan responden penelitian di Poliklinik Kesehatan Jiwa RSJ Dr. 

Radjiman Wediodiningrat Lawang. 

4) Peneliti melakukan kontrak dengan responden penelitian. 

2. Pelaksanaan 

1) Setelah melakukan kontrak dengan responden, peneliti 

memperkenalkan diri, melakukan informed consent sebagai 

persetujuan menjadi responden penelitian, menjelaskan manfaat dan 

tujuan dari penelitian kepada responden. 

2) Pengisian kuisioner resiliensi keluarga dan kekambuhan orang dengan 

gangguan jiwa. 

3) Responden diberikan hak kebebasan untuk ikut berpartisipasi atau 

menolak dalam penelitian. 

4) Responden yang diteliti adalah keluarga orang dengan gangguan jiwa 

yang sedang mengantar anggota keluarganya rawat jalan. 
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5) Reward yang diberikan kepada responden berupa souvenir. 

 

4.8  Analisis Data 

Penelitian ini menggunakan teknik pengolahan data dengan bantuan 

komputer, menggunakan korelasi Spearman dan untuk menghindari kesalahan 

pengolahan data, dilakukan proses pengolahan dengan tahapan : 1) Editing, 2) 

Coding, 3) Entry data, 4) Cleaning dan 5) Uji statistika (Notoatmodjo, 2010). 

Langkah-langkah pengolahan data : 

1. Editing 

Editing merupakan proses pemeriksaan daftar pertanyaan yang 

telah dikumpulkan oleh pengumpul data (Setiadi, 2007). Peneliti 

memeriksa kelengkapan data yang diperoleh dari lembar pertanyaan dan 

kuisioner. 

2. Coding  

Coding merupakan kegiatan mengubah data berbentuk kalimat atau 

huruf menjadi data angka atau bilangan (Notoatmodjo, 2010). 

3. Entry data 

Peneliti memasukkan data dari lembar pertanyaan dan kuisioner ke 

dalam program komputer, selanjutnya data tersebut diproses oleh program 

komputer. 

4. Cleaning 

Peneliti melakukan pemeriksaan seluruh data untuk menghindari 

terjadinya kesalahan dalam pengkodean atau membaca kode. Data yang 

salah dikoreksi dan selanjutnya siap untuk dianalisis. 
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5. Uji statistika 

Uji statistika dalam penelitian ini menggunakan korelasi Spearman. 

Apabila hasil analisa penelitian didapatkan nilai p<0,05, H1 diterima yang 

artinya ada hubungan antara resiliensi keluarga dengan kekambuhan pada 

orang dengan gangguan jiwa (ODGJ). 

 

4.9  Kerangka Operasional Penelitian 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 4.1 Kerangka operasional penelitian hubungan resiliensi keluarga dengan 

kekambuhan pada orang dengan gangguan jiwa (ODGJ) di RSJ Dr. 

Radjiman Wediodiningrat Lawang 

 

4.10  Etika Penelitian 

Etika penelitian merupakan hal yang penting dalam pelaksanaan sebuah 

penelitian karena penelitian keperawatan berhubungan langsung dengan manusia 

Populasi Target 

Semua keluarga ODGJ di Poliklinik Kesehatan Jiwa RSJ Dr. Radjiman 

Wediodiningrat Lawang 

Sampling 

Purposive sampling 

Sampel  

Semua keluarga ODGJ yang memenuhi kriteria inklusi dan eksklusi 

 

Pengumpulan Data 

Variabel Independen 

Resiliensi keluarga 
Variabel Dependen 

Kekambuhan ODGJ 

Analisa Data 

Spearman rho p<0,05 

Laporan Hasil Penelitian 
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yang mempunyai hak asasi dalam kegiatan penelitian. Penelitian ini telah lolos uji 

etik di Komisi Etik Penelitian Kesehatan (KEPK) Fakultas Keperawatan 

Universitas Airlangga dengan nomor : 549-KEPK pada tanggal 6 November 

2017. Etika dalam penelitian ini antara lain : 

1.  Respect for persons 

Prinsip etik respect for persons yaitu responden memiliki kewenangan 

penuh dan hak dalam membuat keputusan secara sadar dan dipahami dengan baik. 

Responden memiliki kebebasan tanpa ada paksaan untuk berpartisipasi maupun 

menolak ikut serta dalam penelitian ini ataupun mengundurkan diri saat proses 

penelitian. Peneliti menemui responden di ruang tunggu Poliklinik Kesehatan 

Jiwa RSJ Dr. Radjiman Wediodiningrat Lawang, kemudian peneliti 

memperkenalkan diri dan menjelaskan tujuan penelitian yang dilakukan serta 

memberikan lembar informed consent. Peneliti memberikan kesempatan kepada 

responden untuk mempertimbangkan keputusan ikut serta atau menolak ikut serta 

dalam penelitian. Apabila responden setuju untuk ikut serta dalam penelitian, 

maka responden menandatangani lembar informed consent. Tidak ada responden 

yang menolak untuk menandatangan lembar informed consent pada penelitian ini. 

2. Confidentiality 

Peneliti menjamin kerahasiaan informasi yang dikumpulkan dari 

responden. Hal ini dilakukan dengan menyimpandata yang hanya bisa diakses 

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

dalam waktu 5 tahun dan kemudian akan dimusnahkan dengan menghapus semua 

data yang telah diperoleh. Data dalam bentuk hard copy disimpan oleh peneliti 
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dan satu-satunya institusi yang memiliki hak publikasi atas izin peneliti adalah 

Fakultas Keperawatan Universitas Airlangga. 

3. Anonimity 

Peneliti hanya mencantumkan kode responden dan tidak mencantumkan 

nama pada lembar pengumpulan data. Peneliti menggunakan kode responden 

sebagai pengganti identitas responden dan peneliti tidak mempublikasikan 

identitas responden. Kode responden sudah ditulis peneliti sebelum responden 

mengisi kuesioner penelitian. 

4. Beneficence dan Non Maleficence 

Penelitian ini mengutamakan manfaat dan tidak merugikan untuk semua 

subjek penelitian. Penelitian ini tidak akan mempengaruhi pelayanan yang 

didapatkan responden di RSJ Dr. Radjiman Wediodiningrat Lawang apabila 

responden menolak ataupun bersedia untuk ikut serta dalam penelitian. Penelitian 

ini tidak akan membahayakan responden karena responden hanya mengisi lembar 

kuesioner. 

5. Veracity  

Prinsip veracity berarti penuh dengan kebenaran. Peneliti menyampaikan 

secara benar tentang maksud dan tujuan penelitian serta hal lain yang terkait 

dengan penjelasan penelitian yang dilakukan oleh peneliti. Peneliti sudah 

melakukan hal ini sehingga responden memahami maksud dan tujuan penelitian 

yang dilakukan. 
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4.11 Keterbatasan Penelitian 

Penelitian ini memiliki keterbatasan yaitu ada responden yang bukan 

keluarga dari ODGJ, melainkan tetangga karena ODGJ tersebut sudah tidak 

memiliki keluarga tetapi tetangga tersebut mengetahui perkembangan ODGJ 

selama pengobatan. 
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BAB 5 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

 

Bab ini menguraikan tentang hasil penelitian meliputi gambaran umum 

tempat penelitian, data umum serta pembahasan hasil identifikasi hubungan 

resiliensi keluarga dengan kekambuhan pada orang dengan gangguan jiwa 

(ODGJ) di RSJ Dr. Radjiman Wediodiningrat Lawang. 

 

5.1  Hasil Penelitian 

5.1.1  Gambaran Umum Lokasi Penelitian 

Rumah Sakit Jiwa Dr. Radjiman Wediodiningrat Lawang adalah Unit 

Organisasi di lingkungan Kementerian Kesehatan yang berada dibawah dan 

bertanggung jawab langsung kepada Direktur Jenderal Pelayanan Kesehatan 

berdasarkan Surat Keputusan Menteri Kesehatan RI No. : 

254/MenKes/Per/III/2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Rumah Sakit Jiwa. 

Rumah Sakit Jiwa Dr. Radjiman Wediodiningrat Lawang mempunyai 

tugas melaksanakan upaya kesehatan jiwa secara berdayaguna dan berhasil guna 

dengan mengupayakan pelayanan kesehatan jiwa meliputi pencegahan (preventif), 

pelayanan jiwa pemulihan (kuratif) dan pelayanan kesehatan jiwa rehabilitasi, 

pelayanan kesehatan jiwa masyarakat yang dilaksanakan secara terpadu. 

Rumah Sakit Jiwa Dr. Radjiman Wediodiningrat mempunyai berbagai 

fasilitas dan ruang perawatan, salah satunya adalah klinik psikiatri. Klinik 

psikiatri di Rumah Sakit Jiwa Dr. Radjiman Wediodiningrat Lawang terdiri dari 

klinik psikiatri dewasa melayani semua kasus psikiatrik pada pasien yang berusia 
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lebih dari sama dengan 18 tahun atau sudah menikah, diluar kasus gangguan 

mental organik dan forensik, klinik psikiatri anak dan remaja melayani semua 

kasus psikiatrik pada pasien berusia kurang dari 18 tahun yang belum menikah, 

juga meliputi layanan day care, klinik psikiatri geriatri melayani semua kasus 

psikiatrik pada pasien berusia lebih dari sama dengan 60 tahun dan semua kasus 

demensia, klinik gangguan mental organik melayani semua kasus gangguan 

mental organik, klinik psikiatri adiksi melayani semua kasus psikiatrik adiksi atau 

kecanduan, klinik psikiatri forensik melayani semua kasus forensik. 

5.1.2  Data Umum 

Data umum menguraikan tentang data keluarga dan data anggota keluarga 

yang menderita gangguan jiwa di RSJ Dr. Radjiman Wediodiningrat Lawang. 

Data keluarga meliputi usia, hubungan dengan ODGJ, lama tinggal dengan 

ODGJ, pendidikan terakhir, pekerjaan, penghasilan dalam satu bulan, sumber 

dana perawatan ODGJ dan cara pembayaran perawatan ODGJ. Data klien 

meliputi usia, lama menderita gangguan jiwa, pendidikan terakhir dan pekerjaan 

saat ini. 

1. Frekuensi data umum responden (keluarga) 

Tabel 5.1 Data umum responden (keluarga ODGJ) di RSJ Dr. Radjiman 

Wediodiningrat Lawang bulan Nopember – Desember 2017 

No. Data Umum Kategori 
Jumlah 

(Σ) 

Persentase 

(%) 

1 Usia 

12-16 tahun 1 0,4 

17-25 tahun 11 4,3 

26-35 tahun 31 12 

36-45 tahun 61 23,6 

46-55 tahun 73 28,3 

56-65 tahun 61 23,6 

>65 tahun 20 7,8 

 

 

Total 

 

 

258 

 

 

100 



IR PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA 

70 

SKRIPSI HUBUNGAN RESILIENSI KELUARGA... YHUNIKA NUR M. 

No. Data Umum Kategori 
Jumlah 

(Σ) 

Persentase 

(%) 

2 Hubungan dengan ODGJ 

Orang tua 114 44,2 

Suami/ istri 42 16,3 

Anak 15 5,8 

Kakak/ adik 57 22,1 

Saudara  27 10,4 

Tetangga  2 0,8 

Menantu  1 0,4 

Total 258 100 

3 Lama tinggal serumah 

<1 tahun 31 12 

1-5 tahun 16 6,2 

>5 tahun 211 81,8 

Total 258 100 

4 Pendidikan 

Tidak sekolah 5 1,9 

SD/MI/sederajat 82 31,8 

SMP/MTS/sederajat 50 19,4 

SMA/MA/sederajat 96 37,2 

Diploma/PT 25 9,7 

Total 258 100 

5 Pekerjaan 

Tidak bekerja 2 0,8 

Pelajar/Mahasiswa 4 1,6 

Wiraswasta 104 40,3 

Karyawan swasta 29 11,2 

PNS 10 3,9 

Buruh 50 19,4 

Petani  19 7,4 

Penjahit  1 0,4 

Sopir  4 1,5 

Satpam  2 0,8 

Honorer  3 1,2 

Tukang becak 1 0,4 

IRT 27 10,4 

Pelayan  1 0,4 

Serabutan  1 0,4 

Total 258 100 

6 Penghasilan 

<500rb 58 22,5 

500rb-1jt 70 27,1 

>1jt 109 42,2 

Total 258 100 

7 Sumber dana perawatan 

Uang pribadi 134 51,9 

Bantuan dari saudara 13 5 

Bantuan dari 

Pemerintah 
110 42,6 

Bantuan dari 

donatur/tetangga 
1 0,4 

Total 258 100 
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No. Data Umum Kategori 
Jumlah 

(Σ) 

Persentase 

(%) 

8 Cara pembayaran 

BPJS 220 85,3 

Asuransi lain 2 0,8 

Bayar sendiri 36 14 

Total 258 100 

 

Tabel 5.1 di atas menjelaskan tentang data umum responden (keluarga 

ODGJ) yaitu distribusi berdasarkan usia terbanyak adalah berusia 46-55 tahun, 

36-45 tahun dan 56-65 tahun yaitu sebanyak 73 orang (28,3%) dan masing-

masing 61 orang (23,6%). Hubungan dengan klien (ODGJ) sebagian besar adalah 

sebagai orang tua, 114 orang (44,2%). Mayoritas responden tinggal dengan klien 

(ODGJ) selama lebih dari 5 tahun yaitu sebanyak 211 orang (81,8%). Pendidikan 

keluarga terbanyak adalah SMA/MA/sederajat sebanyak 96 orang (37,2%). 

Pekerjaan terbanyak adalah wiraswasta, terdapat 104 orang (40,3%) dan sebagian 

besar penghasilan responden lebih dari satu juta rupiah sebanyak 109 orang 

(42,2%). Sumber dana perawatan mayoritas adalah dari uang pribadi dan bantuan 

dari Pemerintah yaitu 134 orang (51,9%) dan 110 orang (42,6%) dengan 

mayoritas cara bayar adalah BPJS sebanyak 220 orang (85,3%). 
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2. Frekuensi data umum responden (data ODGJ menurut keluarga) 

Tabel 5.2 Data umum responden (data ODGJ) di RSJ Dr. Radjiman 

Wediodiningrat Lawang bulan Nopember - Desember 2017 

 Data Umum Kategori  
Jumlah 

(Σ) 

Persentase 

(%) 

1 Usia  

5-11 tahun 0 0 

12-16 tahun 9 3,5 

17-25 tahun 60 23,3 

26-35 tahun 87 33,7 

36-45 tahun 58 22,5 

46-55 tahun 36 14 

56-65 tahun 6 2,3 

>65 tahun 2 0,8 

Total 258 100 

2 
Lama menderita 

gangguan jiwa 

<3 tahun 75 29,1 

3-5 tahun 66 25,6 

>5 tahun 117 45,3 

Total  258 100 

3 Pendidikan terakhir  

Tidak sekolah 8 3,1 

SD/MI/sederajat 80 31 

SMP/MTS/sederajat 51 19,8 

SMA/MA/sederajat 100 38,8 

Diploma/PT 19 7,4 

Total 258 100 

4 Pekerjaan  

Tidak bekerja 97 37,6 

Pelajar/Mahasiswa 13 5 

Wiraswasta 53 20,5 

Karyawan swasta 14 5,4 

PNS 0 0 

Buruh 35 13,6 

Honorer  4 1,5 

IRT 32 12,3 

Petani 2 0,8 

Pengasuh anak 1 0,4 

Pelayan  2 0,8 

Tukang parkir 2 0,8 

Serabutan  3 1,2 

Total 258 100 
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Tabel 5.2 di atas menjelaskan tentang data umum responden yang 

berhubungan dengan ODGJ yaitu distribusi berdasarkan usia ODGJ sebagian 

besar berusia 26-35 tahun sebanyak 87 orang (33,7%), mayoritas ODGJ menderita 

gangguan jiwa selama lebih dari 5 tahun yaitu terdapat 117 orang (45,3%). 

Pendidikan terakhir ODGJ sebagian besar adalah SMA/MA/sederajat, 100 orang 

(38,8%) dan mayoritas ODGJ tidak bekerja yaitu sebanyak 97 orang (37,6%). 

5.1.3 Data Khusus 

Subbab ini menguraikan tentang hasil penelitian identifikasi kekambuhan 

pada ODGJ, tingkat resiliensi keluarga ODGJ dan hubungan resiliensi keluarga 

dengan kekambuhan pada ODGJ. Secara lebih jelas, hasil penelitian sebagai 

berikut. 

5.1.3.1 Kekambuhan Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) 

Tabel 5.3 Frekuensi Kekambuhan Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) selama 

satu tahun terakhir di RSJ Dr. Radjiman Wediodiningrat Lawang bulan 

Nopember - Desember 2017 

Frekuensi Kekambuhan Jumlah (Σ) Persentase (%) 

Tidak pernah 

1 kali 

2 kali 

3 kali 

4 kali 

5 kali 

6 kali 

148 

92 

11 

2 

1 

3 

1 

57,4 

35,7 

4,3 

0,8 

0,4 

1,2 

0,4 

Total 258 100 

 

Tabel 5.3 menunjukkan frekuensi kekambuhan pada ODGJ, mayoritas 

ODGJ tidak pernah kambuh dalam satu tahun terakhir yaitu sebanyak 148 orang 

(57,4%) dan kekambuhan tertinggi adalah sebanyak 6 kali selama satu tahun 

terakhir yang dialami oleh 1 orang (0,4%).  
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5.1.3.2 Tingkat Resiliensi Keluarga Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) 

Tabel 5.4 Frekuensi Tingkat Resiliensi Keluarga Orang Dengan Gangguan Jiwa 

(ODGJ) selama satu tahun terakhir di RSJ Dr. Radjiman 

Wediodiningrat Lawang bulan Nopember - Desember 2017 

Resiliensi Keluarga Jumlah (Σ) Persentase (%) 

Rendah 

Cukup 

Tinggi 

1 

170 

87 

0,4 

65,9 

33,7 

Total 258 100 

 

Tabel 5.4 menunjukkan tingkat resiliensi keluarga ODGJ, sebagian besar 

keluarga mempunyai tingkat resiliensi yang cukup yaitu sebanyak 170 orang 

(65,9%). Tingkat resiliensi keluarga dikatakan cukup jika ketiga proses kunci 

resiliensi terpenuhi dan dilakukan dengan baik oleh keluarga, antara lain sistem 

keyakinan, pola organisasi dan pola komunikasi. 

5.1.3.3 Hubungan Resiliensi Keluarga dengan Kekambuhan pada Orang 

dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) 

Tabel 5.5 Uji Statistik Hubungan Resiliensi Keluarga dengan Kekambuhan pada 

ODGJ di RSJ Dr. Radjiman Wediodiningrat Lawang bulan Nopember – 

Desember 2017 

Korelasi  

Kekambuhan 

Total 

Uji 

statistik 

Spearman 

rho 
0 1 2 3 4 5 6 

Resiliensi 

Keluarga 

Tinggi 
53 

60,9% 

29 

33,3% 

0 

0% 

1 

1,1% 

0 

0% 

3 

3,4% 

1 

0,3% 

87 

100% 

p=0,002 

r=-0,195 

Cukup 
95 

55,9% 

63 

37,1% 

11 

6,5% 

1 

0,6% 

0 

0% 

0 

0% 

0 

0% 

170 

100% 

Rendah 
0 

0% 

0 

0% 

0 

0% 

0 

0% 

1 

0,4% 

0 

0% 

0 

0% 

1 

100% 

Total 
148 

57,4% 

92 

35,7% 

11 

4,3% 

2 

0,8% 

1 

0,4% 

3 

1,2% 

1 

0,4% 

258 

100% 

 

Tabel 5.5 menunjukkan hasil uji statistik hubungan resiliensi keluarga 

dengan kekambuhan ODGJ, didapatkan hasil nilai signifikansi pada uji Spearman 
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rho adalah p=0,002. Nilai p<0,05 maka dapat disimpulkan bahwa ada hubungan 

antara resiliensi keluarga dengan kekambuhan pada ODGJ. Koefisien korelasinya 

pada uji Spearman rho adalah r = ̵ 0,195, menunjukkan adanya hubungan yang 

negatif dengan kekuatan sangat lemah antara variabel resiliensi keluarga dengan 

kekambuhan pada ODGJ. Artinya bahwa semakin tinggi tingkat resiliensi 

keluarga, maka semakin jarang frekuensi kekambuhan ODGJ, berlaku pula 

sebaliknya yaitu semakin rendah tingkat resiliensi keluarga maka semakin sering 

frekuensi kekambuhan pada ODGJ. 

 

5.2 Pembahasan 

5.2.1 Kekambuhan ODGJ 

Berdasarkan tabel 5.3 didapatkan hasil bahwa sebagian besar ODGJ tidak 

mengalami kekambuhan selama satu tahun terakhir. ODGJ yang tidak mengalami 

kekambuhan dalam penelitian ini yaitu ODGJ tidak dirawat inap di Rumah Sakit 

atau Rumah Sakit Jiwa, mereka hanya rawat jalan setiap bulan. Keluarga 

mengatakan bahwa kadang masih muncul gejala gangguan jiwa pada ODGJ 

setelah dilakukan perawatan di Rumah Sakit maupun Rumah Sakit Jiwa tetapi 

gejala yang muncul masih dianggap ringan oleh keluarga dan keluarga mampu 

untuk mengatasinya di rumah. 

Kekambuhan adalah kembalinya suatu penyakit setelah nampaknya 

mereda. Kekambuhan menunjukkan kembalinya gejala-gejala penyakit 

sebelumnya cukup parah dan mengganggu aktivitas sehari-hari dan memerlukan 

perawatan inap dan rawat jalan yang tidak terjadwal (Dorland, 2015). 

Kekambuhan sering terjadi selama tahun-tahun pertama dan mungkin terkait 
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dengan kemunduran klinis dan biasanya penghentian terapi obat (Robinson, 1999 

dalam Weret dan Mukherjee, 2014). 

Peneliti berpendapat bahwa ODGJ selama satu tahun terakhir tidak 

pernah mengalami kekambuhan disebabkan karena mayoritas yang merawat 

ODGJ adalah orang tua, berusia 46-55 tahun atau lansia awal dan sudah tinggal 

serumah selama lebih dari 5 tahun, yang sudah mengerti tentang kondisi anaknya 

yang sakit. Hasil ini sejalan dengan penelitian Fikreyesus, Soboka dan Feyissa 

(2016) yang menyatakan bahwa penderita yang tidak tinggal dengan keluarga 

memiliki resiko mengalami kekambuhan sebesar 72%. Pada penelitian ini, 

kekambuhan sering terjadi dalam satu tahun terakhir pada usia 17-25 tahun. Hasil 

ini sejalan dengan penelitian Ratna Dewi (2009) yang menyatakan bahwa 

kekambuhan terjadi pada usia < 34 tahun sebesar 73,1% dan pada usia > 34 tahun 

sebesar 26,9%. 

Pendidikan terakhir keluarga adalah SMA/MA/sederajat yang 

memudahkan untuk memberi pengertian atau penjelasan tentang kondisi anggota 

keluarga yang sakit. Sebagian besar pendidikan terakhir keluarga adalah 

wiraswasta dengan mayoritas penghasilan lebih dari 1 juta rupiah. Sumber dana 

perawatan sebagian besar adalah dari dana pribadi dan bantuan Pemerintah 

dengan cara pembayaran menggunakan jaminan kesehatan BPJS, baik BPJS 

mandiri maupun BPJS dari Pemerintah. Hasil ini menunjukkan bahwa keluarga 

mempunyai dukungan untuk kesembuhan anggota keluarga penderita gangguan 

jiwa, yaitu berupa dukungan sosial dan ekonomi serta kepatuhan pengobatan 

seperti yang diungkapkan Fikreyesus, et al (2016) bahwa penderita yang tidak 

mendapat dukungan sosial akan beresiko mengalami kekambuhan sebesar 48%, 
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tidak patuh terhadap pengobatan beresiko mengalami kekambuhan sebesar 69%. 

Sebagian besar ODGJ menderita gangguan jiwa sudah lebih dari lima tahun 

sehingga ODGJ dan keluarga sudah mampu mengenal, mempelajari dan 

mengatasi gejala-gejala yang muncul serta sudah memahami cara-cara yang bisa 

dilakukan ketika anggota keluarga yang menderita gangguan jiwa muncul gejala 

gangguan jiwa seperti sebelumnya. Gejala yang muncul kembali merupakan 

gejala yang lebih ringan daripada sebelumnya ketika ODGJ harus dilakukan rawat 

inap di Rumah Sakit maupun Rumah Sakit Jiwa. Hasil ini sejalan dengan 

penelitian Tlhowe, et al (2017) yang mengungkapkan bahwa ada empat kekuatan 

yang ditekankan pada keluarga untuk mengurangi kekambuhan pada ODGJ, 

antara lain penerimaan melalui pendidikan kesehatan jiwa, beriman kepada 

Tuhan, melibatkan ODGJ dalam kegiatan sehari-hari serta keluarga juga harus 

mempertahankan sikap tenang, mengetahui apa saja yang dapat memperburuk 

keadaan ODGJ dan menggunakan komunikasi yang baik, saling berinteraksi 

secara terbuka, positif, jujur dan sering.  

5.2.2 Tingkat Resiliensi Keluarga ODGJ 

Berdasarkan tabel 5.4 didapatkan hasil bahwa mayoritas keluarga ODGJ 

mempunyai tingkat resiliensi yang cukup. Resiliensi keluarga mengacu pada 

proses koping dan adaptasi dalam keluarga sebagai unit fungsional, yang 

memungkinkan kita untuk memahami bagaimana proses keluarga memediasi stres 

dan bagaimana keluarga dan anggotanya mengatasi krisis yang berkepanjangan 

(Walsh, 2006). Resiliensi keluarga tidak hanya dipandang berdasarkan kualitas 

dan kekuatan yang dimiliki keluarga, tetapi harus dilihat berdasarkan proses yang 

terjadi sepanjang waktu yang dipengaruhi konteks yang unik yang meliputi tahap 
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perkembangan keluarga, interaksi antara faktor resiko dan faktor pelindung serta 

pandangan bersama keluarga (Wandasari, 2012). Resiliensi keluarga terdiri dari 

tiga kunci utama yaitu model kepercayaan, pola organisasi dan komunikasi atau 

penyelesaian masalah (Walsh, 2007).  

Hasil penelitian ini, mayoritas keluarga ODGJ mempunyai tingkat 

resiliensi cukup dikarenakan memiliki sistem keyakinan baik, pola organisasi dan 

proses komunikasi keluarga sedang. Tingkat resiliensi keluarga tinggi karena nilai 

sistem keyakinan, pola organisasi dan proses komunikasi dalam keluarga 

seimbang, ketiga proses kunci resiliensi keluarga tersebut baik dan tingkat 

resiliensi keluarga rendah karena proses komunikasi dan pola organisasinya 

kurang dan sistem keyakinannya cukup. Sebagian besar keluarga sudah tinggal 

dengan ODGJ selama lebih dari lima tahun dan mereka selalu meluangkan waktu 

untuk melakukan kegiatan bersama, keluarga juga mendapat dukungan dari orang-

orang dan lingkungan sekitar, keluarga mendapatkan keringanan biaya perawatan 

dan pengobatan dengan adanya BPJS. Penelitian Nelia Afriyeni dan Subandi 

(2015) juga menemukan bahwa karakteristik kekuatan yang terdapat pada 

keluarga adalah penerimaan positif keluarga, kemampuan menyelesaikan 

permasalahan, komunikasi yang efektif dan terbuka, kedekatan dan kebersamaan 

dalam keluarga (berkumpul bersama), dukungan dari keluarga besar (terlibat 

dalam mencari pengobatan dan bantuan finansial), ketaatan dalam beribadah dan 

saling mendo‟akan serta sumber daya ekonomi. Bishop dan Greeff (2015) 

menemukan resiliensi keluarga yang teridentifikasi antara lain pendapatan 

keluarga, mencari pendukung dalam komunitasnya, kebersamaan dalam keluarga, 

model komunikasi keluarga selama krisis, menegaskan dan mendukung pola 
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komunikasi, keletihan keluarga, komitmen terhadap keluarga, membingkai 

kembali krisis sebagai tantangan, dan tempat kendali internal dalam keluarga. 

Sebagian besar keluarga dan ODGJ, pendidikan terakhir mereka adalah 

SMA/MA/sederajat dan sebagian besar ODGJ berada di rentang usia 26-35 tahun 

atau dewasa awal, keluarga berada di rentang usia 46-55 tahun atau lansia awal  

yang memiliki tingkat pemahaman lebih mudah apabila diberikan pendidikan 

tentang kesehatan jiwa dan memiliki pengalaman lebih banyak. Hasil ini seperti 

penelitian yang dilakukan Monyaluoe, Plessis dan Koen (2014) yang menyatakan 

bahwa peningkatan resiliensi keluarga bisa melalui pendidikan tentang kesehatan 

jiwa oleh tenaga kesehatan, seperti penyebab, perawatan selama di rumah, 

kebersihan diri, cara menangani pasien agresif, siapa yang harus dihubungi untuk 

merujuk, serta hak-hak ODGJ. 

Tingkat resiliensi keluarga dikatakan tinggi jika ketiga proses kunci 

resiliensi terpenuhi dan dilakukan dengan baik oleh keluarga, antara lain sistem 

keyakinan, pola organisasi dan pola komunikasi. Tingkat resiliensi cukup jika 

ketiga proses kunci tersebut ada yang dipenuhi dengan baik, ada yang tidak dan 

tingkat resiliensi rendah jika keluarga tidak dapat memenuhi ketiga proses kunci 

tersebut. 

5.2.3 Hubungan Resiliensi Keluarga dengan Kekambuhan pada Orang 

dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) 

Berdasarkan tabel 5.5 didapatkan hasil bahwa ada hubungan yang negatif 

dengan kekuatan sangat lemah antara variabel resiliensi keluarga dengan 

kekambuhan pada ODGJ dengan nilai p =0,002 dan r = ̵̵ 0,195. Artinya bahwa 

semakin tinggi tingkat resiliensi keluarga, maka kejadian kekambuhan ODGJ 
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semakin sedikit, berlaku pula sebaliknya yaitu semakin rendah tingkat resiliensi 

keluarga maka semakin sering frekuensi kekambuhan pada ODGJ. 

Penelitian Poegoeh dan Hamidah (2016) mendapatkan hasil adanya 

hubungan antara dukungan sosial, regulasi emosi dan resiliensi keluarga penderita 

skizofrenia. Kekuatan keluarga dapat membatasi kekambuhan anggota keluarga 

yang mengalami gangguan jiwa antara lain menerima kondisi keluarga yang 

mengalami gangguan jiwa, memiliki kepercayaan, melibatkan anggota keluarga 

yang sakit mental dalam aktivitas sehari-hari dan menyadari apa yang 

memperburuk anggota keluarga yang sakit mental (Tlhowe, du Plessis dan Koen, 

2017). Simon, Murphy dan Smith (2005) dalam Wandasari (2012) menjelaskan 

tiga hal yang dapat mempengaruhi resiliensi keluarga, yaitu durasi situasi sulit 

yang dihadapi, tahap perkembangan keluarga dan sumber dukungan internal dan 

eksternal. 

Peneliti berpendapat adanya hubungan resiliensi keluarga dengan 

kekambuhan pada ODGJ bisa disebabkan usia keluarga terbanyak adalah usia 46-

55 tahun yang masuk dalam kriteria lansia awal kemudian keluarga yang merawat 

adalah orang tua yang sudah tinggal dengan ODGJ lebih dari 5 tahun, yang 

mampu menerima dan beradaptasi dengan kondisi anggota keluarga yang 

mengalami gangguan jiwa, keluarga menganggap bahwa masalah yang muncul 

merupakan ketentuan Tuhan. Proses kunci resiliensi keluarga yang terdiri dari 

sistem keyakinan keluarga, pola organisasi dalam keluarga, dan proses 

komunikasi dalam keluarga dapat dipenuhi dan dilakukan oleh keluarga dengan 

baik. Hubungan antara resiliensi keluarga dengan kekambuhan pada ODGJ sangat 
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lemah karena kekambuhan tidak hanya dipengaruhi oleh faktor resiliensi keluarga, 

tetapi bisa juga dari diri penderita gangguan jiwa itu sendiri. 

Keluarga tinggal dengan ODGJ sebagian besar sudah lebih dari 5 tahun 

dan sebagian besar ODGJ menderita gangguan jiwa sudah lebih dari 5 tahun, 

sehingga keluarga sudah menyesuaikan diri terhadap situasi yang dialami, sejalan 

dengan yang diungkapkan Simon, Murphy dan Smith (2005) dalam Wandasari 

(2012) yaitu resiliensi keluarga dipengaruhi oleh durasi situasi sulit yang 

dihadapi. Keluarga yang mengalami situasi sulit dalam jangka waktu relatif 

singkat, hanya memerlukan perubahan dalam keluarga, sedangkan keluarga yang 

mengalami situasi sulit dalam jangka waktu yang panjang memerlukan 

penyesuaian terhadap situasi yang dialami (McCubbin dan McCubbin, 1988 

dalam Wandasari, 2012). 

Pendidikan terakhir keluarga dan ODGJ adalah SMA/MA/sederajat yang 

memungkinkan mereka bisa mengerti informasi yang diberikan dengan lebih 

mudah dan lebih cepat. Usia ODGJ sebagian besar adalah 26-35 tahun yang 

termasuk kategori dewasa awal, dimana mereka lebih bisa mengolah informasi 

yang diberikan terkait penyakitnya, lebih bisa merasakan gangguan yang terjadi 

dalam dirinya. Keluarga juga berusaha mencari dukungan spiritual, dukungan 

orang-orang di sekitar, dukungan ekonomi, keluarga meluangkan waktu untuk 

melakukan kegiatan bersama, keluarga melibatkan anggota keluarga yang 

mengalami gangguan jiwa dalam kegiatan sehari-hari, keluarga berusaha 

meningkatkan kemampuan mereka menerima dan mengatasi masalah, seperti 

yang diungkapkan oleh Tlhowe, et al (2017) bahwa ada empat kekuatan yang 

dapat ditekankan pada keluarga ODGJ untuk mengurangi kekambuhan antara lain 
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penerimaan melalui pendidikan kesehatan jiwa, beriman kepada Tuhan, 

melibatkan ODGJ dalam kegiatan sehari-hari serta keluarga juga harus 

mempertahankan sikap tenang, mengetahui apa saja yang memperburuk keadaan 

ODGJ dan menggunakan komunikasi yang baik, saling berinteraksi secara 

terbuka, positif, jujur dan sering.  

Usia dewasa awal seharusnya mereka berada dalam usia produktif tetapi 

sebagian besar ODGJ tidak bekerja yang bisa disebabkan karena ODGJ takut 

kambuh saat mereka bekerja. Pekerjaan keluarga sebagian besar adalah 

wiraswasta dengan penghasilan rata-rata setiap bulan lebih dari satu juta rupiah, 

yang digunakan sebagai sumber dana perawatan selain bantuan dari Pemerintah. 

Cara pembayaran yang dilakukan sebagian besar keluarga untuk perawatan 

anggota keluarga yang menderita gangguan jiwa adalah menggunakan BPJS, baik 

BPJS mandiri yang dibayar sendiri oleh keluarga setiap bulan, maupun BPJS dari 

Pemerintah, ini menunjukkan bahwa keluarga mendapat dukungan, baik 

dukungan sosial maupun dukungan ekonomi yang menambah tingkat resiliensi 

keluarga ODGJ. Hasil ini sejalan dengan penelitian Nelia Afriyeni dan Subandi 

(2015) yang menyatakan bahwa karakteristik resiliensi keluarga penderita psikosis 

antara lain penerimaan positif keluarga, kemampuan menyelesaikan masalah, 

komunikasi efektif dan terbuka, kedekatan dan kebersamaan dalam keluarga, 

dukungan keluarga, keta‟atan beribadah dan saling mendo‟akan, serta sumber 

daya ekonomi dan status sosial yang dipandang lebih di masyarakat.  

Hasil penelitian ini menunjukkan kekambuhan sering terjadi dalam satu 

tahun terakhir pada ODGJ yang berusia 17-25 tahun dan 46-55 tahun atau pada 

masa remaja, sejalan dengan penelitian Ratna Dewi (2009) yang menyatakan 
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bahwa usia < 34 tahun beresiko lebih tinggi mengalami kekambuhan yaitu sebesar 

73,1% dan pada usia > 34 tahun sebesar 26,9%.  

Penelitian ini juga mendapatkan hasil usia keluarga yang merawat ODGJ 

dengan kekambuhan 5 dan 6 kali yaitu berusia 46-55 tahun, 17-25 tahun dan 26-

35 tahun atau pada masa remaja akhir, dewasa awal dan lansia awal. Pada 

penelitian ini, tingkat resiliensi keluarga tinggi, tetapi mengalami kekambuhan 

sebanyak 5 dan 6 kali. Peneliti berpendapat hal ini bisa terjadi karena 

kekambuhan tidak hanya dipengaruhi atau berhubungan dengan resiliensi 

keluarga, tetapi ada faktor lain seperti yang diungkapkan oleh Ratna Dewi (2009) 

bahwa kepatuhan pengobatan, riwayat gangguan jiwa pada keluarga 

mempengaruhi kekambuhan. 

Resiliensi keluarga dapat ditunjukkan dengan berinteraksi secara dinamis, 

mengintegrasikan faktor perlindungan dan pemulihan optimisme, spiritualitas, 

kesepakatan, fleksibilitas, komunikasi, manajemen keuangan, waktu dan rekreasi, 

rutinitas dan ritual, serta dukungan sosial (Black dan Lobo, 2008). Kualitas 

resiliensi keluarga yang dapat digunakan untuk meningkatkan resiliensi dan 

fungsi keluarga diidentifikasi sebagai berikut, yaitu pendapatan keluarga, 

menemukan dukungan di komunitas mereka, kebersamaan keluarga, gaya 

komunikasi selama krisis, menegaskan dan mendukung pola komunikasi, 

kekuatan keluarga, komitmen dalam keluarga, membingkai kembali krisis sebagai 

tantangan, kontrol internal dalam keluarga. Resiliensi keluarga juga dipengaruhi 

oleh durasi kesulitan yang dihadapi, tahap perkembangan keluarga serta sumber 

dukungan internal dan eksternal (Wandasari, 2012; Bishop dan Greeff, 2015). 

Tingkat resiliensi keluarga yang tinggi, memenuhi faktor-faktor tersebut. 
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Zauszniewski, Bekhet dan Suresky (2010) mengungkapkan bahwa peningkatan 

resiliensi keluarga ODGJ berkontribusi terhadap kesejahteraan keluarga dan 

kesejahteraan ODGJ yang dirawat. 
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BAB 6 

SIMPULAN DAN SARAN 

 

Bab ini akan menguraikan tentang kesimpulan dan saran mengenai 

hubungan resiliensi keluarga dengan kekambuhan pada orang dengan gangguan 

jiwa (ODGJ) di RSJ Dr. Radjiman Wediodiningrat Lawang. 

 

6.1 Simpulan 

Berdasarkan hasil dan pembahasan penelitian tentang hubungan resiliensi 

keluarga dengan kekambuhan pada orang dengan gangguan jiwa (ODGJ) di RSJ 

Dr. Radjiman Wediodiningrat Lawang, dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut : 

1. Hasil penelitian ini, ODGJ tidak pernah mengalami kekambuhan selama satu 

tahun terakhir. Tidak pernah mengalami kekambuhan pada penelitian ini 

adalah ODGJ tidak pernah muncul gejala gangguan jiwa yang menyebabkan 

mereka dirawat kembali di Rumah Sakit atau Rumah Sakit Jiwa. 

2. Tingkat resiliensi keluarga tinggi jika keluarga bisa memenuhi dan 

melaksanakan ketiga proses kunci resiliensi keluarga dengan baik dan 

seimbang, antara lain sistem keyakinan yang terdiri dari memberi makna pada 

kesulitan, berpandangan positif, transenden dan spiritualitas, pola organisasi 

yang terdiri dari fleksibilitas, keterhubungan, sumber daya sosial dan 

ekonomi, serta proses komunikasi yang terdiri dari kejelasan, ungkapan 

emosi, pemecahan masalah secara kolaboratif. 
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3. Hubungan resiliensi keluarga dengan kekambuhan pada ODGJ pada 

penelitian ini lemah dan bernilai negatif, artinya semakin tinggi tingkat 

resiliensi keluarga, semakin jarang terjadinya kekambuhan, begitu sebaliknya. 

 

6.2 Saran 

Berdasarkan hasil kesimpulan di atas, ada beberapa hal yang dapat 

disarankan demi pengembangan penelitian terkait kekambuhan pada orang dengan 

gangguan jiwa (ODGJ) di RSJ Dr. Radjiman Wediodiningrat Lawang. 

1. Bagi Rumah Sakit 

Hasil penelitian ini dapat dijadikan bahan evaluasi program penyuluhan 

dan pendidikan kepada keluarga orang dengan gangguan jiwa dalam 

meningkatkan kemampuan keluarga menerima orang dengan gangguan jiwa dan 

meminimalkan kekambuhan orang dengan gangguan jiwa, meningkatkan 

pengetahuan keluarga tentang gangguan jiwa, tanda dan gejalanya, cara mengatasi 

dan penanganan lebih lanjut. 

2. Bagi Responden 

Hasil yang didapatkan dalam penelitian ini menunjukkan tingkat resiliensi 

keluarga orang dengan gangguan jiwa (ODGJ) di RSJ Dr. Radjiman 

Wediodiningrat Lawang cukup. Resiliensi keluarga ODGJ ini perlu dipertahankan 

dan terus ditingkatkan agar kekambuhan ODGJ dapat diminimalkan. Cara yang 

bisa dilakukan untuk meningkatkan resiliensi keluarga antara lain keluarga selalu 

terlibat dalam proses perawatan dan pengobatan anggota keluarga yang 

mengalami gangguan jiwa, keluarga memberikan dukungan kepada ODGJ agar 

mereka tetap merasa sebagai bagian dari keluarga, keluarga harus lebih 
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memahami tentang apa saja yang harus dilakukan ketika ODGJ keluar dari RS 

maupun RSJ. 

3. Bagi Peneliti Selanjutnya 

Hasil penelitian ini mampu memberikan informasi tentang tingkat 

resiliensi keluarga dengan kekambuhan pada ODGJ di RSJ Dr. Radjiman 

Wediodiningrat Lawang. Peneliti selanjutnya diharapkan bisa melakukan 

penelitian lebih lanjut mengenai faktor-faktor eksternal dan internal yang 

mempengaruhi resiliensi keluarga dan kekambuhan ODGJ. 
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LAMPIRAN 

 

Lampiran 1 

LEMBAR PERMOHONAN MENJADI RESPONDEN PENELITIAN 

 

Yth. Responden 

Di 

Tempat 

Selamat pagi/ siang, 

Saya Yhunika Nur Mastiyas, mahasiswi Program studi Pendidikan Ners 

Fakultas Keperawatan Universitas Airlangga yang akan melakukan penelitian 

dengan judul “Hubungan Resiliensi Keluarga Dengan Kekambuhan Pada Orang 

Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ)”. Manfaat penelitian ini adalah diharapkan dapat 

meningkatkan pengetahuan keluarga tentang resiliensi keluarga sehingga dapat 

mengurangi angka kekambuhan penderita gangguan jiwa. Untuk keperluan di 

atas, saya mohon kesediaan responden untuk mengisi kuesioner. 

Saya menjamin kerahasiaan dan identitas diri dari semua data yang 

dikumpulkan. Informasi yang diberikan digunakan sebagai sarana untuk 

mengetahui hubungan resiliensi keluarga dengan kekambuhan pada orang dengan 

gangguan jiwa (ODGJ) dan tidak ada maksud lain. Bapak/Ibu/Saudara berhak 

untuk mengundurkan diri apabila tidak berkenan menjadi responden penelitian. 

Sebagai bukti kesediaan Bapak/Ibu/Saudara menjadi responden dalam 

penelitian ini, saya mohon kesediaannya untuk menandatangani persetujuan yang 

telah saya siapkan. Partisipasi Bapak/Ibu/Saudara dalam penelitian ini sangat saya 

hargai, saya akan memberikan bingkisan sebagai ucapan terima kasih. Nomor 

telepon yang dapat dihubungi : Yhunika Nur Mastiyas/ 081554079949 

 

Lawang,     November 2017 

Hormat Saya 

 

 

Yhunika Nur Mastiyas 
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Lampiran 2 

LEMBAR PENJELASAN PENELITIAN BAGI RESPONDEN 

 

Judul Penelitian : Hubungan Resiliensi Keluarga Dengan Kekambuhan Pada 

Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) 

 

Tujuan  

Tujuan Umum 

Mengidentifikasi hubungan resiliensi keluarga dengan kekambuhan pada orang 

dengan gangguan jiwa (ODGJ). 

Tujuan Khusus 

1. Mengidentifikasi kekambuhan pada orang dengan gangguan jiwa (ODGJ). 

2. Mengidentifikasi tingkat resiliensi keluarga orang dengan gangguan jiwa 

(ODGJ). 

3. Mengidentifikasi hubungan resiliensi keluarga dengan kekambuhan orang 

dengan gangguan jiwa (ODGJ). 

Penelitian ini merupakan penelitian cross sectional, pengumpulan data tentang 

resiliensi keluarga dan kekambuhan dilakukan dengan menggunakan kuesioner. 

Waktu dan Tempat Pengisian Kuesioner 

Pengisian kuesioner dilakukan di RSJ Dr. Radjiman Wediodiningrat Lawang dan 

waktu pengisian kuesioner sekitar 30 menit. 

Manfaat 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat dapat digunakan oleh keluarga sebagai dasar 

pertimbangan peningkatan resiliensi keluarga dalam merawat anggota keluarga 

yang menderita gangguan jiwa agar tidak terjadi kekambuhan. 

Bahaya potensial 

Tidak ada bahaya potensial yang diakibatkan oleh keterlibatan subjek dalam 

penelitian ini, karena subjek hanya diberikan kuesioner yang harus diisi. 

Penelitian ini tidak akan mempengaruhi pelayanan yang diterima oleh responden 

selama menjalani perawatan di RSJ Dr. Radjiman Wediodiningrat Lawang. 
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Hak undur diri 

Keikutsertaan subjek dalam penelitian ini bersifat sukarela dan responden berhak 

untuk mengundurkan diri kapanpun tanpa menimbulkan konsekuensi yang 

merugikan responden. 

Adanya insentif untuk responden 

Karena keikutsertaan subjek bersifat sukarela, tidak ada insentif berupa uang yang 

akan diberikan kepada responden. Responden hanya akan diberikan souvenir. 

Kerahasiaan responden 

Keterangan yang Anda sampaikan melalui jawaban pada kuesioner akan dijaga 

kerahasiaannya dengan cara pengkodean identitas dan hanya digunakan untuk 

kepentingan penelitian ini. Peneliti tidak akan mencantumkan nama dan identitas 

Anda yang lain dalam penelitian ini karena peneliti hanya akan mencantumkan 

kode responden. 
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Lampiran 3 

 

INFORMED CONSENT 

(PERSETUJUAN IKUT PENELITIAN) 

 

Yang bertanda tangan di bawah ini : 

Nama   : 

Umur   : 

Jenis Kelamin  : 

Pekerjaan  : 

 

Telah mendapat keterangan secara terinci dan jelas mengenai : 

1. Penelitian yang berjudul “Hubungan Resiliensi Keluarga Dengan Kekambuhan 

Pada Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ)” 

2. Tujuan 

3. Manfaat 

4. Bahaya yang akan timbul 

5. Prosedur penelitian 

 

Responden mendapat kesempatan mengajukan pertanyaan mengenai segala 

sesuatu yang berhubungan dengan penelitian tersebut. Oleh karena itu saya 

bersedia/tidak bersedia*) secara sukarela untuk menjadi subjek penelitian dengan 

penuh kesadaran serta tanpa keterpaksaan. Demikian pernyataan ini saya buat 

dengan sebenar-benarnya tanpa paksaan ataupun tekanan dari pihak manapun. 

Lawang,     November 2017 

 

 

 

 

*)Coret yang tidak perlu 

Responden 

 

 

Peneliti 

 

Yhunika Nur Mastiyas 

NIM. 131611123077 

NIm 
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Lampiran 4 

 

KUESIONER TENTANG DATA DEMOGRAFI 

Petunjuk : Pilihlah jawaban yang sesuai menurut Anda dengan memberikan 

tanda centang (√) pada pilihan jawaban yang disediakan  

 

A. DATA KELUARGA KLIEN 

1. Usia Anda saat ini : 

12-16 tahun 

17-25 tahun 

26-35 tahun 

36-45 tahun 

46-55 tahun 

56-65 tahun 

>65 tahun 

2. Hubungan Anda dengan klien : 

Orang tua (ayah/ibu) 

Suami/ istri 

Anak 

Kakak/ adik 

Lain-lain, sebutkan : .......... 

3. Lama tinggal dengan klien : 

< 1 tahun 

1 sampai 5 tahun 

>5 tahun 

4. Pendidikan terakhir Anda : 

Tidak sekolah 

SD/ MI/ sederajat 

SMP/ MTS/ sederajat 

SMA/ MA/ sederajat 

Diploma/ Perguruan Tinggi 
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5. Pekerjaan Anda : 

Tidak bekerja    PNS, sebutkan : .......... 

Pelajar/ Mahasiswa   Buruh, sebutkan : .......... 

Wiraswasta, sebutkan...  Lain-lain, sebutkan : .......... 

Karyawan swasta, sebutkan... 

6. Penghasilan Anda dalam 1 bulan : 

< 500rb 

500rb-1jt 

>1jt 

7. Sumber dana perawatan klien : 

Uang pribadi 

Bantuan dari saudara 

Bantuan dari Pemerintah 

Lain-lain, sebutkan.......... 

8. Cara pembayaran perawatan klien : 

BPJS 

Asuransi lain 

Bayar sendiri 

 

B. DATA KLIEN 

1. Usia klien saat ini : 

5-11 tahun 

12-16 tahun 

17-25 tahun 

26-35 tahun 

36-45 tahun 

46-55 tahun 

56-65 tahun 

>65 tahun 

2. Lamanya menderita gangguan jiwa : 

< 3 tahun 

3-5 tahun   >5 tahun 
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3. Pendidikan terakhir klien : 

Tidak sekolah    SMA/ MA/ sederajat 

SD/ MI/ sederajat   Diploma/ Perguruan Tinggi 

SMP/ MTS/ sederajat 

4. Pekerjaan klien : 

Tidak bekerja 

Pelajar/ Mahasiswa 

Wiraswasta, sebutkan : .......... 

Karyawan swasta, sebutkan : .......... 

PNS, sebutkan : .......... 

Buruh, sebutkan.......... 

Lain-lain, sebutkan.......... 
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Lampiran 5 

 

KUESIONER KEKAMBUHAN 

(selama satu tahun terakhir) 

Petunjuk : Pilihlah jawaban yang sesuai menurut Anda dengan memberikan 

tanda centang (√) pada pilihan jawaban yang disediakan  

No. Pernyataan Ya Tidak 

1. Setelah dilakukan perawatan di Rumah Sakit Jiwa,muncul 

satu atau lebih tanda dan gejala di bawah ini : 

a. Makan dan minum kurang atau berlebihan. 

b. Tidur kurang atau terganggu. 

c. Penampilan diri kurang atau tidak rapi 

d. Perawatan diri kurang (badan bau, kuku panjang dan 

kotor, rambut dan kulit kotor). 

e. Keberanian kurang atau berlebihan 

f. Bicara tidak jelas, merengek, menangis seperti anak 

kecil. 

g. Merasa malu, bersalah. 

h. Ketakutan. 

i. Gelisah. 

j. Mudah panik, tiba-tiba marah tanpa sebab. 

k. Menyerang. 

l. Bicara sendiri, tertawa sendiri. 

m. Memandang satu arah, duduk terpaku. 

n. Malas, tidak ada inisiatif. 

o. Komunikasi kacau. 

p. Bermusuhan dan curiga. 

q. Merasa rendah diri, tidak berdaya dan hina 

r. Duduk menyendiri, melamun. 

s. Menunduk. 

t. Menghindar dari orang lain. 

u. Tergantung pada orang lain. 

v. Tidak peduli lingkungan. 

w. Interaksi kurang. 

x. Kegiatan kurang. 

y. Tidak mampu berperilaku sesuai norma. 

  

 

2. Jika iya, berapa kali klien dirawat inap kembali di RS/ RSJ akibat muncul 

gejala di atas selama setahun terakhir? 

  tidak pernah   4 kali 

  1 kali    5 kali 

  2 kali    lain-lain, sebutkan : ............... kali 

  3 kali 
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Lampiran 6 

 

KUESIONER RESILIENSI KELUARGA  

 

PETUNJUK PENGISIAN  

Berikut ini adalah beberapa pernyataan mengenai hubungan di dalam keluarga 

inti.  

Berilah tanda silang (X) pada pilihan jawaban yang paling sesuai dalam 

menggambarkan kondisi hubungan keluarga Anda. Berikut ini adalah keterangan 

pilihan jawaban yang disediakan.  

STS  : Jika pernyataan Sangat Tidak Sesuai  

TS  : Jika pernyataan Tidak Sesuai  

S  : Jika pernyataan Sesuai  

SS  : Jika pernyataan Sangat Sesuai  

 

Contoh pengerjaan 

No. Pernyataan STS TS S SS 

1. Keluarga saya pergi bersama ke bioskop  X   

 

Artinya : Pernyataan tersebut tidak sesuai dengan keluarga Anda karena keluarga 

Anda tidak pergi bersama ke bioskop. 

 

Untuk mengganti jawaban Anda, silahkan memberi tanda (=) pada jawaban Anda 

sebelumnya baru kemudian mengganti jawaban Anda. 

No. Pernyataan STS TS S SS 

1. Keluarga saya pergi bersama ke bioskop  X  X 

 

 

 

 

 

Selamat mengerjakan 
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No Pernyataan STS TS S SS 

1 Teman-teman kami merupakan bagian dari 

aktivitas sehari-hari 

    

2 Aturan dalam keluarga kami tidak terlalu kaku     

3 Peran dalam keluarga kami bisa berubah sesuai 

dengan kebutuhan keluarga saat ini 

    

4 Kami menerima suatu masalah yang datang 

dengan tidak diharapkan 

    

5 Kami semua saling memberikan masukan dalam 

pengambilan keputusan keluarga 

    

6 Dalam keluarga, kami mampu mengatasi suatu 

perasaan menyakitkan atau menyedihkan dan 

dapat memahaminya dengan baik 

    

7 Kami dapat beradaptasi dengan tuntutan yang 

harus dipenuhi sebagai satu keluarga 

    

8 Kami berhati-hati terhadap apa yang kami 

lakukan untuk teman-teman 

    

9 Kami berhati-hati terhadap apa yang dikatakan 

satu sama lain 

    

10 Dalam keluarga, kami selalu terbuka terhadap hal-

hal baru 

    

11 Kami tidak ragu-ragu meminta pertolongan 

tetangga 

    

12 Ketika suatu masalah datang, kami bisa 

berkompromi 

    

13 Keluarga kami bisa menerima suatu kehilangan      

14 Keluarga kami bisa mengatasi sebagian besar 

permasalahan yang muncul 

    

15 Dalam keluarga kami bisa saling mengomentari 

satu sama lain tanpa khawatir salah satu 

tersinggung  

    

16 Dalam keluarga, kami selalu saling menanyakan 

terlebih dahulu terkait dengan keputusan yang 

harus diambil 

    

17 Kami merasa puas dengan keputusan yang sudah 

kami buat, apa pun konsekuensinya 

    

18 Orang-orang di sekitar kami akan bersedia 

membantu kapan pun dibutuhkan 

    

19 Lingkungan tempat kami tinggal adalah 

lingkungan yang aman 
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No Pernyataan STS TS S SS 

20 Setiap kesalahan yang dilakukan anggota keluarga 

kami, membuat kami dapat memetik pelajaran 

darinya 

    

21 Anggota keluarga kami selalu meluangkan waktu 

untuk melakukan kegiatan bersama 

    

22 Kami berpartisipasi dalam kegiatan keagamaan     

23 Keluarga kami dan tetangga saling berkirim 

hadiah  

    

24 Kami mencari nasehat dari tokoh agama     

25 Dalam keluarga kami ada pembagian tugas dan 

tanggung jawab 

    

26 Lingkungan kami adalah tempat yang aman untuk 

ditinggali 

    

27 Dalam mengatasi suatu permasalahan, kita 

mencoba cara-cara yang baru 

    

28 Kami berusaha agar anggota keluarga kami tidak 

ada yang sakit atau terluka perasaannya 
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Lampiran 7 

SERTIFIKAT UJI ETIK 
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Lampiran 8 

Hasil Uji Validitas dan Reliabilitas Kuesioner 

Berdasarkan hasil uji validitas kuesioner resiliensi keluarga maka dapat 

disimpulkan bahwa 28 dari 60 pernyataan dalam kuesioner dinyatakan valid 

dengan nilai p>0,25 – 0,30. Hasil uji reliabilitas kuesioner resiliensi keluarga 

dinyatakan reliabel dengan nilai Cronbach‟s Alpha > 0,60. 

Item-Total Statistics 

 

Scale Mean if 

Item Deleted 

Scale Variance 

if Item Deleted 

Corrected Item-

Total Correlation 

Cronbach's 

Alpha if Item 

Deleted 

p4 76,73 51,352 ,374 ,903 

p6 76,80 47,886 ,614 ,898 

p7 76,87 52,410 ,342 ,903 

Resiliensi Keluarga 77,13 49,981 ,428 ,903 

Resiliensi Keluarga 77,00 51,857 ,479 ,900 

Resiliensi Keluarga 76,93 51,210 ,461 ,901 

Resiliensi Keluarga 76,87 52,267 ,364 ,902 

Resiliensi Keluarga 76,73 50,352 ,666 ,897 

Resiliensi Keluarga 76,80 51,457 ,606 ,899 

Resiliensi Keluarga 77,07 49,352 ,621 ,897 

Resiliensi Keluarga 77,13 50,124 ,655 ,897 

p25 76,87 51,981 ,408 ,901 

p26 77,33 51,524 ,321 ,904 

p28 76,87 53,695 ,297 ,903 

p30 77,20 50,600 ,558 ,899 

p32 77,00 49,571 ,633 ,897 

p33 77,13 51,981 ,379 ,902 

p36 77,20 48,457 ,574 ,899 

p37 76,60 51,257 ,583 ,899 

p47 76,73 52,638 ,582 ,900 

p49 76,93 50,781 ,521 ,899 

p50 76,67 51,952 ,554 ,900 

p51 77,60 52,400 ,268 ,905 

p52 76,93 52,638 ,416 ,901 

p54 77,00 49,571 ,633 ,897 

p56 76,67 51,524 ,641 ,899 

p58 77,07 52,638 ,307 ,903 

p59 76,73 52,638 ,582 ,900 

 



IR PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA 

105 

SKRIPSI HUBUNGAN RESILIENSI KELUARGA... YHUNIKA NUR M. 

 

Case Processing Summary 

 N % 

Cases Valid 15 100,0 

Excluded
a
 0 ,0 

Total 
15 100,0 

a. Listwise deletion based on all variables in the 

procedure. 

 

 

Reliability Statistics 

Cronbach's Alpha N of Items 

,904 28 
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Lampiran 9 

Surat Permohonan Pengambilan Data 
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Lampiran 10 

Surat Jawaban Pengambilan Data 
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Lampiran 11 

Hasil Uji Statistik 

 

Usia Keluarga 

 Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid 12-16 tahun 1 ,4 ,4 ,4 

17-25 tahun 11 4,3 4,3 4,7 

26-35 tahun 31 12,0 12,0 16,7 

36-45 tahun 61 23,6 23,6 40,3 

46-55 tahun 73 28,3 28,3 68,6 

56-65 tahun 61 23,6 23,6 92,2 

> 65 tahun 20 7,8 7,8 100,0 

Total 258 100,0 100,0  

 

Hubungan dengan kx 

 Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid Orang Tua 114 44,2 44,2 44,2 

Suami/Istri 42 16,3 16,3 60,5 

Anak 15 5,8 5,8 66,3 

Kakak/Adik 57 22,1 22,1 88,4 

Lain-lain 30 11,6 11,6 100,0 

Total 258 100,0 100,0  

 

Lama Tinggal dengan Klien 

 Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid <1 tahun 31 12,0 12,0 12,0 

1-5 tahun 16 6,2 6,2 18,2 

>5 tahun 211 81,8 81,8 100,0 

Total 258 100,0 100,0  
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Pendidikan Terakhir Keluarga 

 Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid Tidak Sekolah 5 1,9 1,9 1,9 

SD/MI/Sederajat 82 31,8 31,8 33,7 

SMP/MTS/Sederajat 50 19,4 19,4 53,1 

SMA/MA/Sederajat 96 37,2 37,2 90,3 

Diploma/ Perguruan Tinggi 25 9,7 9,7 100,0 

Total 258 100,0 100,0  

 

Pekerjaan Keluarga 

 Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid Tidak Bekerja 2 ,8 ,8 ,8 

Pelajar/Mahasiswa 4 1,6 1,6 2,3 

Wiraswasta 104 40,3 40,3 42,6 

Karyawan Swasta 29 11,2 11,2 53,9 

PNS 10 3,9 3,9 57,8 

Buruh 50 19,4 19,4 77,1 

Lain-lain 59 22,9 22,9 100,0 

Total 258 100,0 100,0  

 

Penghasilan 

 Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid <500 rb 58 22,5 22,5 22,5 

500rb-1jt 70 27,1 27,1 49,6 

>1jt 109 42,2 42,2 91,9 

Lain-lain 21 8,1 8,1 100,0 

Total 258 100,0 100,0  
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Sumber Dana Perawatan 

 Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid Uang Pribadi 134 51,9 51,9 51,9 

Bantuan saudara 13 5,0 5,0 57,0 

Bantuan Pemerintah 110 42,6 42,6 99,6 

Lain-lain 1 ,4 ,4 100,0 

Total 258 100,0 100,0  

 

Cara Bayar 

 Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid BPJS 220 85,3 85,3 85,3 

Asuransi lain 2 ,8 ,8 86,0 

Bayar sendiri 36 14,0 14,0 100,0 

Total 258 100,0 100,0  

 

Usia Klien 

 Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid 12-16 tahun 9 3,5 3,5 3,5 

17-25 tahun 60 23,3 23,3 26,7 

26-35 tahun 87 33,7 33,7 60,5 

36-45 tahun 58 22,5 22,5 82,9 

46-55 tahun 36 14,0 14,0 96,9 

56-65 tahun 6 2,3 2,3 99,2 

> 65 tahun 2 ,8 ,8 100,0 

Total 258 100,0 100,0  

 

Lama Menderita Gangguan Jiwa 

 Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid <3 tahun 75 29,1 29,1 29,1 

3-5 tahun 66 25,6 25,6 54,7 

>5 tahun 117 45,3 45,3 100,0 

Total 258 100,0 100,0  
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Pendidikan Terakhir Klien 

 Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid Tidak sekolah 8 3,1 3,1 3,1 

SD/MI/sederajat 80 31,0 31,0 34,1 

SMP/MTS/sederajat 51 19,8 19,8 53,9 

SMA/Ma/sederajat 100 38,8 38,8 92,6 

Diploma/ Perguruan Tinggi 19 7,4 7,4 100,0 

Total 258 100,0 100,0  

 

Pekerjaan Klien 

 Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid Tidak bekerja 97 37,6 37,6 37,6 

Pelajar/Mahasiswa 13 5,0 5,0 42,6 

Wiraswasta 53 20,5 20,5 63,2 

Karyawan Swasta 14 5,4 5,4 68,6 

Buruh 35 13,6 13,6 82,2 

Lain-lain 46 17,8 17,8 100,0 

Total 258 100,0 100,0  

 

 

Kekambuhan 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid 0 148 57,4 57,4 57,4 

1 92 35,7 35,7 93,0 

2 11 4,3 4,3 97,3 

3 2 ,8 ,8 98,1 

4 1 ,4 ,4 98,4 

5 3 1,2 1,2 99,6 

6 1 ,4 ,4 100,0 

Total 258 100,0 100,0  
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Resiliensi Keluarga 

 Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid Tinggi 87 33,7 33,7 33,7 

cukup 170 65,9 65,9 99,6 

rendah 1 ,4 ,4 100,0 

Total 258 100,0 100,0  

 

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test 

 

Resiliensi 

Keluarga Kekambuhan 

N 258 258 

Normal Parameters
a,b

 Mean 74,21 ,56 

Std. Deviation 5,694 ,881 

Most Extreme Differences Absolute ,116 ,312 

Positive ,112 ,312 

Negative -,116 -,262 

Test Statistic ,116 ,312 

Asymp. Sig. (2-tailed) ,000
c
 ,000

c
 

a. Test distribution is Normal. 

b. Calculated from data. 

c. Lilliefors Significance Correction. 
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Resiliensi Keluarga * Kekambuhan Crosstabulation 

 

 

Kekambuhan 

Total 0 1 2 3 4 5 6 

Resiliensi Keluarga 

 

Tinggi Count 53 29 0 1 0 3 1 87 

Expected Count 49,9 31,0 3,7 ,7 ,3 1,0 ,3 87,0 

% within Resiliensi Keluarga 60,9% 33,3% 0,0% 1,1% 0,0% 3,4% 1,1% 100,0% 

Cukup Count 95 63 11 1 0 0 0 170 

Expected Count 97,5 60,6 7,2 1,3 ,7 2,0 ,7 170,0 

% within Resiliensi Keluarga 55,9% 37,1% 6,5% 0,6% 0,0% 0,0% 0,0% 100,0% 

Rendah Count 0 0 0 0 1 0 0 1 

Expected Count ,6 ,4 ,0 ,0 ,0 ,0 ,0 1,0 

% within Resiliensi Keluarga 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 100,0% 0,0% 0,0% 100,0% 

Total 

 

Count 148 92 11 2 1 3 1 258 

Expected Count 148,0 92,0 11,0 2,0 1,0 3,0 1,0 258,0 

% within Resiliensi Keluarga 57,4% 35,7% 4,3% 0,8% 0,4% 1,2% 0,4% 100,0% 

 

 

 

 

 



IR PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA 

114 

 

SKRIPSI HUBUNGAN RESILIENSI KELUARGA... YHUNIKA NUR M. 

Correlations 

 res_skor Kekambuhan 

Spearman's rho res_skor Correlation Coefficient 1,000 -,195
**
 

Sig. (2-tailed) . ,002 

N 258 258 

Kekambuhan Correlation Coefficient -,195
**
 1,000 

Sig. (2-tailed) ,002 . 

N 258 258 

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 
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