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ABSTRACT 

 

 

CORRELATION BETWEEN COPING STRATEGies AND QUALITY OF 

LIFE IN FAMILY CAREGIVER OF SCHIZOPHRENIA IN RSJ DR 

RADJIMAN WEDIODININGRAT LAWANG 

 

A Correlational Study 

 

Dwiko Nur Gunawan 

 

 

Introduction: Caregiver family with schizophrenia will use coping strategy to 

deal with their stressor related caregiving. Based on studies, differences in using 

of coping strategies type may produce different quality of life. This study reveals 

use of coping strategies type may affect their quality of life 

Methods: This study is cross sectional design with quantitative data. Samples of 

222 caregivers family with schizophrenia who visited the psychiatric clinic of RSJ 

Dr. Radjiman Wediodiningrat Lawang and obtained by using purposive sampling 

technique. Data Obtained from Ways of Coping questionnaire and Schizophrenia 

Caregiver Quality of Life Questionnaire were then analyzed by Spearman Rho 

correlational test 

Results: The results showed that there was a significant correlation between 

quality of life with coping strategy (p = 0,00) at significance value 0,05. 

Correlation coefficient r = - 0.476, indicating that the direction of negative 

correlation with the moderat strength of the relationship, so it can be concluded 

that more and more using EFC coping strategy then the quality of life 

Discussion: The use of appropriate coping strategies for each caregiver family of 

schizophrenic patients is also recommended using PFC coping strategies because 

users of EFC coping strategies are more effective at resolving problems with 

short periods. 

 

Keywords: Coping Strategies, Quality of Life, Caregiver, Skizofrenia 
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ABSTRAK 

 

HUBUNGAN STRATEGI KOPING DENGAN KUALITAS HIDUP 

CAREGIVER KELUARGA PENDERITA SKIZOFRENIA DI RSJ DR 

RADJIMAN WEDIODININGRAT LAWANG 

 

Penelitian Cross Sectional 

 

Dwiko Nur Gunawan 

 

Pendahuluan: Caregiver keluarga penderita skizofrenia akan menggunakan 

strategi koping untuk mengatasi masalah terkait pengasuhannya. Berdasarkan 

beberapa kajian penelitian, perbedaan penggunaan tipe strategi koping  dapat 

menghasilkan kualitas hidup yang berbeda. Penelitian ini mengungkapkan 

penggunaan strategi koping spesifik yang dapat mempengaruhi kualitas hidup. 

Metode: Rancangan penelitian ini adalah penelitian cross sectional dengan 

menggunakan data kuantitatif. Sampel sejumlah222caregiver keluarga penderita 

skizofrenia yang berkunjung di Poliklinik kesehatan jiwa RSJ Dr. Radjiman 

Wediodiningrat Lawang dan didapatkan dengan menggunakan teknik purposive 

sampling. Data diperoleh dari kuesioner Ways Of Coping Questionnaire dan 

Schizophrenia Caregiver Quality of Life kemudian dianalisis dengan uji statistik 

korelasi Spearman Rho. 

Hasil: Hasil penelititan menunjukkan bahwa ada hubungan yang bermakna antara 

kualitas hidup dengan strategi koping (p=0,00) pada nilai signifikasi 0,05. 

Kopefisiensi korelasi r= - 0,476, menunjukkan bahwa arah korelasi negatif dengan 

kekuatan hubungan sedang, sehingga dapat disimpulkan semakin banyak yang 

menggunakan strategi koping EFC maka semakin kualitas hidupnya.  

Diskusi: Pengunaan strategi koping yang sesuai untuk masing-masing caregiver 

keluarga penderita skizofrenia lebih disarankan menggunakan strategi koping PFC 

karena pengguna strategi koping EFC lebih efektif mengatasi masalah dengan 

jangka waktu singkat. 

 

Kata Kunci: Strategi koping, kualitas hidup, caregiver, skizofrenia 
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BAB 1  

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Skizofrenia merupakan penyakit mental parah yang ditandai oleh 

pemikiran abnormal, gangguan perseptual, dan ekspresi emosional yang 

berkurang atau berlebihan (Fleischhacker et al., 2014). Biasanya, penyakit 

skizofrenia memiliki dampak kronis dengan periode berulang antara periode 

sembuh dan periode kambuh sehingga membutuhkan perawatan dan tindak 

lanjut seumur hidup, (McGuire et al., 2014). Secara normal, orang dengan 

penyakit jiwa parah memerlukan perawatan intensif dan sering tinggal di 

rumah sakit khusus. Namun, di antara periode kambuh, kebanyakan penderita 

skizofrenia tinggal di masyarakat dan dirawat oleh keluarga mereka 

(Vermaulen, 2015).  

Pada saat perawatan di rumah, penderita skizofrenia seringkali tidak 

mampu menjalankan perannya di keluarga akibat penyakit yang dideritanya 

sehingga terjadi perubahan pola peran dan tanggung jawab dalam keluarga 

yang merawat pasien (WHO, 2017).  Penambahan  peran dan tanggung jawab 

pada keluarga pengasuh pasien skizofrenia ini bagi keluarga dan berdampak 

pada ekonomi, sosial, dan emosional (Ae-Ngibise, 2015). Selain itu,  keluarga 

dapat mengalami gangguan kesehatan, emosional dan finansial karena  

perilaku pasien yang sering berubah-ubah, ketidakmampuan pasien untuk 

menghidupi dirinya sendiri dan disfungsi sosial pasien (Kate et al. 2013), 

stigma dan terganggunya pola tidur mereka (Magana et al. 2007).  
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Semua perubahan peran, tanggung jawab dan proses perawatan ini 

menyebabkan stress pada anggota keluarga yang tinggal dengan pasien dan 

mengurangi kemampuan mereka dalam  perawatan dan dukungan untuk 

keluarga lainnya (Urizar, 2016). Hal ini karena keluarga melakukan fungsi 

yang sebelumnya dilakukan di institusi kesehatan yang pada akhirnya 

menimbulkan penderitaan tidak hanya bagi penderita skizofernia, tetapi juga 

menimbulkan stres bagi keluarga sebagai caregiver  (Boyer, 2012). 

Berbagai masalah baik fisik, psikologis maupun sosial yang dialami 

penderita akan mempengaruhi kualitas hidup penderita skizofrenia. Apabila 

cargiver tidak mampu menggunakan koping yang efektif untuk 

menanggulangi stressor tersebut maka kualitas hidupnya akan menurun. 

Kualitas hidup merupakan persepsi subjektif dari individu terhadap kondisi 

fisik, psikologis, sosial dan lingkungan dalam kehidupan sehari-hari yang 

dialaminya. Penelitian Grover (2014) mengungkapkan bahwa strategi koping 

dapat mempengaruhi kualitas hidup caregiver skizofrenia. Hal ini ditandai 

oleh gangguan pada dimensi kesehatan fisik, psikologis, hubungan sosial dan 

hubungan dengan lingkungan caregiver (Ae-ngibise, 2015). 

Pada penelitian sebelumnya dapat dilihat bahwa caregiver skizofrenia 

tidak hanya menggunakan satu jenis kategori koping tapi menggunakan 

percampuran antara kedua kategori koping tersebut (Lam et al, 2015). 

Penelitian di China yang  melibatkan 109 responden didapatkan caregiver 

lebih banyak yang memakai strategi emotion-problem focused  (EFC) 

dibandingkan dengan  problem-focused coping (PFC). Lebih spesifik di 

hongkong yang menggunakan koping konfrontatif dan mencari bantuan 
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fasilitas pengasuhan yang merupakan bagian dari PFC lebih memiliki tekanan 

psikologis dalam penilaian kulitas hidupnya. Sedangkan pada caregiver 

Guangzhou yang mengembangkan arti positif pengasuhan dan lebih 

mengadopsi EFC mengalami tekanan psikologi yang lebih rendah (Lam et al, 

2015). 

Penelitian-penelitian sebelumnya juga lebih banyak menghubungkan 

antara strategi koping dan burden caregiver skizofrenia. Sangat sedikit 

penelitian yang menghubungkan strategi koping dan kualitas hidup caregiver 

skizofrenia. Pada tempat penelitian, hubungan antara strategi koping yang 

digunakan oleh caregiver skizofrenia dengan kualitas hidup caregiver 

skizofrenia belum dapat dijelaskan. 

Pada pengambilan data awal pada tanggal 9 Oktober 2017,  5 orang 

responden yang merupakan caregiver keluarga penderita skizofrenia yang 

kontrol di Poliklinik Kesehatan Jiwa RSJ Dr. Radjiman Wediodiningrat 

Lawang dengan masa sakit yang bervariasi antara 1 tahun hingga lebih dari 

20 tahun, didapatkan bahwa selama mereka merawat penderita mereka 

mengeluh capek, berat, kesal dengan perilaku penderita, sulit berkonsentrasi 

saat bekerja, malu, bingung, takut dan  sedih. Sedangkan dampak merawat 

penderita diantaranya turun berat badan, kurang tidur, terbatas dalam bergaul 

dengan teman, hubungan dengan pasangan memburuk, emosional, dan harus 

membagi waktu antara bekerja dan merawat penderita sehingga pendapatan 

tidak maksimal.  Didapatkan kekambuhan penderita skizofrenia antara yang 

hanya kontrol pengobatan saja di poliklinik kesehatan jiwa hingga kambuh 4 

kali dalam setahun terakhir. 
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Pengambilan data awal juga mengungkapkan dari responden yang 

diwawancarai, caregiver keluarga yang merawat pasien keluarga di rumah 

sering membicarakan permasalahan ini kepada teman yang dipercaya yang 

diharapkan mampu memberi ide kemana harus mencari pengobatan seringkali 

ke pengobatan alternatif, beberapa juga langsung mengambil inisiatif untuk 

langsung membawa pasien ke layanan kesehatan ketika keadaan pasien 

memburuk. Beberapa caregiver kadang juga melakukan konfrontasi atau 

saling membentak dengan pasien ketika pasien sedang dalam kondisi 

serangan (bicara melantur, teriak-teriak, marah-marah) agar pasien untuk 

diam. Ada juga caregiver yang pernah mengatakan “pergi saja sana, tidur di 

kuburan!” kepada pasien. Seorang Responden juga mengatakan bahwa ia 

mendiamkan saja ketika pasien marah-marah kepadanya dan menunggu 

hingga emosi pasien mereda. Hal ini menunjukkan berbagai macam koping 

yang digunakan caregiver saat merawat pasien skizofrenia di rumah. 

Data di seluruh dunia didapatkan lebih dari 21 juta orang yang 

menderita skizofrenia dan 1 dari 2 penderita skizofrenia tidak mendapatkan 

perawatan yang memadai (WHO,  2014). Data di Indonesia sendiri penderita 

skizofrenia mencapai 1,7 orang tiap 1000 penduduk dan di Jawa timur 2,2 

orang tiap 1000 penduduk dengan angka prevalensi seumur hidup skizofrenia 

bervariasi berkisar antara 4‰ hingga 14‰ (Riskesdas, 2013). Pada tempat 

penelitian (RSJ Lawang), dari data triwulan pertama tahun 2017, skizofrenia 

merupakan dua diagnosa medis teratas dalam daftar sepuluh besar diagnosa 

penyakit terbanyak di instalasi rawat jalan RSJ Lawang. Skizofrenia 

hebefrenik (F.20.1) sebanyak 5835 kunjungan dan Skizofrenia Paranoid 
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(F.20.0) sebanyak 330 kunjungan. Sedangkan data triwulan pertama di 

Instalasi Gawat Darurat (IGD) kunjungan pasien skizofrenia mencapai 689 

orang. Sehingga total kunjungan rawat jalan di RSJ Lawang selama triwulan 

pertama tahun 2017 adalah 6854 kunjungan. 

Penelitian sebelumnya menghasilkan data pemakaian strategi EFC 

(59,1%) lebih banyak daripada pemakaian PFC (40,98%). Lebih terperinci 

pada PFC antara lain planfull problem solving (13.8%), Confrontative coping 

(10.8%) dan seeking sosial support (16.38%). Pada strategi EFC antara lain 

distancing (12.4%) , escape/avoidance (9.1%) , self control (12.6) , accepting 

responsibility (11.2) , dan  positive appraisal (13.8%) (Lam et al, 2015). 

Dalam penelitian ini, data strategi koping tersebut dikorelasikan dengan data 

tekanan psikologis yang terjadi pada caregiver  skizofrenia dan ditemukan 

hasil penggunaan strategi koping yang berbeda berkorelasi dengan tekanan 

psikologis yang terjadi. 

Skizofrenia merupakan gangguan mental yang berat ditandai dengan 

gangguan berpikir, bahasa, persepsi dan rasa diri (WHO, 2014). Hal ini dapat 

menyulitkan individu untuk melakukan aktivitas kehidupan sehari-hari  dan 

mengganggu kemampuan mereka untuk bekerja, belajar, dan berinteraksi 

dengan anggota keluarga dan masyarakat (American pysychiatric, 2017). 

Tidak hanya itu penderita dengan skizofrenia akan hidup dengan penyakit ini 

seumur hidupnya dan seringkali pasien skizofrenia akan mengalami 

kekambuhan  atau gejala sisa serta pemulihan sosial yang tidak lengkap. Hal 

ini  dapat berdampak tidak hanya pada pasien itu sendiri tetapi juga terhadap 
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keluarga, masyarakat bahkan  menjadi beban  terhadap pemerintah 

(Riskesdas, 2013).  

Peran keluarga dalam mengasuh anggota keluarga yang mengalami 

gangguan jiwa telah meluas (WHO, 2017). Studi yang dilakukan di berbagai 

negara yang mewakili berbagai budaya (misalnya, Tanzania, Turki, India, 

Ghana, Irlandia, Inggris, Amerika Serikat) telah mengeksplorasi bagaimana 

tanggung jawab pengasuhan yang meningkat sebagai bagian dari rencana 

perawatan yang terorganisir adalah dengan mengubah peran dan tanggung 

jawab keluarga, terutama yang berkaitan dengan dampak ekonomi, 

emosional, dan sosial, yang secara umum serupa di antara keluarga di seluruh 

dunia (Rami, 2017). 

Salah satu ciri umum yang telah dilaporkan oleh penelitian pada 

pengasuh keluarga individu dengan penyakit jiwa adalah tekanan pada 

keluarga, yang terkait dengan kesehatan, kesejahteraan dan kualitas hidup 

(Kizilirmak, Kucuk, 2016). Stressor yang dihadapi pengasuh keluarga 

penderita gangguan jiwa berbeda dan lebih tinggi dari penyakit kronis 

lainnya, hal ini dikarenakan stigma yang masih tinggi di masyarakat. Karena 

itu banyak individu yang enggan membahas  masalah ini. Selain itu, rasa 

takut akan penolakan dari  masyarakat membuat keluarga tersebut mulai 

menarik diri dari lingkungan sosial mereka, yang mengakibatkan kerugian 

signifikan dalam dukungan sosial. Kurangnya perhatian dan dukungan 

layanan yang diberikan kepada keluarga semacam itu juga memperburuk 

tekanan pada keluarga (Rami, 2017). 
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Penelitian di Turki yang melibatkan 62 keluarga didapatkan bahwa 

perilaku kekerasan dari penderita, gangguan perilaku, menolak minum obat 

dan komunikasi yang tidak efektif meupakan tantangan yang paling sering 

terjadi yang dihadapi oleh keluarga (Durmaz, 2014). Perilaku kekerasan dari 

penderita terhadap orang tua telah dilaporkan terjadi di jepang, bentuk dari 

perilaku kekerasan yang terjadi berupa kekerasan psikologis dan fisik 

sehingga menimbulkan level yang lebih tinggi terhadap nilai stressnya 

(Kageyama, 2016). 

Sejalan dengan penelitian oleh Durmaz (2014) di atas, penelitian lain di 

jepang menunjukkan bahwa kekerasan yang dilakukan oleh penderita kepada 

caregiver atau keluarganya berpengaruh terhadap kepatuhan pengobatan 

pasien antara pengasuh yang mengalami kekerasan verbal dan kekerasan fisik 

pasien (Hanzawa, 2013). Hal ini menjelaskan stress pengasuh yang 

ditimbulkan pengasuhan pasien skizofrenia akan berdampak pada koping  

asuh keluarga sehingga dapat mempengaruhi keadaan pasien skizofrenia itu 

sendiri. 

Ketika caregiver tinggal terpisah dari pasien, mereka juga masih 

mengalami dampak psikologis yang berbahaya dari trauma akibat perilaku 

kasar pasien. Dampak psikologis berlanjut sebagai akibat dari beban 

pengasuh yang besar dan pengobatan yang tidak patuh terhadap anggota 

keluarga penderita skizofrenia meskipun mendapat perawatan jangka panjang 

dan beberapa rawat inap. Temuan ini menunjukkan perlunya peningkatan 

layanan berbasis masyarakat untuk perawatan jangka panjang preventif, 
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termasuk kepatuhan pengobatan, untuk pasien rawat jalan dengan skizofrenia 

dan bukan beberapa rawat inap (Hanzawa, 2013). 

Dampak yang tejadi pada akibat pengasuhan terhadap penderita 

skizofrenia dapat berdampak besar pada kualitas hidup (QoL) pengasuh. 

Terutama jika pengasuh mengalami stress yang signifikan, keterbatasan 

aktivitas akibat waktu untuk pengasuhan, peningkatan gejala somatis, 

kecemasan,dan gejala depresi. Lebih lanjut stress pengasuh dapat mengurangi 

kemampuan mereka dalam pengasuhan pasien skizofrenia (Boyer, 2012). 

Penurunan kualitas hidup dapat terjadi pada semua status pengasuh 

terhadap pasien skizofrenia baik itu suami, istri maupun orang tua. Selain itu, 

waktu pertama kali diagnosis penyakit juga tidak mempengaruhi rendahnya 

kualitas hidup pengasuh (Pshuk, 2015). Kualitas hidup pengasuh yang rendah 

juga ditemukan pada penelitian pada dua negara yang berbeda secara 

ekonomi serta kualitas dan kuantitas layanan kesehatan jiwa yaitu chili dan 

perancis (Laurent Boyer, 2012). 

Penelitian di Taiwan menyebutkan bahwa aspek demografi terutama 

orang tua, kurangnya pendidikan, penghasilan bulanan yang rendah, juga 

berpengaruh terhadap penurunan kesehatan yang berhubungan dengan 

kualitas hidup caregiver yang diukur menggunakan kuisioner (Health Related 

Quality of Life) HRQ0L (Hasiao, 2017). 

Upaya untuk mengatasi masalah dalam hal perawatan pasien di rumah  

yang dilakukan oleh keluarga antara lain konsultasi ke dokter, bercerita ke 

teman atau keluarga lain, mencari pertolongan praktikal. Cara lain yang 

biasanya digunakan adalah mencari informasi, komunikasi positive, sosial 
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interest, coercion, penghindaran, pelibatan pasien secara sosial, koping 

agama yang merupakan bentuk dari strategi koping (Groover, 2015). 

Banyak penelitian yang menghasilkan data bahwa caregiver memakai 

penggunaan gabungan strategi koping antara PFC dan EFC (Lam et at, 2015, 

Groover, 2014). Namun tidak membandingkan hubungan antara strategi 

koping dan kualitas hidup. Berdasarkan pengamatan yang dilakukan oleh 

peneliti, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian tentang hubungan 

strategi koping dengan kualitas hidup caregiver skizofrenia di instalasi Rawat 

Jalan RSJ dr Radjiman Wediodiningrat Lawang 

1.2 Masalah 

Bagaimana hubungan strategi koping dan kualitas hidup caregiver 

keluarga penderita skizofrenia di instalasi Rawat Jalan RSJ dr Radjiman 

Wediodiningrat Lawang? 

1.3 Tujuan 

1.3.1 Tujuan Umum 

Mengidentifikasi hubungan koping dan kualitas hidup caregiver 

keluarga penderita skizofrenia di instalasi Rawat Jalan RSJ dr Radjiman 

Wediodiningrat Lawang 

1.3.2 Tujuan Khusus 

1. Menganalisis jenis koping yang digunakan caregiver keluarga 

dalam perawatan pasien skizofrenia di rumah 

2. Menganalisis tingkat kualitas hidup caregiver keluarga yang 

merawat pasien skizofrenia di rumah 

3. Manganalisis hubungan strategi koping dan kualitas hidup 

caregiver keluarga yang merawat pasien di rumah. 
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1.4 Manfaat 

1.4.1 Manfaat teoritis 

Hasil penelitian ini dapat menjelaskan hubungan antara koping dan 

kualitas hidup caregiver keluarga dalam merawat pasien skizofrenia di 

rumah sehingga diharapkan dapat  bermanfaat untuk mengembangkan 

ilmu keperawatan jiwa 

1.4.2 Manfaat praktis 

1. Bagi Institusi Rumah Sakit 

Hasil penelitian ini dapat bermanfaat untuk meningkatkan 

kualitas pelayanan terhadap pasien dan juga pada keluarga yang 

merawat pasien skizofrenia di rumah melalui pendidikan 

kesehatan tentang strategi koping yang bisa dilakukan dengan 

efektif. 

2. Bagi Klien 

Dapat meningkatkan kualitas hidup pasien dan keluarga pasien 

skizofrenia dengan pengetahuan koping untuk mengatasi stress. 

3. Bagi Profesi  Keperawatan 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai 

pengetahuan perawat untuk meningkatkan pelayanan profesional 

dalam memberikan pendidikan kesehatan tentang strategi koping 

caregiver dan kualitas hidup caregiver skizofrenia. 
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BAB 2  

TINJAUAN PUSTAKA 

Pada Bab ini akan dibahas mengenai konsep caregiver, Konsep 

keluarga, Skizofrenia, strategi koping dan kualitas hidup sebagai landasan 

penelitian. 

2.1 Pendamping / Caregiver  

Pengertian caregiver adalah  seseorang yang secara umum merawat dan 

mendukung individu lain (pasien) dalam kehidupannya (Awad dan Voruganti, 

2008). Caregiver mempunyai tugas sebagai emotional support, merawat 

pasien (memandikan, memakaikan baju, menyiapkan makan, menyiapkan 

obat), mengatur keuangan, membuat keputusan tentang perawatan dan 

berhubungan dengan pelayanan kesehatan (Kung, 2003). 

Caregiver terdiri dari caregiver formal dan tidak formal. Caregiver 

formal merupakan perawatan yang disediakan oleh rumah sakit, psikiater, 

pusat perawatan ataupun tenaga profesional lainnya yang diberikan dan 

adanya sistem pembayaran. Sedangkan caregiver yang tidak formal 

merupakan  perawatan yang dilakukan di rumah dan tidak professional serta 

tidak adanya sistem pembayaran  seperti yang dilakukan oleh keluarga 

penderita yaitu  istri/suami, anak perempuan/laki-laki, dan anggota keluarga 

lainnya. (Sarafino,2006). Caregiver adalah sebutan yang sering digunakan 

untuk menyebut individu yang melakukan perawatan pada orang yang 

mengalami keterbatasan. Caregiver pada masyarakat Indonesia umumnya 

adalah keluarga seperti  pasangan, anak, menantu, cucu atau saudara yang 

tinggal satu rumah. Suatu keluarga terdiri dari dua individu atau lebih yang 
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berbagi tempat tinggal atau berdekatan satu dengan lainnya yang memiliki 

ikatan emosi, terlibat dalam posisi sosial, peran dan tugas-tugas yang saling 

berhubungan, serta adanya rasa saling menyayangi dan memiliki (Allender & 

Spradley, 2001). 

Macam –macam caregiver antara lain : 

1. Caregiver diabetes 

2. Caregiver stroke 

3. Caregiver Lansia 

4. Caregiver Alzheimer 

5. Caregiver Skizorenia. 

Dapat disimpulkan bahwa pengertian caregiver tergantung pada 

penderita yang diasuh, penderita tersebut memgalami sakit dan di diagnosis 

oleh dokter, dari diagnosa tersebut pendampingan atau perawatan pada 

penderita akan disebut sebagai caregiver. Sehingga dari pemahaman teori di 

atas tentang caregiver, yang dapat di sebut juga dengan orang yang merawat 

atau pendamping peneliti lebih menggunakan kata caregiver dalam judul 

penelitian ini, agar lebih di mengerti oleh pembaca. 

2.2 Skizofrenia 

2.2.1 Pengertian Skizofrenia 

Davison, dkk (2004) menyebutkan bahwa skizofrenia merupakan 

sebuah gangguan jiwa yang ditandai dengan gangguan  utama dalam 

sistem kognitif, afektif dan perilaku. Fungsi kognitif yang terganggu 

salah satunya  adalah muncul dalam bentuk pemikiran yang tidak 

saling berhubungan secara logis, persepsi dan perhatian yang keliru, 
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afek atau respon emosi yang datar atau tidak sesuai dan berbagai 

gangguan aktivitas motorik lain yang tidak normal. Kraeplin 

merupakan salah satu tokoh yang pertama kali mengklasifikasikan 

gangguan jiwa ini sebagai gangguan dengan gejala halusinasi dan 

waham yang bertahan lama. Kraeplin menyebut istilah pada  

gangguan ini dengan nama Dementia Praecox (Dementia adalah 

sebuah gangguan kemunduran fungsi kognitif dan Precox berarti dini 

atau muncul pada onset awal). Pada fase penemuan ini Kraeplin sudah 

dapat membedakan diagnosa terhadap pasien dengan gangguan manik 

depresif dan pasien dengan skizofrenia. (Davidson dkk, 2004). 

Sedangkan istilah skizofrenia muncul melalui usulan oleh seorang 

tokoh lainnya yaitu Eugen Bleuler. Bleuler (Davison dkk, 2004) 

berpendapat bahwa pasien skizofrenia tidak selalu terjadi pada usia 

dini dan tidak selalu berkembang menjadi demensia yang tidak bisa 

dihindari. Oleh karena itu Bleuler mengusulkan sebuah istilah baru 

untuk mengganti istilah dementia praecox yaitu Skizofrenia yang 

berasal dari bahasa yunani Schizein  berarti membelah dan Phren yang 

berartiakal pikiran (Davidson dkk 2004) 

2.2.2 Penyebab Skizofrenia 

Penyebab pasti gangguan skizofrenia masih belum diketahui pasti. 

Berbagai hipotesis terkait penyebab gangguan ini telah bermunculan 

mulai dari faktor biologis, genetik, psikologis dan lingkungan. 

Munculnya berbagai hipotesis terkait penyebab gangguan ini karena 

gangguan ini masih belum dapat diketahui secara pasti penyebabnya. 
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1 Faktor Genetika 

Pada berbagai penelitian, telah diketahui bahwa faktor genetika 

memberikan sumbangan terhadap kerentanan individu untuk 

terkena gejala skizofrenia (Maramis, 2009) 

2. Faktor Neurologis 

Dopamin merupakan salah satu neurotransmiter yang diduga 

memiliki peranan dalam penyebab gangguan skizofrenia. 

Temuan mengenai hal ini biasa disebut sebagai hipotesis 

gangguan skizofrenia yang bernama teori dopamin untuk 

skizofrenia (pilowski, 2002). 

3. Faktor Perkembangan syaraf 

Penelitian yang menggunakan studi pencitraan otak 

menunjukan bahwa terdapat pembesaran ventrikel yang dialami 

oleh hampir 80 persen dari pasien skizofrenia (Plotnik, 

2011).Hal ini menunjukan  adanya pengurangan berat otak 

seberat enam persen dari berat otak rata rata (Maramis, 2009). 

4. Faktor Psikososial 

Freud menjelaskan bahwa skizofrenia disebabkan karena ikatan 

dalam fase perkembangan yang terjadi lebih awal sehingga 

menyebabkan munculnya perkembangan yang neurosis 

(Kaplan  2010). Terjadinya pelemahan ego, pengesampingan 

superego dan munculnya Id yang menguasai semua (Maramis, 

2009). Sedangkan Sullivan, menyatakan bahwa skizofrenia 
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disebabkan karena kesulitan interpersonal awal yang 

berhubungan dengan pengasuhan masa kecil yang tidak benar 

dan terlalu mencemaskan (Kaplan, 2010). 

Teori Diatesis Stress menyatakan bahwa beberapa orang yang 

memiliki predisposisi genetik yang berinteraksi dengan stressor 

kehidupan menghasilkan kemunculan dan perkembangan dari 

skizofrenia (Plotnik, 2011). 

Kejadian yang menimbulkan stress seperti pada orang tua yang 

mengancam, kurangnya hubungan interpersonal, kematian orang tua 

atau orang yang dicintai dan permasalahan karir atau personal dapat 

memberikan kontribusi terhadap perkembangan skizofrenia. 

2.2.3 Gejala Skizofrenia 

Tidak ada gejala yang pasti untuk dapat menegakan diagnosis 

gangguan skizofrenia. Hal ini terjadi dikarenakan perbedaan 

individual pada gejala yang ada pada masing-masing pasien yang 

mengalami gangguan skizofrenia. Namun secara keseluruhan gejala-

gejala yang terdapat pada pasien skizofrenia dapat dibedakan menjadi 

dua jenis gejala, yaitu gejala positif dan gejala negatif. 

1. Gejala Positif  

Gejala positif adalah gangguan - gangguan  yang relatif 

menjadi ciri khas pada pasien skizofrenia akut (Purin, 2008). 

Gejala ini mencangkup hal hal yang berlebihan, dan distorsi 

seperti halusinasi dan waham . Delusi atau waham adalah 

keyakinan yang berlawanan dengan realita. Beberapa jenis 
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waham tersebut antara lain adalah waham kejaran, waham 

cemburu, waham bersalah, waham kebesaran, waham 

dikendalikan, waham membaca pikiran dan lain lain (Davison 

dkk, 2011) Sedangkan Halusinasi adalah persepsi sensoris yang 

palsu dan tidak diiringi dengan rangsang eksternal yang nyata. 

Beberapa jenis halusinasi yang umum telah dilaporkan adalah 

halusinasi suara, halusinasi dengar dan halusinasi penglihatan 

(Kaplan, 2010). 

2. Gejala Negatif  

Gejala negatif adalah gejala yang secara khas muncul pada 

pasien skizofrenia kronis (Purin, 2011). Gejala ini meliputi 

berbagai defisit perilaku seperti apatis, alogia, anhedonia, afek 

datar dan asosialitas (Davison dkk, 2011). 

Anhedonia adalah hilangnya minat dan penarikan diri dari 

semua aktivitas rutin dan menyenangkan, seringkali disertai 

dengan depresi. Apati adalah irama emosi yang tumpul dan 

disertai dengan pelepasan ikatan (detachment) dan 

ketidakacuhan (Kaplan dkk, 2010). Alogia adalah gangguan 

pikiran negatif yang dapat dilihat dalam berbagai bentuk antara 

lain kemiskinan isi percakapan, pengulangan kata-kata dan 

membingungkan (Davison dkk, 2011). 

2.2.4 Klasifikasi Skizofrenia 

International Statistical Classification of Diseases and Related 

Health Problems (ICD) ke 10, yang diterbitkan oleh WHO 
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mengklasifikasikan Skizofrenia dan beberapa gangguan waham 

sebagai berikut (Purin, 2011) 

1. F20 Skizofrenia 

2. F20.0 Skizofrenia Paranoid 

3. F20.1 Skizofrenia Hebefrenik 

4. F20.2 Skizofrenia Katatonik 

5. F20.3 Skizofrenia Tak Terinci (Undiffrentiated) 

6. F20.4 Depresi Pasca Skizofrenik 

7. F20.5 Skizofrenia Residual 

8. F20.6 Skizofrenia Simpel 

9. F20.8 Skizofrenia Lain-lain 

10. F20.9 Skizofrenia Tak Tergolongkan (unspecified) 

11. F22  Gangguan Waham Menetap 

12. F22.0 Gangguan Waham 

13. F22.8 Gangguan Waham Menetap Lain 

14. F22.9 Gangguan Waham Menetap, Tak Tergolongkan 

15. F23  Gangguan Psikotik Akut dan Sementara 

16. F23.0 Gangguan Psikotik Polimorfik Akut tanpa Gejala 

- gejala skizofrenia 

17. F23.1 Gangguan Psikotik Polimorfik Akut dengan 

Gejala - gejala skizofrenia 

18. F23.2 Gangguan Psikotik menyerupai Skizofrenia Akut 

19. F23.3 Gangguan Psikotik Akut Lainnya dengan 

Predominan  waham 
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20. F23.4 Gangguan Psikotik Akut dan Sementara Lainnya 

21. F23.5 Gangguan Psikotik Akut dan Sementara yang Tak 

Tergolongkan 

22. F24  Gangguan Waham Terinduksi 

23. F25  Gangguan Skizoafektif 

24. F25.0 Gangguan Skizoafektif Tipe Manik 

25. F25.1 Gangguan Skizoafektif Tipe Depresi 

26. F25.2 Gangguan Skizoafektif Tipe Campuran 

27. F25.8 Gangguan Skizoafektif Lain 

28. F25.9 Gangguan Skizoafektif Tak Tergolongkan 

29. F28  Gangguan Psikotik Nonorganik Lain 

30. F29  Gangguan Nonorganik Tak Tergolongkan 

2.3 Konsep Keluarga 

2.3.1 Definisi Keluarga 

Keluarga merupakan sekumpulan orang yang dihubungkan 

oleh perkawinan, adopsi dan kelahiran yang bertujuan menciptakan 

dan mempertahankan budaya yang umum, meningkatkan 

perkembangan fisik, mental, emosional dan social dari individu-

individu yang ada didalamnya terlihat dari pola interaksi yang saling 

ketergantungan untuk mencapai tujuan bersama. (Friedman, 1998) 

2.3.2 Fungsi Keluarga 

Ada lima (5) fungsi keluarga menurut Friedmen (1998):  
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1. Fungsi afektif (affective function)  

Berhubungan erat dengan fungsi internal keluarga yang 

merupakan basis kekuatan keluarga. Fungsi afektif berguna 

untuk pemenuhan kebutuhan psikososial. Keberhasilan 

melaksanakan fungsi afektif tampak pada kebahagiaan dan 

kegembiraan dari seluruh anggota keluarga. Tiap anggota 

keluarga saling mempertahankan iklim yang positif, perasaan 

memiliki, perasaan yang berarti, dan merupakan sumber kasih 

sayang dan reinforcement. Hal tersebut dipelajari dan 

dikembangkan melalui interaksi dan berhubungan dalam 

keluarga. Dengan demikian keluarga yang berhasil 

melaksanakan fungsi afektif, seluruh anggota keluarga dapat 

mengembangkan konsep diri yang positif. Fungsi afektif 

merupakan sumber energi yang menentukan kebahagiaan 

keluarga. Perceraian, kenakalan anak, atau masalah keluarga 

sering timbul akibat tidak terpenuhinya fungsi afektif. 

2. Fungsi sosialisasi dan tempat bersosialisasi (sosialization and 

social placement function)  

Fungsi ini sebagai tempat untuk melatih anak dan 

mengembangkan kemampunanya untuk berhubungan dengan 

orang lain di luar rumah. Keluarga merupakan tempat individu 

untuk belajar bersosialisasi. Keberhasilan perkembangan 

individu dan keluarga dicapai melalui interaksi atau hubungan 

antara anggita keluarga yang ditujukan dalam sosialisasi. 
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Anggota keluarga belajar tentang disiplin, norma-norma, 

budaya, dan perilaku melalui hubungan dan interaksi dalam 

keluarga. 

3. Fungsi reproduksi (reproductive function)  

Keluarga berfungsi untuk meneruskan kelangsungan dan 

menambah sumber daya manusia. Dengan adanya program 

keluarga berencana maka fungsi ini sedikit terkontrol. Di sisi 

lain, banyak kelahiran yang tidak diharapkan atau di luar ikatan 

pernikahan sehingga lahirlah keluarga baru dengan satu orang 

tua. 

4. Fungsi ekonomi (economic function)  

Keluarga berfungsi untuk memenuhi kebutuhan ekonomi 

dan tempat mengembangkan kemampuan individu untuk 

meningkatkan penghasilan dan memenuhi kebutuhan keluarga 

seperti makan, pakaian, dan rumah. Fungsi ini sukar dipenuhi 

oleh keluarga dengan pendapatan yang lebih rendah dari 

kebutuhan pengealuaran. 

5. Fungsi perawatan atau pemelihataan kesehatan (health care 

function) Fungsi ini untuk mempertahankan keadaan kesehatan 

keluarga agar tetap memiliki produktivitas yang tinggi. 

Kemampuan keluarga dalam memberikan perawatan kesehatan 

memengaruhi status kesehatan keluarga. 

Bagi tenaga kesehatan keluarga yang profesional, fungsi 

perawatan kesehatan merupakan pertimbangan vital dalam 
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pengkajian keluarga. Untuk menempatkannya dalam perspektif, 

fungsi ini merupakan salah satu fungsi keluarga dalam pemenuhan 

kebutuhan-kebutuhan fisik seperti makan, pakaian, tempat tinggal, 

dan perawatan kesehatan. Keluarga menyediakan makanan, pakaian, 

perlindungan, dan memelihara kesehatan. Keluarga merawat anggota 

keluarga yang mengalami gangguan kesehatan. Keluarga pula yang 

menentukan kapan anggota keluarga terganggu perlu meminta 

pertolongan tenaga profesional. Kemampuan keluarga dalam 

memberikan asuhan mempengaruhi tingkat kesehatan keluarga dan 

individu. Tingkat pengetahuan keluarga tentang sehat-sakit juga 

mempengaruhi perilaku keluarga dalam menyelesaikan masalah 

kesehatan keluarga. 

2.3.3 Tugas Kesehatan Keluarga 

1. Mengenal masalah kesehatan  

2. Membuat keputusan tindakan kesehatan yang tepat 

3. Memberi perawatan pada anggota keluarga yang sakit  

Untuk menjalankan fungsi keluarga ini keluarga harus 

mengetahui hal-hal sebagai berikut : 

a. Keadaan penyakitnya (sifat, penyebaran, komplikasi, 

prognosis, dan perawatannya) 

b. Sifat dan perkembangan perawatan yang dibutuhkan 

c. Keberadaan fasilitas yang diperlukan untuk perawatan 
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d. Sumber-sumber yang ada dalam keluarga (anggota keluarga 

yang bertanggung jawab, sumber keuangan atau finansial, 

fasilitas fisik, psikososial) 

e. Sikap keluarga terhadap yang sakit 

4. Memodifikasi lingkungan atau menciptakan suasana rumah yang 

sehat Ketika memodifikasi lingkungan atau menciptakan suasana 

rumah yang sehat, keluarga harus mengetahui hal-hal berikut : 

a. Sumber-sumber keluarga yang dimiliki 

b. Keuntungan atau manfaat pemeliharaan lingkungan  

c. Pentingnya higiene sanitasi  

d. Upaya pencegahan penyakit 

e. Sikap atau pandangan keluarga terhadap higiene sanitasi  

f. Kelompokan antar-anggota keluarga 

5. Merujuk pada fasilitas kesehatan masyarakat  

Ketika merujuk anggota keluarga ke fasilitas kesehatan, keluarga 

harus mengetahui hal-hal di bawah ini :  

a. Keberadaan fasilitas kesehatan  

b. Keuntungan-keuntungan yang dapat diperoleh dari fasiltas 

kesehatan  

c. Tingkat kepercayaan keluarga terhadap petugas dan fasilitas 

kesehatan  

d. Pengalaman yang kurang baik terhadap petugas kesehatan 

e. Fasilitas kesehatan yang ada dan terjangkau oleh keluarga 
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2.3.4 Dukungan Keluarga Bagi Pasien Skizofrenia 

Studi menunjukkan bahwa sekitar 20% penderita skizofrenia 

menunjukkan gejala tanpa perbaikan berarti dan menimbulkan 

meningkatnya kecacatan, dan sekitar 35% di antaranya menunjukkan 

pola campuran dengan berbagai tingkat remisi dan eksaserbasi dengan 

panjang yang berbeda, kebanyakan penderita skizofrenia sekarang 

dirawat di masyarakat oleh keluarga mereka dan bergantung pada 

bantuan dan keterlibatan keluarga mereka untuk memenuhi kebutuhan 

dasar mereka. Individu dengan skizofrenia mengalami gangguan 

fungsi kognitif dan sosial serta gejala residual, dan ini bisa menjadi 

masalah yang signifikan bagi keluarga. Jika keluarga tidak memiliki 

pengetahuan dan dukungan yang memadai, mereka mungkin tidak 

dapat mengambil tanggung jawab merawat orang sakit, sehingga 

menyebabkan kekambuhan atau dirawat kembali ke rumah sakit 

(Chan 2011).  

Keluarga, terutama yang menjadi caregiver memiliki tanggung 

jawab penting dalam proses perawatan di rumah sakit, persiapan 

pulang, dan perawatan di rumah (continum of care). Peran keluarga 

sebagai caregiver sangat penting dalam menangani dan mencegah 

gejala kekambuhan karena mereka bertanggung jawab memberikan 

perawatan secara langsung kepada pasien skizofrenia dalam segala 

situasi Buckley (2006) mengungkapkan bahwa kekambuhan pasien 

skizofrenia dapat berkurang signifikan jika mendapat perawatatan 

yang maksimal dari keluarga selama berada di rumah. Sebaliknya bila 
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tidak mendapat perawatan yang tepat, mereka akan cenderung mudah 

kambuh. Daya dukung keluarga yang buruk berpengaruh pada pasien 

skizofrenia sehingga memiliki peluang 6 kali lipat mengalami 

kekambuhan dibandingkan keluarga yang memiliki dukungan baik 

(Farkhah et al. 2017). 

2.4 Strategi Koping 

2.4.2 Definisi Strategi Koping 

Setiap individu dari semua umur dapat mengalami stres dan 

akan menggunakan berbagai cara untuk menghilangkan stres yang 

sedang dialami. Ketegangan fisik dan emosional yang menyertai stres 

dapat menimbulkan ketidaknyamanan. Ketidaknyamanan ini membuat 

invidu menjadi termotivasi untuk melakukan sesuatu demi 

mengurangi atau menghilangkan stres. Usaha yang dilakukan oleh 

individu tersebut disebut dengan koping. Koping adalah suatu proses 

di mana seseorang mencoba untuk mengatur perbedaan yang diterima 

antara keinginan (demands) dan pendapatan (resources) yang dinilai 

dalam suatu kejadian maupun keadaan yang penuh tekanan (Hawari, 

2001). 

Menurut Taylor (2009), koping adalah kebiasaan umum yang 

dipraktikkan individu untuk menangani kejadian stres dengan cara-

cara tertentu. Lazarus dan Folkman  (1984) menjelaskan bahwa 

individu mencoba untuk mengelola jarak yang ada antara tuntutan-

tuntutan , baik tuntutan yang berasal dari individu maupun tuntutan 

dari lingkungan dengan sumber daya yang dapat digunakan untuk 
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menghadapi situasi yang menekan. Hal ini sesuai dengan penjelasan 

Sarafino (2012) yang menjelaskan bahwa koping adalah suatu proses 

individu yang mencoba untuk mengelola perbedaan yang dirasakan 

antara tuntutan dan sumber daya yang mereka lihat dalam situasi stres. 

Lazarus dan Folkman (1984) mengatakan dalam membangun 

perilaku koping diperlukan sumber daya koping baik yang bersifat 

fisik maupun  non fisik. Sumber daya koping biasanya bersifat 

subjektif sehingga perilaku koping dapat berbeda antar individu. Cara 

seseorang melakukan strategi koping berdasar pada sumber daya yang 

dimiliki. Adapun sumberdaya koping yang dinilai sangat penting 

adalah dukungan sosial. Dukungan sosial ini meliputi dukungan 

pemenuhan kebutuhan informasi dan emosional pada individu yang 

diperoleh atau diberikan oleh orangtua, saudara atau anggota keluarga 

lain, teman, dan lingkungan masyarakat sekitar. Dengan adanya 

dukungan sosial, maka individu akan semakin mampu dan yakin 

dalam  memecahkan  masalah yang dihadapi serta dapat membantu 

individu dalam mempraktikkan koping yang tepat. 

Lazarus dan Folkman (1984) menjelaskan bahwa terdapat 

beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam proses koping. Beberapa 

hal yang dapat mempengaruhi individu sebelum menentukan cara 

merespon masalah dan strategi koping yang akan dipilih adalah 

sumber kemampuan yang dimiliki individu seperti uang dan waktu, 

dukungan sosial yang ada, serta ada atau tidaknya stressor lain dalam 

kehidupan, seperti peristiwa yang mempengaruhi kehidupan atau 
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masalah yang muncul dalam kehidupan sehari-hari. Strategi koping 

yang berbeda antara seseorang dengan orang lain dan faktor 

kepribadian dapat pula mempengaruhi seseorang dalam memberikan 

respon koping dan memilih strategi koping. 

Lazarus dan Folkman (1984) melanjutkan bahwa kejadian yang 

menimbulkan stres serta tahapannya dan cara individu melakukan 

pencegahan juga akan mempengaruhi seseorang terutama dalam 

memberikan penilaian dan interpretasi terhadap stresor yang 

dirasakan. Setelah memberikan penilaian dan interpretasi, kemudian 

seseorang akan memberikan respon dan memilih strategi koping yang 

paling sesuai, misalnya dengan mencari informasi, melakukan aksi 

langsung, dan mencari dukungan dari orang lain. Setelah memberikan 

respon dan memilih strategi koping, individu akan melakukan strategi 

koping yang berguna untuk mengurangi kondisi lingkungan yang 

dirasakan mengancam sehingga seseorang dapat menyesuaikan diri 

dengan realita yang terjadi. Tugas-tugas koping yang dilakukan 

individu  akan memunculkan sebuah hasil koping (coping outcomes), 

misalnya pulihnya fungsi psikologis sehingga mampu melakukan 

aktivitas sehari-hari. 

Dari penjelasan  mengenai strategi koping di atas, dapat 

disimpulkan bahwa strategi koping adalah sebuah cara atau  proses 

yang dilakukan seseorang untuk mengelola perbedaan antara yang 

dirasakan dengan tuntutan lingkungan atau situasi yang mengancam. 
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2.4.3 Jenis-jenis Strategi Koping 

Lazarus dan Folkman (1984) secara umum membedakan bentuk 

strategi koping ke dalam dua klasifikasi, yaitu problem focused coping 

dan emotional focused coping. Carver, Weintraub, dan Scheier (1989) 

menjelaskan bahwa problem focused coping digunakan untuk 

mengontrol hubungan yang terjadi antara individu dengan lingkungan 

yang berfokus pada pemecahan masalah, pembuatan keputusan ataupun 

dengan menggunakan tindakan langsung serta strategi penyelesaian. 

Pada emotional focused coping, tekanan emosional yang dialami 

individu dikurangi atau diminimalkan tanpa mengubah kondisi objektif 

dari peristiwa yang terjadi. Reaksi dari tekanan emosional tersebut 

dapat berupa upaya menghindari, meminimalkan tekanan, membuat 

jarak, memberi perhatian pada hal tertentu saja (selektif) atau memberi 

makna positif terhadap situasi negatif. Selain itu, dapat pula berupa 

usaha untuk mencari hal-hal terbaik dari masalah yang dihadapi, 

memperoleh simpati dan pengertian dari orang lain, atau dengan cara 

mencoba untuk melupakan peristiwa (Lazarus & Folkman, 1984). 

1. Problem  focused coping 

Problem focused coping adalah bentuk koping yang 

cenderung diarahkan dalam upaya untuk mengurangi tuntutan dari 

situasi yang penuh tekanan, dalam arti koping yang muncul 

terfokus pada masalah individu yang akan mengatasi stres dengan 

mempelajari cara-cara keterampilan yang baru. Individu cenderung 

menggunakan strategi ini ketika individu percaya bahwa tuntutan 
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dari situasi dapat diubah (Sarafino, 2006). Problem focused coping 

memungkinkan individu membuat rencana dan tindakan lebih 

lanjut serta berusaha menghadapi segala kemungkinan yang akan 

terjadi untuk memperoleh apa yang telah direncanakan dan 

diinginkan sebelumnya. Problem focused coping digunakan untuk 

mengontrol hal yang terjadi antara individu dengan lingkungan 

melalui pemecahan masalah, pembuatan keputusan, dan tindakan 

langsung. Problem focused coping juga dapat berupa pembuatan 

rencana tindakan, melaksanakan, dan mempertahankan untuk 

mendapatkan hasil yang diinginkan. Dalam mengatasi 

permasalahan, individu yang menggunakan problem focused 

coping akan berpikir logis dan berusaha memecahkan 

permasalahan dengan positif (Lazarus & Folkman, 1984). 

Penelitian yang dilakukan oleh Rotondo, Carlson, dan 

Kincaid (2003) menunjukkan hasil bahwa problem focused coping 

sebagai cara yang efektif untuk mengelola masalah dalam peran 

kerja dan keluarga. Langkah-langkah penting yang diambil untuk 

memenuhi tanggung jawab di rumah dan di pekerjaan secara 

efisien akan dapat membantu para individu untuk memiliki banyak 

waktu dalam keterlibatan di kedua peran, yaitu peran keluarga dan 

peran kerja. Studi lain yang dilakukan oleh Cucuani (2013) 

menemukan hasil bahwa perempuan bekerja cenderung 

menggunakan problem focus coping dalam menghadapi konflik 

peran ganda. Perempuan bekerja melakukan problem focus coping 
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dalam menghadapi konflik peran ganda dengan cara seperti 

melakukan manajemen waktu, berolahraga agar fisik selalu sehat 

untuk dapat menghadapi konflik serta melakukan kontrol diri agar 

terhindar dari stressor. 

Dari uraian pendapat beberapa ahli di atas, dapat dikatakan 

bahwa problem focused coping adalah bentuk koping yang 

digunakan individu dalam menghadapi situasi yang menekan 

dengan cara mempelajari keterampilan-keterampilan baru, 

melakukan perencanaan tindakan, membuat keputusan yang baik 

serta tindakan langsung untuk mendapatkan hasil yang positif. 

Menurut Lazarus dan Folkman (1984), pengklasifikasian 

bentuk perilaku koping yang berorientasi pada problem focused 

coping yaitu: 

a. Confrontative coping 

Usaha untuk mengubah keadaan yang dianggap sumber 

tekanan dengan cara melakukan hal-hal yang bertentangan 

dengan aturan yang berlaku walaupun terkadang mengalami 

resiko yang cukup besar. 

b. Planfull problem solving 

Individu memikirkan dan mempertimbangkan secara 

matang beberapa alternatif pemecahan masalah yang mungkin 

dilakukan, meminta pendapat dan pandangan dari orang lain 

tentang masalah yang dihadapi, bersikap hati-hati sebelum 
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memutuskan sesuatu dan mengevaluasi strategi yang pernah 

dilakukan. 

c. Seeking sosial support 

Suatu cara yang dilakukan individu dalam menghadapi 

masalah dengan cara mencari dukungan pada keluarga atau 

lingkungan sekitar, dapat berupa informasi, bantuan nyata, 

simpati, maupun perhatian. 

Carver (2009) menjelaskan dimensi-dimensi dari problem 

focused coping, yaitu: 

a. Active coping 

Individu menggunakan langkah-langkah untuk mencoba 

menghilangkan stresor atau memperbaiki akibat yang 

ditimbulkan dari stresor. Yang termasuk dalam active coping 

adalah memulai tindakan langsung, meningkatkan usaha-usaha 

untuk menghadapi masalah, dan berusaha melalukan upaya 

mengatasi masalah secara bertahap. 

b. Planning 

Berpikir mengenai cara menghadapi stresor. Planning atau 

peencanaan meliputi mengajukan strategi tindakan, berpikir 

mengenai langkah yang harus diambil, dan bagaimana 

memilih cara terbaik dalam mengatasi masalah. 

c. Using instrumental support 

Individu mencari dukungan sosial karena alasan 

instrumental, antara lain dengan mencari nasehat, bantuan, 



   31 
 

 

IR- PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA 

SKRIPSI                    HUBUNGAN STRATEGI KOPING…  DWIKO NUR GUNAWAN 

maupun informasi guna menyelesaikan permasalahan yang 

dihadapi. 

d. Behavioral disengagement 

Individu mengurangi usaha dalam menghadapi situasi 

yang menimbulkan stres bahkan menyerah atau tidak 

melakukan apapun terhadap sumber stres tersebut. Perilaku 

behavioral disengagement muncul pada seseorang yang 

merasa bahwa apapun yang dilakukan tidak akan 

menimbulkan hasil atau sering disebut “Helplessness”.  

Perilaku koping yang berorientasi pada problem focused 

coping dalam penelitian ini menggunakan pendekatan dari 

Lazarus dan Folkman (1984), yaitu confrontative coping, 

planfull problem solving, dan seeking sosial support. 

2. Emotion focused coping 

 Emotion focused coping adalah bentuk koping yang 

diarahkan untuk mengatur respon emosional terhadap situasi 

yang menekan. Individu dapat mengatur respon emosional 

dengan pendekatan behavioral dan kognitif. Contoh dari 

pendekatan behavioral adalah mencari dukungan emosional 

dari teman – teman dan mengikuti berbagai aktivitas seperti 

berolahraga atau menonton televisi yang dapat mengalihkan 

perhatian individu dari masalahnya. Sementara pendekatan 

kognitif melibatkan bagaimana individu berfikir tentang situasi 

yang menekan. Dalam pendekatan kognitif, individu 
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melakukan pendefinisian terhadap situasi yang menekan seperti 

membuat perbandingan dengan individu lain yang mengalami 

situasi lebih buruk, dan melihat sesuatu yang baik diluar dari 

masalah. Individu cenderung menggunakan strategi ini ketika 

mereka percaya bahwa mereka dapat melakukan sedikit 

perubahan untuk mengubah kondisi yang menekan (Sarafino, 

2006). 

Emotion focused coping merupakan strategi untuk 

meredakan emosi individu yang ditimbulkan oleh stressor atau 

sumber stres tanpa berusaha untuk mengubah suatu situasi yang 

menjadi sumber stres secara langsung. Emotion focused coping 

dapat dikatakan pula sebagai upaya untuk mengurangi atau 

mengatur ketidaknyamanan emosi yang berhubungan atau 

diakibatkan oleh suatu situasi. Emotion focused coping 

memungkinkan individu mencoba melihat sisi kebaikan dari 

sesuatu yang terjadi, mengharapkan simpati dan pengertian dari 

orang lain atau mencoba melupakan segala sesuatu yang 

berhubungan dengan hal yang menekan emosinya. Individu 

belajar mencoba dan mengambil hikmah atau nilai dari segala 

usaha yang telah dilakukan sebelumnya dan dapat dijadikan 

sebagai latihan pertimbangan untuk menyelesaikan masalah 

berikutnya (Lazarus & Folkman, 1984). Individu yang 

menggunakan emotion focused coping dalam penyelesaian 

masalah cenderung menunjukkan perilaku dengan lebih 
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mengutamakan introspeksi diri daripada sibuk menyalahkan 

orang lain dan memandang positif masyarakat atau lingkungan 

di sekitar. 

Dari uraian pendapat beberapa tokoh di atas, dapat 

dikatakan bahwa emotion focused coping adalah bentuk koping 

yang digunakan individu dalam menghadapi situasi yang 

menekan dengan cara mengontrol atau mengatur respon emosi 

yang muncul sehingga individu mampu menilai secara positif 

situasi yang terjadi. 

Menurut Lazarus dan Folkman (1984), pengklasifikasian 

bentuk perilaku koping yang berorientasi pada emotion focused 

coping yaitu: 

a. Distancing 

Individu menunjukkan sikap kurang peduli terhadap 

persoalan yang dihadapi bahkan mencoba melupakan 

seolah-olah tidak pernah terjadi apa-apa. 

b. Self-controlling 

Individu melakukan penyelesaian masalah dengan cara 

mengendalikan dri, menahan diri, mengatur perasaan, teliti 

dan tidak tergesa dalam mengambil tindakan. 

c. Escape-Avoidance 

Individu berusaha menghindar dari masalah yang 

dihadapi atau individu berusaha menyanggah atau 
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mengingkari dan melupakan masalah-masalah yang ada 

pada dirinya 

d. Accepting responsibility 

Usaha untuk menyadari tanggung jawab diri sendiri 

dalam permasalahan yang dihadapi dan mencoba menerima 

untuk membuat semua keadaan menjadi lebih baik. 

e. Positive reappraisal 

Individu melihat sisi positif dari masalah yang dialami 

dalam kehidupannya dengan mencari arti atau keuntungan 

dari pengalaman tersebut serta mengembangkan diri 

termasuk melibatkan diri dalam hal-hal yang religius. 

Carver (dalam Taylor, 2009) menjelaskan dimensi-dimensi 

dari emotional focused coping, yaitu: 

a. Using emotional support 

Individu mencari dukungan sosial karena alasan 

emosional, antara lain dengan mencari dukungan moral, 

simpati, kepercayaan, atau pengertian. Dukungan yang 

dicari hanya untuk menenangkan diri atau mengeluarkan 

perasaan saja. 

b. Positive reframing 

Individu cenderung melepaskan emosi yang dirasakan 

atau individu mengatur emosi yang berkaitan dengan stres 

yang dialami. Kecenderungan ini sering disebut dengan 

penilaian kembali secara positif. 
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c. Self-distraction 

Individu melakukan tindakan-tindakan alternatif untuk 

melupakan stresor atau masalah yang dihadapi dengan 

menghayal, tidur, menonton televisi, atau berolahraga. 

d. Denial 

Individu cenderung menolak untuk percaya bahwa 

suatu stresor itu ada atau mencoba bertindak seolah-olah 

stresor tersebut tidak nyata. Terkadang penolakan menjadi 

pemicu masalah baru jika tekanan yang muncul diabaikan 

karena dengan menyangkal suatu kenyataan dari masalah 

yang dihadapi seringkali mempersulit upaya menghadapi 

masalah yang seharusnya lebih mudah untuk diselesaikan. 

e. Acceptance 

Individu menerima kenyataan akan situasi yang penuh 

stres serta menerima bahwa kenyataan tersebut pasti terjadi. 

Penerimaan dapat memiliki dua makna, yaitu sikap 

menerima tekanan sebagai suatu kenyataan dan sikap 

menerima karena belum adanya strategi menghadapi 

masalah secara aktif yang dapat dilakukan. 

f. Religion 

Individu mencoba mengalihkan permasalahan yang 

dihadapi dengan melakukan kegiatan yang berhubungan 

pada agama, antara lain rajin beribadah, melakukan 

meditasi, dan memohon pertolongan Tuhan. 
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g. Venting 

Kecenderungan individu untuk memusatkan perhatian 

pada hal-hal yang dirasakan sebagai distress dan kemudian 

melepaskan perasaan-perasaan tersebut. Venting sering juga 

dikatakan sebagai kecenderungan individu untuk 

melepaskan emosi yang dirasakan. 

h. Humor 

Individu membuat lelucon atau sesuatu hal yang lucu 

mengenai masalah yang dihadapi. 

i. Substance use 

Individu menggunakan minuman beralkohol atau obat-

obatan tertentu untuk melepaskan diri dari masalah yang 

dihadapi. 

j. Self-blame 

Kecenderungan individu untuk mengkritik atau 

menyalahkan diri sendiri terhadap hal-hal yang telah terjadi.  

Perilaku koping yang berorientasi pada emotional focused coping 

dalam penelitian ini menggunakan pendekatan dari Lazarus dan 

Folkman (1984), yaitu distancing, self-controlling, escape-avoidance, 

accepting responsibility, dan positive reappraisal. 

Aldwin dan Brustrom (1989)  menjelaskan bahwa individu dapat 

menggunakan problem focused coping dan emotion focused coping 

secara bersamaan. Menurut Tennen et al (2000), individu jarang 

menggunakan hanya satu metode untuk mengatasi stresor. Metode yang 
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digunakan biasanya melibatkan kombinasi dari problem focused coping 

dan emotional focused coping. Illfeld, Perlin, dan Schooler (1978), 

mengatakan tidak ada metode koping tunggal seragam untuk diterapkan 

atau efektif pada semua situasi stres. Hal ini dikarenakan koping adalah 

sebuah proses dinamis yang terus berubah seperti halnya seseorang 

menemukan informasi baru dan mencoba teknik-teknik baru untuk 

menangani situasi. Menurut Wiley (2002), fleksibilitas dalam jenis 

strategi koping yang digunakan dan penggunaan relatif dari problem 

focused coping dan emotion focused coping dapat membuat individu 

menjadi lebih adaptif. 

2.4.4 Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Strategi Koping 

Taylor (2009) menyebutkan bahwa terdapat dua faktor yang 

mempengaruhi individu dalam melakukan strategi koping. Kedua 

faktor tersebut terbagi ke dalam faktor internal dan faktor 

eksternal. Faktor internal adalah faktor yang berasal dari dalam diri 

individu, seperti karateristik sifat kepribadian dan metode koping 

yang digunakan. Sedangkan faktor eksternal adalah faktor yang 

berasal dari luar diri individu, seperti: waktu, uang, pendidikan, 

kualitas hidup, dukungan keluarga, dan sosial serta tidak adanya 

stresor lain. 

 

 

 



   38 
 

 

IR- PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA 

SKRIPSI                    HUBUNGAN STRATEGI KOPING…  DWIKO NUR GUNAWAN 

Lazarus dan Folkman menyebutkan faktor-faktor yang 

mempengaruhi koping individu adalah: 

1. Kesehatan Fisik 

Kesehatan merupakan hal yang penting, karena selama 

dalam usaha mengatasi stres individu dituntut untuk 

mengerahkan tenaga yang cukup besar 

2. Keyakinan atau pandangan positif 

Keyakinan menjadi sumber daya psikologis yang sangat 

penting, seperti keyakinan akan nasib (eksternal locus of 

control) yang mengerahkan individu pada penilaian 

ketidakberdayaan (helplessness) yang akan menurunkan 

kemampuan strategi coping tipe : problem-solving focused 

coping 

3. Keterampilan Memecahkan Masalah 

Keterampilan ini meliputi kemampuan untuk mencari 

informasi, menganalisa situasi, mengidentifikasi masalah 

dengan tujuan untuk menghasilkan alternatif tindakan, 

kemudian mempertimbangkan alternatif tersebut sehubungan 

dengan hasil yang ingin dicapai, dan pada akhirnya 

melaksanakan rencana dengan melakukan suatu tindakan yang 

tepat. 
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4. Keterampilan Sosial 

Keterampilan ini meliputi kemampuan untuk 

berkomunikasi dan bertingkah laku dengan cara-cara yang 

sesuai dengan nilai-nilai sosial yang berlaku di masyarakat. 

5. Dukungan Sosial 

Dukungan ini meliputi dukungan pemenuhan kebutuhan 

informasi dan emosional pada diri individu yang diberikan oleh 

orang tua, anggota keluarga lain, saudara, teman, dan 

lingkungan masyarakat sekitarnya. 

6. .Materi  

Dukungan ini meliputi sumber daya daya berupa uang, 

barang barang atau layanan yang biasanya dapat dibeli. 

Faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan individu 

dalam melakukan koping, antara lain: 

a. Kondisi kesehatan 

Definisi sehat menurut WHO (2016) adalah suatu keadaan 

sejahtera atau status kenyamanan menyeluruh yang meliputi 

fisik, mental, dan sosial yang tidak hanya bebas dari penyakit 

atau kecacatan. Kondisi kesehatan yang baik sangat 

diperlukan agar seseorang dapat melakukan koping dengan 

baik sehingga berbagai permasalahan yang dihadapi dapat 

diselesaikan dengan baik.  

 

 



   40 
 

 

IR- PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA 

SKRIPSI                    HUBUNGAN STRATEGI KOPING…  DWIKO NUR GUNAWAN 

b. Konsep diri 

Menurut Maramis (1998), apabila individu memiliki 

konsep diri yang positif, maka masalah-masalah yang 

dihadapi dapat disikapi dengan cara yang positif di mana 

individu memiliki kesadaran bahwa setiap masalah dapat 

diselesaikan dengan cara yang baik atau bersangka baik. 

Namun, jika konsep diri yang negatif muncul, maka hal yang 

dapat terjadi adalah adanya pikiran, perasaan maupun 

perbuatan yang negatif dalam menyikapi semua masalah yang 

dialami sehingga individu dengan konsep diri negatif 

cenderung terlibat dengan orang-orang yang dapat 

memunculkan masalah. 

c. Kepribadian 

Jung (dalam Feist & Feist, 2010) menjelaskan bahwa 

individu dengan tipe kepribadian introvert cenderung 

memiliki penyesuaian kurang baik dengan dunia luar, 

memiliki jiwa tertutup, sulit bergaul atau sulit berhubungan 

dengan orang lain, serta kurang dapat menarik hati orang lain. 

Individu introvert cenderung menunjukkan sikap pesimis, 

lebih bermasalah dengan fokus,cenderung menggunakan 

koping avoidance atau penyangkalan dalam mengahadapi 

masalah. Sedangkan individu tipe kepribadian extrovert 

cenderung lebih terbuka, mudah bergaul, dan hubungan 

dengan orang lain lancar. Individu extrovert adalah individu 
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yang memiliki rasa optimis. Individu yang optimis akan lebih 

berantusias untuk mencari pemecahan masalah karena yakin 

bahwa semua masalah pasti ada jalan keluar asalkan mau 

berpikir dan berusaha untuk mencoba. 

Beberapa faktor yang mempengaruhi strategi koping pada 

individu juga dikemukakan oleh Smet (1994), yaitu: 

a. Usia 

Usia mempengaruhi kemampuan tubuh dalam memerangi 

rasa sakit. Kemampuan tubuh memerangi rasa sakit sudah ada 

pada masa kanak-kanak, tetapi kemampuan ini menurun pada 

masa tua. 

b. Pendidikan 

Individu yang memiliki pendidikan lebih tinggi akan 

menilai segala sesuatu secara realistis dan koping akan lebih 

aktif dibanding dengan individu yang mempunyai pendidikan 

lebih rendah. 

c. Status Sosial Ekonomi 

Seseorang yang memiliki status sosial ekonomi rendah 

akan menyebabkan tingkat stress yang tinggi terutama dalam 

masalah ekonomi, jika dibandingkan dengan yang memiliki 

status sosial ekonomi yang lebih tinggi. 

d. Dukungan Sosial 

Dukungan sosial yang positif berhubungan dengan 

berkurangnya kecemasan dan depresi. Dukungan sosial 
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diperoleh dari orang-orang di sekitar individu, seperti orang tua, 

saudara, teman dekat, dan masyarakat. 

e. Karakteristik Kepribadian 

Suatu model karakteristik kepribadian yang berbeda akan 

mempunyai coping yang berbeda. Karakteristik kepribadian 

mencakup introvert-ekstrovert, stabilitas emosi, kepribadian 

ketabahan atau hardiness, locus of control, kekebalan dan 

ketahanan. 

f. Pengalaman 

Pengalaman sebagai suatu kejadian yang pernah terjadi dan 

dialami oleh individu sebelumnya. Pengalaman akan 

mempengaruhi tindakan-tindakan individu dalam menghadapi 

suatu kejadian yang hampir sama. 

Dari beberapa penjelasan terkait faktor-faktor yang 

mempengaruhi strategi koping di atas, dapat dikatakan bahwa 

faktor-faktor yang mempengaruhi seseorang dalam melakukan 

strategi koping adalah kondisi kesehatan, kepribadian, konsep diri, 

usia, pendidikan, status sosial ekonomi, dukungan sosial, dan 

pengalaman. 

2.4.5 Strategi Koping Keluarga 

Friedrnan (1998) mengemukakan ada dua tipe strategi 

koping keluarga setelah menganalisa berbagai hasil penelitian yang 

telah dilakukan mengenai strategi koping keluarga, yaitu strategi 
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koping internal atau intrafamilial dan strategi koping eksternal atau 

ekstrafamilial. 

1. Strategi Koping Keluarga Internal atau Intrafamilial. 

Strategi koping keluarga internal memiliki tujuh strategi 

koping. Ketujuh strategi tersebut adalah: mengandalkan 

kemampuan sendiri dari keluarga, penggunaan humor, musyawarah 

bersama (memelihara ikatan kebersamaan), mengartikan masalah, 

pemecahan masalah secara bersama, fleksibilitas peran, dan 

normalisasi. 

Mengandalkan kemampuan sendiri dan keluarga. 

Keluarga seringkali melakukan upaya untuk mencari dan 

mengandalkan sumber-surnber mereka sendiri. Keluarga 

melakukan ini dengan membuat struktur organisasi yang lebih 

besar dalam keluarga, yakni dengan membuat jadwal dan tugas 

rutinitas yang diemban tiap anggota keluarga yang lebih ketat. Hal 

ini diharapkan agar setiap angota menjadi lebih disiplin dan taat. 

Pada kondisi ini keluarga dapat mengontrolnya, jika berhasil maka 

akan tercapai integrasi dan ikatan yang lebih kuat. Strategi koping 

yang khas adalah disiplin diri dikalangan anggota keluarga yang 

mengalami stres, mereka harus menjaga ketenangan dan dapat 

memecahkan masalah karena mereka sendiri yang bertanggung 

jawab terhadap diri sendiri dan keluarganya. 

Penggunaan humor. 
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Perasaan humor merupakan aset yang penting dalam 

keluarga karena dapat memberikan perubahan bagi sikap keluarga 

terhadap masalah-masalah dan perawatan kesehatan. Humor juga 

diakui sebagai suatu cara bagi individu dan kelompok untuk 

menghilangkan rasa cemas dan stres. 

Musyawarah bersama (memelihara ikatan keluarga). 

Suatu cara untuk membawa keluarga menjadi lebih dekat 

dan menjaga bahkan mengatasi stres, dan ikut serta dengan 

aktivitas setiap anggota keluarga merupakan cara untuk 

menghasilkan suatu ikatan yang kuat dalam sebuah keluarga. Cara 

untuk mengatasi masalah dalarn keluarga adalah meluangkan 

waktu untuk bersama-sama dalarn keluarga, saling mengenal, 

membahas masalah bersama, makan malam bersama, adanya 

kegiatan yang menantang bersama keluarga, beribadah bersama, 

bermain bersama, bercerita pada anak sebelum tidur, menceritakan 

pkegiatan pekerjaan ataupun sekolah, dan tidak ada jarak diantara 

anggota keluarga. 

Mengartikan suatu masalah. 

Salah satu cara untuk menemukan koping efektif adalah 

menggunakan mekanisme mental dengan mengartikan masalah 

yang dapat mengurangi secara kognitif rangsang berbahaya yang 

dialami dalam hidup. Menambah pengetahuan keluarga merupakan 

cara yang paling efektif untuk mengetahui stresor yaitu dengan 

keyakinan yang optimis dan penilaian yang positif. Keluarga yang 
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menggunakan strategi ini cenderung dapat melihat sisi positif dari 

kejadian yang menyebabkan stres. (Folkman et a1 1986). 

Pemecahan masalah bersama.  

Pemecahan masalah bersama dikalangan anggota keluarga 

merupakan strategi koping keluarga yang telah dipelajari melalui 

riset oleh sekelompok peneliti keluarga. Pemecahan masalah 

bersama dapat dijelaskan sebagai suatu situasi dimana keluarga 

dapat mendiskusikan masalah yang ada secara bersama-sama oleh 

keluarga dengan mencari solusi atau jalan keluar atas dasar akal 

sehat, mencapai suatu kesepakatan tentang apa yang perlu 

dilakukan atas dasar petunjuk, persepsi dan usulan dari anggota 

keluarga yang berbeda.(Straus, 1968,; Reiss, 1981; Chesler dan 

Barbarin, 1986; Friedman, 1998). 

Fleksibilitas peran. 

Perubahan dalam kondisi dan situasi dalarn keluarga yang 

setiap saat dapat berubah, fleksibilitas peran merupakan suatu 

strategi koping yang ideal untuk mengatasi suatu masalah dalam 

keluarga. Davis dkk.(1986) pada keluarga yang berduka, 

fleksibilitas peran adalah sebuah strategi koping fungsional yang 

penting untuk membedakan tingkat berfungsinya sebuah keluarga. 

Normalisasi. 

Salah satu strategi koping keluarga yang lain adalah 

kecenderungan keluarga menormalkan keadaan sehingga keluarga 

dapat melakukan koping terhadap sebuah stresor jangka panjang 
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yang dapat merusak kehidupan dan kegiatan rumah tangga. 

(Davis,1963; Knafl dan Deatrick, 1986 dalam Friedman, 1998) 

mengatakan bahwa "Normalisasi" merupakan cara untuk 

memahami bagaimana keluarga mengelola ketidakmampuan 

seorang anggota keluarga, sehingga dapat menjelaskan respon 

keluarga terhadap sakit dan kecacatan. Bila anak dalam anggota 

keluarga sakit, maka keluarga dapat menormalkan situasi dengan 

meminimalkan situasi abnormalitas dalam penampilan anak, 

berpartisipasi dalam kegiatan-kegiatan biasa dan terus memelihara 

ikatan sosial. 

2. Strategi Koping Keluarga Eksternal atau Ekstrafamilial. 

Dalam strategi koping keluarga eksternal, terdapat empat 

strategi koping. Keempat strategi tersebut adalah: mencari 

informasi, memelihara hubungan aktif dengan komunitas, mencari 

dukungan sosial, dan mencari dukungan spiritual. 

Mencari informasi. 

Keluarga yang mengalami stres memberikan respons secara 

kognitif dengan mencari informasi yang berubungan dengan 

stresor. Hal Ini berfungsi untuk menambah perasaan untuk 

memiliki kontrol terhadap situasi dan mengurangi perasaan takut 

terhadap sesuatu yang tidak dikenal dan membantu keluarga 

menilai stresor secara lebih akurat.  
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Memelihara hubungan aktif dengan komunitas. 

Kategori ini berbeda dengan koping yang menggunakan 

sistem dukungan sosial dimana kategori ini merupakan suatu 

koping keluarga yang berkelanjutan, jangka panjang dan bersifat 

umum, bukan sebuah kategori yang dapat meningkatkan stresor 

spesifik tertentu. Anggota keluarga adalah pemimpin keluarga 

dalam suatu kelompok, organisasi dan kelompok komunitas. 

Mencari sistern pendukung sosial. 

Mencari sistem pendukung sosial dalam jaringan kerja 

sosial keluarga merupakan strateg koping keluarga eksternal yang 

utama. Sistem pendukung sosial ini dapat diperoleh dari sistem 

kekerabatan keluarga, kelompok profesional, para tokoh 

masyarakat dan lain-lain yang didasarkan pada kepentingan 

bersama. Tiga sumber umum dukungan sosial yaitu penggunaan 

jaringan dukungan sosial informal, penggunaan sistem sosial 

formal, dan penggunaan kelompok-kelompok mandiri. 

Tujuan dari penggunaan jaringan sistem dukungan sosial 

informal yang biasanya diberikan oleh kerabat dekat, tetangga 

dekat atau tokoh masyarakat, memiliki dua tujuan utama koping: 

pertama, sistem ini memberikan dukungan pemeliharaan dan 

emosional bagi anggota keluarga, Kedua adalah bantuan yang 

berrfokus pada tugas yang biasa dilakukan keluarga, misalnya 

bantuan perawatan, melakukan tugas-tugas rumah tangga, bantuan 

praktis pada saat kritis. 
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Penggunaan sistem sosial formal dilakukan keluarga ketika 

keluarga gagal untuk menangani masalahnya sendiri, maka 

keluarga harus dipersiapkan untuk beralih kepada tenaga 

profesional untuk memecahkan masalah. Penggunaan kelompok 

mandiri sebagai bentuk dukungan sosial dilakukan melalui 

organisasi yang luas seperti perkumpulan-perkumpulan yang 

berfokus pada penyembuhan penyakit misalnya perkumpulan 

penyakit Asma, Jantung, dll. 

Mencari dukungan spiritual. 

Kepercayaan kepada Tuhan dan berdoa diidentifikasikan oleh 

anggota keluarga sebagai cara paling penting bagi keluarga 

mengatasi suatu stresor yang berkaitan dengan kesehatan. 

2.5 Kualitas Hidup (Quality of Life) 

2.5.2 Definisi Kualitas Hidup 

Kualitas hidup menurut World Health Organozation 

Quality of Life (WHOQOL) didefinisikan sebagai persepsi 

individu mengenai posisi individu dalam hidup dalam konteks 

budaya dan sistem nilai dimana individu hidup dan hubungannya 

dengan tujuan, harapan, standar yang ditetapkan dan perhatian 

seseorang (WHO, 2013). 

Kualitas hidup didefinisikan sebagai persepsi individu dari 

posisi mereka dalam kehidupan dalam konteks budaya dan sistem 

nilai terkait adat setempat dan berhubungan dengan keinginan dan 

harapan yang merupakan pandangan multidimensi, yang tidak 
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terbatas hanya dari fisik melainkan juga dari aspek psikologis 

(WHO, 1996). 

Kualitas hidup merupakan persepsi subjektif dari individu 

terhadap kondisi fisik, sosial, psikologis, dan lingkungan dalam 

kehidupan sehari-hari yang dialaminya (Urifah, 2012).Sedangkan 

menurut Chipper (dalam Ware, 1992) mengemukakan kualitas 

hidup sebagai kemampuan fungsional akibat pengobatan dan 

penyakit yang diberikan menurut pandangan atau perasaan pasien. 

Menurut Cohan & Lazarus (dalam Handini, 2011) kualitas 

hidup adalah tingkatan yang menggambarkan kemampuan 

seseorang  yang dinilai dari kehidupan mereka. Keunggulan 

individu tersebut biasanya dilihat dari tujuan hidupnya, kontrol 

pribadi, hubungan interpersonal, perkembangan pribadi, intelektual 

dan kondisi finansial. Sedangkan Ghozali juga mengungangkapkan 

bahwa faktor-faktor yang mempengaruhi kualitas hidup antara lain 

adalah mengenali diri sendiri, adaptasi, merasakan perhatian orang 

lain, perasaan kasih sayang, optimis, dan mengembangkan sikap 

empati. 

Definisi kualitas hidup yang berhubungan dengan 

kesehatan (health-related quality of life) dikemukakan oleh Testa 

dan Nackley (Rapley, 2003), bahwa kualitas hidup adalah suatu 

rentang antara keadaan objektif dan  perspektif subjektif dari 

mereka. Testa dan Nackley menjelaskan bahwa  kualitas hidup 

merupakan kumpulan bagian yang berhubungan dengan kondisi  
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psikologis, fisik, fungsional, dan kesehatan sosial dari individu. 

Ketika digunakan dalam konteks ini, hal ini sering kali menuju 

pada kualitas hidup yang mengarah pada kesehatan. Kualitas hidup 

yang berhubungan dengan kesehatan mencakup lima dimensi yaitu 

persepsi kesehatan, kesempatan, penyakit,  status fungsional, dan 

kematian. 

Dari beberapa penjelasan tentang kualitas hidup diatas 

maka dapat disimpulkan bahwa yang dimaksud dengan kualitas 

hidup dalam konteks penelitian ini adalah persepsi individu 

terhadap posisi mereka dalam kehidupannya baik dilihat dari 

sistem nilai maupun konteks budaya dimana mereka tinggal dan 

hidup yang berhbungan dengan harapan, tujuan hidup, standard 

dan fokus hidup mereka yang terdiri dari beberapa aspek sekaligus, 

antara lain aspek kondisi fisik, sosial, psikologis, dan lingkungan 

dalam kehidupan sehari-hari. 

2.5.3 Dimensi Kualitas Hidup 

Menurut World Health Organization Quality of Life 

(WHOQOL), kualitas hidup terdiri dari enam unsur yaitu 

kesehatan fisik, kesejahteraan psikologis, tingkat kemandirian, 

hubungan sosial, hubungan dengan lingkungan dan keadaan 

spiritual. Kemudian WHOQOL dibuat lagi menjadi instrument 

WHOQOL – BREF dimana unsur tersebut diubah menjadi empat 

unsur yaitu kesehatan fisik, kesejahteraan psikologis, hubungan 

sosial dan hubungan dengan lingkungan. Dalam hal ini unsur fisik 
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yaitu aktivitas sehari-hari, ketergantungan obat-obatan dan bantuan 

medis, energi dan kelelahan, sakit, mobilitas dan ketidaknyamanan, 

tidur dan istirahat, serta kapasitas kerja. Menurut Tarwoto dan 

Martonah (2010) aktivitas sehari – hari adalah suatu energi atau 

keadaan untuk bergerak dalam memenuhi kebutuhan hidup dimana 

aktivitas dipengaruhi oleh adekuatnya sistem persarafan, otot dan 

tulang atau persendian. 

Ketergantungan obat-obatan dan bantuan medis yaitu 

seberapa besar kecenderungan individu menggunakan obat-obatan 

atau bantuan medis lainnya dalam melakukan aktivitas sehari-hari. 

Energi dan kelelahan merupakan tingkat kemampuan yang dimiliki 

oleh individu dalam menjalankan aktivitas sehari-hari. Sedangkan 

mobilitas merupakan tingkat perpindahan yang mampu dilakukan 

oleh individu dalam menjalankan aktivitasnya sehari-hari. Pada 

dimensi sakit dan ketidaknyamanan menggambarkan sejauh mana 

perasaan resah yang dirasakan individu terhadap sesuatu yang 

menyebabkan individu merasa sakit (Sekarwiri, 2008). 

Menurut Tarwoto dan Martonah (2010) istirahat merupakan 

suatu keadaan dimana menurunnya  kegiatan fisik yang berakibat 

badan menjadi lebih segar. Sedangkan tidur adalah suatu keadaan 

relatif tidak sadar yang penuh ketenangan tanpa kegiatan yang 

merupakan urutan tahap yang berulang dan masing-masing 

menyatakan fase kegiatan otak dan badaniah yang berbeda. 
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Kapasitas kerja merupakan kemampuan yang dimiliki individu 

untuk menyelesaikan tugas-tugasnya. 

Dimensi psikologis yaitu bodily dan appearance, perasaan 

positif, perasaan negatif , self – esteem, belajar, berfikir, memori, 

dan konsentrasi. Aspek sosial terdiri dari relasi personal, dukungan 

sosial dan aktivitas seksual. Kemudian dimensi lingkungan yang 

meliputi sumber finansial, physical safety dan security, freedom, 

perawatan kesehatan dan sosial care lingkungan rumah, 

kesempatan untuk mendapatkan berbagai informasi baru dan 

keterampilan, partisipasi dan kesempatan untuk melakukan hiburan 

atau kegiatan yang menyenangkan serta lingkungan fisik dan 

transportasi (Sekarwiri, 2008). 

Bodily dan appearance menggambarkan bagaimana 

individu melihat keadaan tubuh serta penampilannya. Perasaan 

negatif menunjukkan adanya perasaan yang tidak menyenangkan 

yang dimiliki oleh individu. Perasaan positif adalah gambaran 

perasaan yang menyenangkan yang dimiliki oleh individu. Self-

esteem merupakan bagaimana individu menilai atau 

menggambarkan dirinya sendiri. Berfikir, memori, belajar, dan 

konsentrasi merupakan keadaan kognitif individu yang 

memungkinkan untuk berkonsentrasi, belajar dan menjelaskan 

fungsi kognitif lainnya (Sekarwiri, 2008). 

Unsur hubungan sosial meliputi relasi personal, dukungan 

sosial dan aktivitas sosial. Relasi personal merupakan hubungan 
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individu dengan orang lain. Dukungan sosial menggambarkan 

adanya bantuan yang didapatkan oleh individu yang berasal dari 

lingkungan sekitarnya. Sedangkan aktivitas seksual merupakan 

gambaran kegiatan seksual yang dilakukan individu (Sekarwiri, 

2008). 

Pada unsur lingkungan mencakup sumber keuangan, 

kebebasan, physical safety dan keamanan, perawatan kesehatan dan 

sosial care, lingkungan rumah, kesempatan untuk mendapatkan 

berbagai informasi baru dan keterampilan, keikutsertaan dan 

kesempatan untuk melakukan hiburan atau kegiatan yang 

menyenangkan, lingkungan fisik serta transportasi (Sekarwiri, 

2008). 

Sumber keuangan merupakan keadaan keuangan individu. 

Freedom, physical safety dan security yaitu menggambarkan 

tingkat keamanan seseorang yang dapat mempengaruhi kebebasan 

dirinya. Perawatan kesehatan dan sosial care merupakan 

ketersediaan layanan kesehatan dan perlindungan sosial yang dapat 

didapat individu. Lingkungan rumah menggambarkan kondisi 

tempat tinggal individu. Kesempatan untuk mendapatkan berbagai 

informasi baru dan keterampilan menggambarkan ada atau 

tidaknya kesempatan bagi individu untuk memperoleh hal-hal baru 

yang berguna bagi dirinya. 

Partisipasi dan kesempatan untuk melakukan hiburan atau 

kegiatan yang menyenangkan merupakan seberapa jauh individu 
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memiliki kesempatan dan dapat bergabung untuk berkreasi dan 

menikmati waktu luang. Sedangkan lingkungan fisik 

menggambarkan kondisi lingkungan tempat tinggal individu 

(keadaan air, saluran udara, polusi, iklim, dll). Transportasi yaitu 

sarana kendaraan yang dapat didapat oleh individu (Sekarwiri, 

2008). 

2.5.4 Pengukuran Kualitas Hidup 

Skevington, Lotfy dan O’ Connell (2004) dalam Sekarwiri 

(2008) menyatakan pengukuran kualitas hidup dapat dilakukan 

dengan dua cara, yaitu pengukuran kualitas hidup secara 

menyeluruh (kualitas hidup dipandang sebagai penilaian individu 

terhadap dirinya secara menyeluruh) atau hanya mengukur domain 

tertentu saja (kualitas hidup diukur hanya melalui bagian tertentu 

dari diri seseorang). Pengukuran kualitas hidup oleh para ahli 

belum mencapai suatu kesepakatan pada suatu standard atau 

metode yang terbaik. 

Pengukuran kualitas hidup yang menggunakan alat 

WHOQOL – BREF merupakan pengukuran  menggunakan 26 item 

pertanyaan. Alat ukur ini mengunakan empat dimensi pengukuran 

yaitu fisik, psikologis, lingkungan dan sosial. 

Alat ukur lain untuk mengukur kualitas hidup caregiver 

penderita skizofrenia dapat menggunakan Scizophrenia Caregiver 

Quality of Life Questionaire (S-CGQoL) (Richieri et al. 2011). 
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2.5.5 Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kualitas Hidup 

Berdasarkan pengertian yang dikemukakan oleh WHOQOL 

(dalam Power, 2003), persepsi individu mengenai kualitas 

hidupnya dipengaruhi oleh konteks budaya dan sistem nilai dimana 

individu tinggal. Hal ini juga sesuai dengan apa yang dikatakan 

Fadda dan Jiron (1999) bahwa kualitas hidup bervariasi antara 

individu yang tinggal di kota/wilayah satu dengan yang lain sesuai 

pada konteks budaya, sistem, dan berbagai kondisi yang berlaku 

pada wilayah tersebut. Berbagai penelitian mengenai kualitas hidup 

menemukan beberapa faktor-faktor lain yang mempengaruhi 

kualitas hidup. Berikut beberapa faktor yang mempengaruhi 

kualitas hidup yaitu : 

a. Gender atau Jenis Kelamin 

Beberapa penelitian ada yang mengemukakan bahwa 

kualitas hidup perempuan ccenderung lebih tinggi daripada 

laki-laki, namun ada juga yang mengemukakan sebaliknya. 

secara umum, kesejahteraan laki-laki dan perempuan tidak jauh 

berbeda, namun perempuan lebih banyak terkait dengan aspek 

hubungan yang bersifat positif sedangkan kesejahteraan tinggi 

pada pria lebih terkait dengan aspek pendidikan dan pekerjaan 

yang lebih baik. 

b. Usia 

Penelitian yang dilakukan oleh Wagner, Abbot & Lett 

(2004) dalam (Nofitri 2009) menemukan adanya perbedaan 
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yang terkait dengan usia dalam aspek-aspek kehidupan yang 

penting bagi individu. Individu dengan usia semakin sewasa, 

maka seharusnya semakin baik kualitas hidupnya. 

c. Pendidikan 

Kualitas hidup akan meningkat seiring dengan lebih 

tingginya tingkat pendidikan yang didapatkan oleh individu 

d. Pekerjaan 

Moons, dkk (2004) mengatakan bahwa terdapat perbedaan 

kualitas hidup antara penduduk yang berstatus sebagai pelajar, 

penduduk yang bekerja, penduduk yang tidak bekerja (atau 

sedang mencari pekerjaan), dan penduduk yang tidak mampu 

bekerja (disabilitas tertentu). 

e. Status Pernikahan 

Moons, dkk (2004) mengatakan bahwa terdapat perbedaan 

kualitas hidup antara individu yang tidak menikah, individu 

bercerai ataupun janda, dan individu yang menikah atau 

kohabitasi. Penelitian empiris di Amerika secara umum 

menunjukkan bahwa individu yang menikah memiliki kualitas 

hidup yang lebih tinggi daripada individu yang tidak menikah, 

bercerai, ataupun janda/duda akibat pasangan meninggal 

f. Penghasilan 

Baxter, dkk (1998) dan Dalkey (2002) menemukan adanya 

pengaruh dari faktor demografi berupa penghasilan dengan 

kualitas hidup yang dihayati secara subjektif. 
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g. Hubungan dengan orang lain 

Diener & Schwarz (1999) mengatakan bahwa pada saat 

kebutuhan akan hubungan dekat dengan orang lain terpenuhi, 

baik melalui hubungan pertemanan yang saling mendukung 

maupun melalui pernikahan, manusia akan memiliki kualitas 

hidup yang lebih baik baik secara fisik maupun emosional. 

Penelitian yang dilakukan oleh Noghani, Asgharpour, Safa, dan 

Kermani (2007) juga menemukan bahwa faktor hubungan 

dengan orang lain memiliki kontribusi yang cukup besar dalam 

menjelaskan kualitas hidup subjektif. 

2.6 Keaslian Penelitian 

Tabel 2.1 Keyword development 

 Coping Strategies 

 Quality of life 

 Caregiver  

 Skizophrenia 

 Impact 

 Caregiving 

 Experience 

Pencarian artikel ilmiah alternative  kata kunci pada daftar di atas 

digunakan pada tiga database yaitu Scopus, Summon,dan Google Scholar 

untuk mencari sumber ilmiah yang memiliki kemiripan sebagai literature 

pendukung utamadalam penelitian ini. Hasil yang ditemukan kemudian 

dipilih berdasarkan judul, abstrak, dan hasil penelitian dengan cara 

memasukkan kata kunci, full text, dan publication date yang diinginkan. 

Limitasi yang digunakan adalah tahun 2012-2017. 
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Beberapa penelitian yang berhubungan dengan Hubungan Strategi koping 

dengan Kualitas hidup caregiver skizofrenia beberapa kali dilakukan 

sebagaimana tercantum dalam tabel berikut : 

Tabel 2.2 Keaslian Penelitian 
No Judul, Penulis, Tahun Metode Hasil 

1. Relationship of 

caregiver burden with 

coping strategies, 

social support, 

psychological 

morbidity, and quality 

of life in the caregivers 

of schizophrenia 

(Kate, 2013) 

D: Cross Sectional 

S: Purposive random sampling 

V:  

 Coping strategies 

 Social support 

 Psychological morbidity 

 QoL Caregiver 

 Caregiver Burden 

I: 

 IEQ (Involvement 

Evaluation Questionnaire 

 GAF (Global Assassment 

of Functioning Scale 

 SSQ-Hindi (Social 

Support Questionnaire) 

 WHOQoL BREF  

A: Association between the 

various domains of Hindi IEQ 

and continuous variables was 

assessed by using Pearson’s 

product moment correlation 

analysis. Spearman’s rank 

correlation was used to assess 

the association between the 

various domains of Hindi IEQ 

and discontinuous variables. 

Comparisons were done by 

using chi-square test, t-test 

and Mann–Whitney U test. 

Diantara empat domain IEQ, 

jumlah korelasi tertinggi muncul 

pada domain ketegangan. 

Ketegangan dominan memiliki 

korelasi psoitif dengan pengasuh 

yang masih belum menikah, 

waktu perawatan harian, dan 

penggunaan strategi koping 

penghindaran, kolusi,  dan 

pemaksaan. Selain itu, domain 

ketegangan berhubungan dengan 

rendahnya kualitas hidup di 

semua domain WHOQoL BREF 

dan berhubungan dengan 

tingginya angka morbiditas 

psikologis. Domain 1 IEQ 

(Khawatir mendesak) 

berhubungan dengan frekuensi 

kunjungan, tingginya penggunaan 

koping PFC dan rendahnya 

kesehatan fisik sesuai WHOQoL 

BREF. Doamin 2 IEQ (Khawatir 

mendesak) memiliki korelasi 

positif dengan tingginya level 

gejala-gejala positif, rendahnya 

level fungsinal pasien, usia yang 

lebih muda, belum menikah, dan 

tingginya penggunaan koping 

PFC dan mencari dukungan 

sosial sebagai strategi koping. 

Domain supervise pada IEQ 

berkorelasi positif dengan 

pendapatan rendah, pengasuh 

yang tidak menikah, wilayah 

perkotaan dan keluarga bentuk 

non-nuclear. Domain supervise 

berhubungan dengan kesehatan 

fisik yang buruk sesuai 

pengukuran pada WHOQoL 
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No Judul, Penulis, Tahun Metode Hasil 

2. The experience of 

caregivers of people 

living with serious 

mental disorders: a 

study from rural 

Ghana (Ae-Ngibise, 

2015) 

D: Qualitative iStudy 

S: Purposive sampling 

V: 

 Caregiver burden 

 Demographic 

characteristics 

  

I: 

 FGDs 

 IDIs 

A:  

 A priori and emergent 

themes were coded and 

analysed with MAXQDA 

version 10 (VERBI 

Software, Berlin, 

Germany) 

 The framework analysis 

approach 

Caregiver melaporkan berbagai 

tingkat beban, termasuk masalah 

keuangan, pengucilan sosial, 

emosi, depresi, dan waktu yang 

tidak memadai untuk tanggung 

jawab sosial lainnya. Tanggung 

jawab seputar perawatan 

sebagian besar dibagi di antara 

keluarga dekat namun sangat 

beragam dan terbatas. Doa 

religius dan antisipasi 

penyembuhan adalah strategi 

koping utama yang diadopsi oleh 

caregiver, dengan harapan 

ditemukannya pengobatan yang 

baru. 

3. Strategi koping 

keluarga dalam 

merawat anggota 

keluarga penderita 

skizofrenia di instalasi 

rawat jalan Rumah 

sakit jiwa provinsi 

jawa barat (Retnowati, 

2012) 

D: Desktriptif kuantitatif 

S: Consecutive sampling 

V:  

 Strategi koping keluarga 

 Problem focused coping 

 Emotion focused coping 

I: WOC revised (Ways of 

Coping) 

A: Manual analysis 

Penelitian ini menunjukkan 

bahwa tidak terlalu signifikan 

antara kecenderungan 

penggunaan strategi koping 

tertentu. Psikoedukasi sangat 

dibutuhkan untuk membantu 

keluarga dalam menentukan 

strategi koping yang efektif 

selama merawat anggota keluarga 

penderita skizofrenia. 

4.  Hubungan Antara 

Stretegi Koping 

dengan Kualitas Hidup 

pada Penderita 

Skizofrenia Remisi 

Simptom (Rubbyana, 

2012) 

D:  Cross Sectional 

S: Accidental Sampling 

V: 

 Strategi koping 

 Kualitas hidup penderita 

Skizofrenia remisi 

simptom 

I: 

 Kuisioner Strategi 

Koping (Carver) 

 (Self-report Quality of 

Life Measure for People 

with Schizophrenia) 

SQLS 

A: korelasi product moment 

Pearson 

 

 

 

 

 

 

Diperoleh nilai korelasi sebesar 

0.757 dengan taraf signifikansi 

0.001. Hasil perhitungan 

menunjukkan ada korelasi positif 

antara strategi koping dengan 

kualitas hidup penderita 

skizofrenia remisi simptom. 
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No Judul, Penulis, Tahun Metode Hasil 

5.  Caregivers quality of 

life and its positive 

impact on 

symptomatology and 

quality of life of patient 

with  schizophrenia 

(Urizar, 2017) 

D:  Cross Sectional 

S:  Purposive Sampling 

V: 

 Schizophrenia quality of 

life 

 Caregivers quality of 

life 

 Positive impact 

symptomology 

I:  

 SQoL (Schizophrenia 

Quality of Life) 

Questionnaire 

 Positive and negative 

syndrome scale for 

Schizophrenia (PANSS) 

 S-CGQoL 

(Schizophrenia 

Caregiver quality of 

life) Questinnaire 

A: Multiple linear 

regressions 

 

Menggunakan analisis 

multivariat, QoL caregiver tidak 

dikaitkan secara signifikan 

dengan QoL pasien, kecuali satu 

dimensi QoL tentang hubungan 

dengan keluarga (Beta = 0,23). 

Di antara karakteristik pasien, 

menjadi wanita dan Aymara, 

memiliki tingkat pendidikan yang 

lebih rendah, tingkat 

pengangguran dan tingkat 

keparahan gejala dikaitkan secara 

signifikan dengan QoL yang 

lebih rendah. SEM menunjukkan 

hubungan signifikan moderat 

antara kualitas hidup caregiver 

dan tingkat keparahan gejala 

psikotik (koefisien jalur = -0,32) 

dan hubungan yang signifikan 

antara tingkat keparahan gejala 

psikotik dan pasien QoL 

(koefisien jalur = -0,40). Efek 

tidak langsung QoL caregiver 

pada QoL pasien signifikan 

(koefisien efek dimediasi = 0,13). 

6.  QUALITY OF LIFE OF 

KEY CAREGIVERS OF 

SCHIZOPHRENIA 

PATIENTS AND 

ASSOCIATION WITH 

KINSHIP 

D: Cross sectional 

S: Consecutive Sampling 

V: 

 Quality of Life Key 

Caregiver 

 Sociodemographic 

I: 

 QLESQ-SF (Quality of 

life, Enjoyment and 

Satisfaction 

Questionnaire) 

 Panss 

 GAF (Global 

Assassment and 

Functioning) 

A: Annova 

Kelompok caregiver memiliki 

QOL yang jauh lebih rendah 

dibandingkan dengan kelompok 

kontrol (t = 11.347; df = 271;  

p=0.0001). QOL Caregivers 

berkorelasi secara signifikan 

dengan umur caregiver dan 

berbeda menurut tingkat 

kekerabatan dan status 

pernikahan. ANCOVA, dengan 

usia sebagai kovariat, dilakukan 

untuk menilai perbedaan QOL 

sesuai dengan kekerabatan, 

menunjukkan bahwa orang tua 

dan anak menunjukkan QOL 

yang jauh lebih rendah daripada 

saudara kandung pasien yang 

juga caregiver. 

 

 

 

 

 

 

 

 



   61 
 

 

IR- PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA 

SKRIPSI                    HUBUNGAN STRATEGI KOPING…  DWIKO NUR GUNAWAN 

No Judul, Penulis, Tahun Metode Hasil 

7.  Relationship of quality 

of life with coping and 

burden in primary 

caregivers of patients 

with schizophrenia 

(Kate, 2014) 

D: Cross Sectional 

S: Purposive random 

sampling 

V:  

 Quality of life 

Caregiver 

 Coping caregiver 

 Caregiver burden 

I: 

 WHOQOL-BREF 

 WHOQOL-SRPB 

 FBI (Family Burden 

Interview) 

 Coping Checklist, hindi 

version 

 PANSS 

A: Spearman’s rank 

correlation coefficient  

Tidak ada hubungan signifikan 

antara variabel klinis dan beban 

yang dirasakan dengan domain 

WHOQOL-BREF dan berbagai 

aspek WHOQOL-SRPB. Ada 

korelasi positif yang signifikan 

antara WHOQOL-BREF dan 

berbagai aspek WHOQOL-

SRPB. Ada korelasi negatif yang 

signifikan antara paksaan sebagai 

strategi penanggulangan dan segi 

kekuatan spiritual dari 

WHOQOL-SRPB. Mencari 

dukungan sosial sebagai strategi 

penanggulangan memiliki 

korelasi negatif dengan semua 

domain WHOQOL-BREF, 

sementara penghindaran dan 

penggunaan penanganan masalah 

tidak ada kaitannya dengan 

domain WHOQOL-BREF 

manapun. Kolusi sebagai 

keterampilan mengatasi memiliki 

korelasi negatif dengan domain 

kesehatan fisik, hubungan sosial 

dan lingkungan dan total skor 

WHOQOL-BREF. Pemaksaan 

sebagai strategi penanggulangan 

memiliki korelasi negatif dengan 

domain kesehatan dan 

lingkungan umum WHOQOL-

BREF. 

8.  Correlation between 

coping strategy and 

quality of life in type 2 

diabetes mellitus 

patients in working 

area of public health 

center mulyorejo, 

surabaya (Kusumo, 

2015) 

D:  Cross Sectional 

S: Purposive sampling 

V: 

 Coping Strategy 

 Quality of life 

I: 

 WOC 

 WHOQoL 

A: Spearman Rho Test 

Hubungan antara strategi koping 

dan kualitas hidup berada pada 

kategori sedang. Analisis korelasi 

antara strategi koping dan 

kualitas hidup menunjukkan p = 

0,001 dengan nilai signifikansi p 

= 0,005. Hal ini menunjukkan 

bahwa strategi berhubungan 

dengan kualitas hidup. Koefisien 

korelasi (r) adalah 0,574, 

menunjukkan bahwa kekuatan 

hubungan antara strategi coping 

dan kualitas hidup adalah 

moderat. 
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No Judul, Penulis, Tahun Metode Hasil 

9. Strategi koping 

sebagai prediktor 

terhadap kualitas 

hidup penderita 

psoriasis (Pelealu, 

2016) 

D:  Cross Sectional 

S: Snowball Sampling 

V: 

 Kualitas hidup 

 Strategi koping 

I: 

 DLQI (Dermatology 

Life Quality Index) 

 Kuisioner stretegi 

koping 

A:  Pearson Correlation 

Strategi koping dapat menjadi 

prediktor terhadap kualitas hidup 

penderita psoriasis. Dimana 

terdapat pengaruh yang 

signifikan pada strategi koping 

dengan kualitas hidup dan adanya 

hubungan positif secara terpisah 

antara strategi koping avoidance 

dengan kualitas hidup, dan 

strategi koping approach dengan 

kualitas hidup. 

10 Caregiving appraisal 

in schizophrenia 

(Grover, 2013) 

D: Cross Sectinal 

S:Purposive random 

sampling 

V: 

 Psychological morbidity 

 Caregiver Burden 

 Social Support and 

Coping 

 Caregiving appraisal 

I: 

 IEQ (Involvement 

Evaluation 

Questinnaire) 

 SPACE (Scale for 

Positive Aspects of 

Caregiving Experience) 

 FBI (Family Burden 

Interview) 

 General Health 

Questionnaire 

 A: Pearsons product 

moment, Multiple 

regression analysis 

Penelitiian ini menunjukkan 

bahwa morbiditas psikologis 

terutama ditentukan oleh 

pengalaman beban subjektif, 

yang pada akhirnya secara 

signifikan dipengaruhi oleh 

tingkat keparahan psikopatologi, 

waktu yang digunakan per hari 

(dalam jam) dalam perawatan 

dan strategi koping yang 

digunakan. Meski strategi koping 

dan PANSS memang 

mempengaruhi beban obyektif, 

beban obyektif itu sendiri tidak 

berpengaruh pada tingkat 

morbiditas psikologis. Total skor 

PANSS tidak berpengaruh 

langsung terhadap beban 

subjektif, namun berpengaruh 

secara tidak langsung melalui 

total waktu yang dihabiskan 

dalam perawatan dan koping. 

Keuntungan caregiver dalam 

pengalaman positif pada skala 

SPACE berpengaruh positif 

terhadap beban subyektif.  
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BAB 3 KERANGKA KONSEPTUAL 

3.1 Kerangka Konseptual 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Keterangan 

 Diukur 

 Tidak  diukur 

 

 

 

Bagan 3.1 menampilkan gambar visual mengenai kerangka konseptual 

strategi koping yang diadaptasi dari teori adaptasi model Green. Berdasarkan 

Bagan 3.1 Kerangka konseptual hubungan strategi koping dengan kualitas 

hidup keluarga penderita skizofrenia 

 

Tidak efektif 

Kualitas hidup : 

1. Kesejahteraan psikologis dan fisik;  

2. Beban psikologis dan kehidupan sehari-hari;  

3. Hubungan dengan pasangan;  

4. Hubungan dengan tim psikiatri;  

5. Hubungan dengan keluarga;  

6. Hubungan dengan teman;  

7. Beban material 

Strategi koping 

Problem Focused 
Coping (PFC) 

 Confrontative 
coping 

 Planfull 
Problem 
Solving 

 Seeking Social 
support 

Emotional Focused 
Coping (EFC) 

 Distancing 

 Self-Controlling 

 Escape-
Avoidance 

 Accepting 
Responsibility 

 Positive 
Reapraisal 

Efektif  

Stressor Faktor-Faktor yang 
mempengaruhi 
 
Faktor Internal: 

 Kesehatan Fisik 

 Keyakinan atau 
pandangan positif 

 Keterampilan 
memecahkan 
masalah 

 Keterampilan sosial  
 

Faktor Eksternal: 

 Dukungan sosial 

 Materi/Sumber 
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pandangan Green, perilaku kesehatan selalu berhubungan dengan faktor perilaku 

(behavior causes) dan faktor lingkungan (nonbehavior causes). Adapun faktor 

yang mempengaruhi strategi koping keluarga penderita skizofrenia menurut 

Lazarus dan Folkman adalah: Kesehatan fisik, keyakinan atau pandangan positif,  

keterampilan memecahkan masalah, keterampilan sosial, dukungan sosial, dan  

materi. Pada penelitian ini strategi koping adalah sebuah cara atau proses yang 

dilakukan individu untuk mengelola perbedaan antara yang dirasakan dengan 

tuntuan lingkungan  atau situasi yang mengancam. Strategi koping ini terdiri dari 

PFC (Confrontative coping, Planfull Problem Soving, dan Seeking Social 

Support) dan EFC (Distancing, Self-Controlling, Escape-Avoidance, Accepting 

Responsibility, dan Positive Reappraisal). Sedangkan kualitas hidup keluarga 

adalah persepsi subjektif keluarga terhadap keadaan diri dan hidupnya yang 

berkaitan dengan merawat penderita skizofrenia, yang terdiri dari kesejahteraan 

psikologis dan fisik; beban psikologis dan kehidupan sehari-hari; hubungan 

dengan pasangan; hubungan dengan tim psikiatri; hubungan dengan keluarga; 

hubungan dengan teman; dan beban material. Perlunya perawat mengkaji strategi 

koping caregiver skizofrenia  adalah agar perawat mampu mengidentifikasi 

sumber-sumber koping yang efektif dan tidak efektif sehingga dapat dilakukan 

intervensi yang tepat untuk meningkatkan kualitas hidup keluarga dan penderita 

skizofrenia.   

3.2 Hipotesis 

 

H1: Ada hubungan antara strategi koping dengan kualitas hidup caregiver  

keluarga penderita  skizofrenia 
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BAB 4 

 METODE PENELITIAN 

Dalam bab ini diuraikan tentang desain penelitian, kerangka kerja, 

populasi, sampel dan sampling, variabel penelitian, definisi operasional, 

instrumen penelitian, lokasi dan waktu penelitian, teknik pengumpulan data, 

analisis data dan masalah etik dalam penelitian. 

4.1 Desain Penelitian 

Penelitian ini merupakan penelitian jenis analisis deskriptif dengan 

pendekatan cross sectional, yaitu jenis penelitian yang menekankan waktu 

pengukuran/observasi data variabel independen dan dependen hanya satu kali 

pada satu saat, tanpa tindak lanjut (Nursalam 2016). 

4.2 Populasi, Sampel, dan Teknik Sampling 

4.2.1 Populasi 

Populasi dalam penelitian ini adalah subjek yang memenuhi 

kriteria yang telah ditetapkan (Nursalam 2016). Populasi dalam 

penelitian ini adalah caregiver keluarga penderita Skizofrenia yang 

berkunjung di Poliklinik Kesehatan Jiwa RSJ. Dr. Radjiman 

Wediodiningrat Lawang. 

4.2.2 Sampel 

Sampel adalah sebagian atau wakil dari populasi yang diteliti dan 

dipilih dengan sampling tertentu untuk bisa memenuhi atau mewakili 

populasi (Arikunto 2010). Menurut Nursalam (2016), penetapan 

sampel harus memenuhi beberapa syarat, diantaranya 1) Representatif 

(mewakili) dan 2) Sampel harus cukup banyak.  
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Kriteria inklusi merupakan karakteristik umum dari subyek 

penelitian suatu populasi target yang akan diteliti (Nursalam 2016). 

Kriteria inklusi pada penelitian ini adalah sebagai berikut : 

1. Caregiver keluarga penderita Skizofrenia (F.20) yang berkunjung 

di Poliklinik Kesehatan Jiwa RSJ. Dr. Radjiman Wediodiningrat 

Lawang. 

2. Berusia 18-60 tahun 

3. caregiver dapat membaca dan menulis 

4. Tinggal bersama penderita ≥ 1 tahun terakhir. 

Kriteria Eksklusi: 

1. Tidak dapat membaca dan menulis 

Penentuan besar sampel dalam penelitian ini menggunakan aplikasi 

OpenEpi yang dapat digunakan secara bebas di website 

www.openepi.com/Menu/OE_Menu.htm versi 3.   Perhitungan didapat 

dari populasi rata-rata pasien poli rawat jalan RSJ Dr Radjiman 

Wediodiningrat Lawang dalam satu bulan adalah sebanyak 2053 pasien. 

Besar sampel yang didapatkan adalah minimal 219 orang untuk 

pengambilan sampel selama 1 minggu dengan tingkat  proporsi 50 

persen dan tingkat keakuratan 5 persen. 

4.2.3 Teknik Sampling 

Penelitian ini menggunakan teknik purposive sampling. Peneliti 

mengambil sampling sesuai dengan yang dikehendaki oleh peneliti 

secara acak (Nursalam 2016). 

http://www.openepi.com/Menu/OE_Menu.htm
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4.3 Variabel Penelitian dan Definisi Operasional 

4.3.1 Variabel Penelitian 

Variabel merupakan sesuatu yang digunakan sebagai ukuran, sifat, 

atau ciri yang dimiliki atau didapat oleh satuan penelitian tentang 

konsep penelitian tertentu (Arikunto 2010). Variabel bebas 

(independen) dalam penelitian ini adalah strategi koping keluarga. 

Variabel terikat (dependen) dalam penelitian ini adalah kualitas hidup 

caregiver keluarga. 
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4.3.2 Definisi Operasional 

Tabel 4.1 Definisi Operasional 

Variabel Definisi Operasional Parameter Alat Ukur Skala Skor 

Independen : 

Strategi koping 

Cara atau teknik atau 

proses yang dilakukan 

seseorang  untuk 

mengelola perbedaan 

antara yang dirasakan 

dengan tuntutan 

lingkungan atau 

situasi yang 

mengancam. 

 

Problem Focused Coping 

(PFC): Planfull problem 

solving (1-6), 

Confrontative coping (7-

12), seeking sosial support 

(13-18); 

Emotion Focused Coping 

(EFC): Distancing (19-24), 

Self control (25-31), 

Escape/Avoidance (32-39), 

Accepting responsibility 

(40-43), positive appraisal 

(44-50). 

Ways of Coping 

Questonnaire (WOC) 

(Folkman, 2010)  

Ordinal Terdiri dari 50 item pertanyaan  

Jawaban : 

Tidak pernah = 1 

Kadang-kadang = 2 

Sering = 3 

Selalu = 4 

Penilaian : 

Menggunakan presentase antara 0%-

100% tiap tipe koping. 

Nilai yang relatif tinggi 

mengindikasikan tipe koping yang 

paling sering digunakan. 

 

Dependen : 

Kualitas Hidup 

Caregiver Keluarga 

Persepsi subjektif 

individu terhadap 

keadaan diri dan 

hidupnya yang 

berkaitan dengan 

merawat penderita 

skizofrenia 

Kesejahteraan Psikologis 

dan Fisik (1-5); Beban 

Psikologis dan Kehidupan 

Sehari-hari (6-12) ; 

Hubungan dengan 

pasangan (13-15); 

Hubungan dengan Tim 

Psikiatri (16-18); 

Hubungan dengan 

Keluarga (19-20; 

Hubungan dengan Teman 

(21-22); dan Beban 

Material (23-25) 

The Skizofrenia 

Caregiver Quality of Life 

questionnaire 

(S-CGQoL)  

(Richieri et al. 2011) 

Ordinal Terdiri dari 25 item pertanyaan  

Jawaban 

Tidak pernah = 0 

Jarang = 1 

Kadang-kadang = 2 

Sering = 3 

Selalu = 4 

Penilaian :   

Total skor 0-100.  

Nilai 100 mengindikasikan kualitas 

hidup terbaik. 
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4.4 Instrumen Penelitian 

Instrumen penelitian adalah sejumlah pertanyaan tertulis yang 

dipergunakan untuk memperoleh informasi dari responden dalam arti laporan 

tentang pribadinya atau hal-hal yang dia ketahui (Arikunto 2010). Pada 

penelitian ini peneliti mempergunakan kuesioner : 

2. Data Sosiodemografi 

Data sosiodemografi yang digali dari responden berupa 

jenis kelamin, usia, status pernikahan, lama tinggal dengan 

penderita, waktu onset penderita, frekuensi penderita dirawat di 

rumah sakit, hubungan dengan penderita dan perkiraan pendapatan 

caregiver setiap bulan. 

3. Pengukuran Strategi Koping 

Strategi koping caregiver skizofrenia di ukur menggunakan 

kuisioner Ways of Coping yang dikembangkan oleh Lazarus dan 

Folkman (Folkman, 2010). Kuisioner ini terdiri dari 66 item 

pertanyaan, yang sebagian diantaranya mencerminkan FPC dan 

sebagian lagi mencerminkan EFC.  

Folkman dan Lazarus (1985) menganalisis total 324 

kuesioner yang dikumpulkan dari 108 mahasiswa selama tiga 

kesempatan yang berbeda, dan mereka terisolasi solusi enam 

faktor. Delapan sub-skala memproduksi: skala Planful Problem 

Solving, untuk mencari skala dukungan sosial, dan enam skala 

emosi-terfokus. Penelitian selanjutnya memproduksi nomor yang 

sama, tetapi sub-skala yang berbeda (Endler & Parker, 1990), 
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sehingga mendukung perlunya kehati-hatian dalam generalisasi 

hasil di sampel. Kuesioner ini terdiri dari 2 kategori yaitu Problem 

Focusesd Coping (no: 1-18) dan Emotion Focused Coping (no: 19-

50). Kedua kategori tersebut dapat digunakan untuk mengukur 

strategi koping pada fenomena anticipatory grief pada pasien 

penyakit kronis dan keluarga (Dharmais, Rahmania, & Tehuteru, 

2011). Kuesioner ini memiliki tingkat realibility dari 0,71 hingga 

0,94 (Tobin, 2001). 

Tabel 4.2 Penjelasan Item Kuesioner Strategi Koping 

Dimensi Aspek Jumlah Item No Item 

Problem 

focused  

coping 

Planful  

problem 

solving 

6 1, 2, 3, 4, 5, 6 

Confrontative 

coping 

6 7, 8, 9, 10, 11, 12 

Seeking Sosial 

Support 

6 13,14, 15, 16, 17. 

18 

Emotion 

focused 

form of 

coping 

Distancing 6 19, 20, 21, 22, 

23, 24 

Self Control 7 25, 26, 27, 28, 

29, 30, 31 

Escape / 

Avoidance 

8 32, 33, 34, 35, 

36, 37, 38, 39 

Accepting 

Responsibility 

4 

 

40, 41, 42, 43 

Po 

Positive 

reappraisal 

7 44, 45, 46, 47, 

48, 49, 50 

Alat ukur ini disusun dalam skala Likert. Responden diminta untuk 

memilih salah satu dari kemungkinan jawaban yang ada pada setiap item 

angket yang paling sesuai dengan responden. Penilaian item dalam angket 

ini didasarkan pada skala sikap Likert. Setiap item memiliki 4 

kemungkinan jawaban. 
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1. Tidak pernah = 1 

2. Kadang-kadang = 2 

3. Sering  = 3 

4. Selalu  = 4 

Skor yang diperoleh responden dibagi ke dalam tiga kategori, yaitu 

strategi penanggulangan stres yang berpusat pada masalah, strategi 

penanggulangan stres yang berpusat pada emosi dan strategi koping yang 

digunakan gabungan keduanya. Cara penyekoran instrumen ini adalah 

dengan menjumlahkan seluruh skor jawaban setelah itu dibuat proporsi di 

antara keduanya dengan cara : 

P = 

f 

X 100 % 

n 

P= Presentase 

f= jumlah skor jawaban 

n= Jumlah skor maksimal 

Kemudian dilihat presentase mana yang paling besar dengan kategori 

a. Jika presentase PFC > EFC, maka responden dikatakan lebih 

cenderung menggunakan problem focused coping dalam merawat 

penderita skizofrenia (Pada penelitian, hasil ini akan diberi koding 1) 

b. Jika presentase PFC = EFC, maka responden dikatakan lebih 

cenderung menggunakan strategi koping keduanya dalam merawat 

penderita skizofrenia (Pada penelitian, hasil ini akan diberi koding 2) 
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c. Jika presentase PFC < EFC, maka responden dikatakan lebih 

cenderung menggunakan emotion focused coping dalam merawat 

penderita skizofrenia (Pada penelitian, hasil ini akan diberi koding 3) 

Berdasarkan  presentase di atas, maka diinterpretasikan sebagai berikut: 

0%  = Tidak seorangpun dari responden 

1% - 19% = Sangat sedikit responden 

20% - 39% = Sebagian kecil responden 

40% - 59% = Sebagian/setengah dari responden 

60% - 79% = Sebagian besar responden 

80%-99% = Hampir seluruh responden 

100%  = Seluruh responden  

 

4. Pengukuran Kualitas Hidup 

Kualitas hidup ceregiver keluarga penderita skizofrenia 

akan diukur menggunakan The Skizofrenia Caregiver Quality of 

Life questionnaire (S-CGQoL) (Richieri et al. 2011). S-CGQoL 

terdiri atas 25 pertanyaan yang mencakup 7 aspek, meliputi 

kesejahteraan psikologis dan fisik (1-5); beban psikologis dan 

kehidupan sehari-hari (6-12); hubungan dengan pasangan (13-15); 

hubungan dengan tim psikiatri (16-18); hubungan dengan keluarga 

(19-20); hubungan dengan teman (21-22); dan beban material (23-

25), dengan masing-masing pilihan jawaban memiliki skor 

1. Tidak pernah = 0 

2. Jarang  = 1 
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3. Kadang-kadang = 2 

4. Sering  = 3 

5. Selalu  = 4 

Skor jawaban kemudian ditotal dengan rentang hasil 0-100, 

dimana skor 100 merupakan kualitas hidup terbaik dari caregiver 

penderita skizofrenia. 

Tanpa ada data interpretasi, skor mentah sebuah tes tidak 

ada artinya (Anastasi & Urbina, 1997). Oleh karena itu, skor pada 

pengukuran psikologis biasanya diinterpretasi dengan 

menggunakan referensi terhadap norma. Respon jawaban pada S-

CGQoL  akhirnya adalah berupa skala interval dengan kontinum 

dari unfavorable sampai dengan favorable, yaitu dari Kualitas 

Hidup Sangat Buruk sampai dengan Kualitas Hidup Sangat Baik. 

Pada skala dengan pilihan jawaban berupa skala equal-appearing 

interval, skor yang didapatkan oleh individu memiliki arti 

interpretasi absolut dengan dasar nilai kontinum pada respon 

jawaban dalam alat ukur itu sendiri. Pada respon jawaban interval, 

terdapat sebuah kontinum, di mana kontinum tersebut mengarah 

pada dua kutub. Salah satu kutub didefinisikan sebagai unfavorable 

dan kutub lainnya didefinisikan sebagai favorable, serta nilai 

tengah yang didefinisikan sebagai netral. Interpretasi dari alat tes 

dengan equal-appearing interval ini dapat dibuat secara 

independen tanpa melihat distribusi skor dari sebuah kelompok 

tertentu (Edwards, 1957). Norma yang dipilih sebagai dasar 
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interpretasi alat ukur pun diambil dari kontinum yang terkandung 

dari kontinum tersebut. Hal ini dilakukan karena S-CGQoL 

merupakan alat ukur dengan subjektivitas yang nyata, di mana 

individu diminta untuk menilai kualitas hidupnya secara subjektif. 

Berdasarkan hal ini maka membandingkan skor individu dengan 

performa kelompok dianggap kurang pantas untuk dilakukan 

sebagai dasar interpretasi karena persepsi mengenai kualitas hidup 

yang berbeda pada masing-masing individu. 

Hal ini dapat dilihat dengan cara melihat skor total dari 

individu dan membandingkannya pada kontinum respon jawaban. 

Kontinum respon jawaban pada SEIQoL-DW terentang dari: (0) 

Kualitas Hidup Sangat Buruk, sampai dengan (100) Kualitas Hidup 

Sangat Baik. Dengan demikian, rentang kontinum norma yang 

diperoleh dapat dilihat pada tabel berikut: 

Tabel 4.3 Norma S-CGQoL 

Skor Kualitas Hidup Interpretasi 

0-20 Kualitas hidup sangat buruk 

21-40 Kualitas hidup buruk 

41-60 Kualitas hidup sedang 

61-80 Kualitas hidup baik 

81-100 Kualitas hidup sangat baik 

 

Peneliti mendapatkan ijin untuk mempergunakan kuesioner 

dengan berkorespondensi dengan Prof. Laurent Boyer melalui 

laurent.boyer@ap-hm.fr, kemudian peneliti diarahkan untuk 

mengajukan permohonan online pada e-Provide pada 

https://eprovide.mapi-trust.org/. Setelah mendapatkan persetujuan 

mailto:laurent.boyer@ap-hm.fr
https://eprovide.mapi-trust.org/
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peneliti dapat mengunduh kuesioner tersebut untuk dipergunakan 

sebagai instrumen penelitian. 

4.3 Lokasi dan Waktu Penelitian 

Lokasi penelitian dilakukan di Poliklinik Kesehatan Jiwa RSJ Dr. 

Radjiman Wediodiningrat Lawang. Penelitian ini akan dilakukan pada 

bulan November 2017. 

4.4 Prosedur Pengambilan dan Pengumpulan Data 

4.4.2 Pengambilan Data 

Pengambilan data merupakan proses pendekatan dan pengumpulan 

karakteristik ressponden yang diperlukan selama proses penelitian 

(Nursalam 2016). Prosedur ini mencakup pengambilan dan 

pengumpulan data serta instrumen yang digunakan dalam pelaksanaan 

prosedur tersebut. Pengambilan data awal dilakukan pada bulan 

November 2017 dengan mengajukan surat izin pengambilan data awal 

dari bagian akademik Universitas Airlangga kepada RSJ. Dr. 

Radjiman Wediodiningrat Lawang. 

4.4.3 Pengumpulan Data 

Tahap pengumpulan data sebagai berikut: 

a. Mengajukan surat rekomendasi pengambilan data kepada dekan 

Fakultas Keperawatan Universitas Airlangga. 

b. Mengajukan surat permohonan izin kepada Direktur RSJ Dr. 

Radjiman Wediodiningrat Lawang untuk melakukan pengambilan 

data pada caregiver keluarga di Poliklinik Kesehatan Jiwa. 
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c. Menyeleksi calon responden berdasarkan kriteria inklusi, validasi 

diagnosa skizofrenia dengan melihat kartu kontrol penderita. 

d. Memberikan penjelasan tentang penelitian pada calon responden 

e. Meminta persetujuan dari responden dengan memberikan 

informed consent dan meminta tanda tangan persetujan sebagai 

tanda bersedia diteliti. 

Memberikan kuesioner untuk diisi oleh responden, memberikan 

panduan/penjelasan apabila diperlukan. 

4.5 Analisa Data 

Penelitian ini menggunakan teknik pengolahan data dengan bantuan 

komputer, untuk menghindari kesalahan dari pengolahan data cara ini 

dilakukan proses pengolahan dengan tahapan: 1) Editing, 2) Coding, 3) Entry 

data, 4) Cleaning, dan 5) Uji statistika (Notoatmojo 2010). 

Langkah-langkah pengolahan data: 

1. Editing 

Upaya untuk memeriksa kembali kebenaran data yang diperoleh 

atau dikumpulkan. Editing dapat dilakukan pada tahap pengumpulan data 

atau setelah data terkumpul. 

2. Coding 

Coding merupakan kegiatan mengubah data berbentuk kalimat atau 

huruf menjadi data angka atau bilangan. Coding mengklasifikasikan 

jawaban-jawaban dari responden dalam kategori. Biasanya klasifikasi 

dilakukan dengan cara memberi tanda/kode berbentuk angka pada 

masing-masing jawaban. 
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3. Entry Data 

Peneliti memasukkan data dari lembar pertanyaan dan observasi 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. 

5. Uji Statistika/Analisa Data 

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisa hubungan 

caregiver burden dengan kualitas hidup keluarga. Setelah dikelompokkan 

data akan ditabulasi untuk dianalisis menggunakan uji statistika dengan 

derajat kemaknaan atau tingkat signifikasi α < 0,05. 

Proses analisa data menggunakan Uji Korelasi Spearman untuk 

mengetahui hubungan antara variabel independen dan dependen dengan 

tingkat kemaknaan p<0,05 yang berarti bila uji statistik menunjukan nilai 

p < 0,05 maka ada hubungan yang signifikan antara variabel independen 

dan dependen. Seluruh teknik pengolahan menggunakan analisa komputer 

SPSS.  
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Kekuatan korelasi (r) dijelaskan pada tabel berikut (Nursalam 

2016)  : 

Tabel 4.4 Kekuatan korelasi, nilai dan Interpretasi 

No Parameter Nilai Intrepetasi 

1 Kekuatan korelasi 0,800-1,00 Sangat kuat 

  0,600-0,799 Kuat 

  0,400-0,599 Sedang 

  0,200-0,359 Lemah 

  0,00-0,199 
Sangat lemah (tidak 

berkorelasi) 

2 Nilai p p≤0,05 

Terdapat korelasi yang 

bermakna antara 2 

variabel. 

  p≥0,05 
Tidak terdapat korelasi

 yang 

   
bermakna antara 2 

variabel. 

3 Arah koreksi +(positif) 
Searah: semakin besar 

nilai satu 

   
variable, semakin besar 

pula nilai 

   variable lain. 

  -(negatif) 
Berlawanan arah: 

semakin besar 

   
nilai satu variable, 

semakin kecil 

 

4.6 Keterbatasan Penelitian 

Ada bebarapa keterbatasan yang peneliti temukan dalam 

melaksanakan penelitian ini, yaitu: 

1. Karena desain penelitian ini cross sectional(lebih banyak 

menggambarkan kondisi sesaat) sehingga tidak dapat meneliti sebab 

akibat dan peneliti tidak mengikuti perkembangan subjek dalam 
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jangka waktu lama sulit untuk menjelaskan proses dinamis dengan 

lebih jelas. 

2. Penelitian ini tidak memperhitungkan adanya faktor lingkungan yang 

mungkin mempengaruhi kualitas hidup caregiver seperti dukungan 

sosial dan kepuasan terhadap pelayanan kesehatan 

3. Pengumpulan data dengan kuesioner yang memungkinkan responden 

menjawab pertanyaan dengan tidak jujur atau tidak mengerti maksud 

pertanyaan sehingga hasilnya kurang mewakili secara kualitatif 

Pengalaman peneliti sangat kurang karena peneliti belum pernah 

melakukan penelitian sebelumnya sehingga memiliki keterbatasan 

dalam menganalisis hasil penelitian. 

 

 

  



   80 
 

 

IR- PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA 

SKRIPSI                    HUBUNGAN STRATEGI KOPING…  DWIKO NUR GUNAWAN 

Populasi : caregiver keluarga penderita Skizofrenia yang 

berkunjung di Poliklinik Kesehatan Jiwa RSJ Dr. Radjiman 

Wediodiningrat Lawang 

Sampel : caregiver keluarga penderita 

skizofrenia yang memenuhi kriteria inklusi 

Informed consent 

 

Pengumpulan data : 

1. Data sosiodemografi 

2. Mengukur strategi koping menggunakan kuisioner ways of 

coping (WOC) 

3. Mengukur kualitas hidup keluarga dengan The Skizofrenia 

Caregiver Quality of Life questionnaire (S-CGQoL) 

Analisis hasil : 

1. Karakteristik sosiodemografis responden 

2. Hubungan strategi koping dengan kualias hidup dengan 

Uji Korelasi Spearman 

Purposive sampling 

Hasil 

 

Penyusunan Laporan 

 

4.7 Kerangka Kerja 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.8 Masalah Etik 

1. Informed concent 

Lembar persetujuan diberikan sebelum penelitian dilaksanakan. 

Pemberian lembar persetujuan disertai dengan pemberian informasi 

tentang maksud dan tujuan penelitian. Lembar persetujuan dapat 

ditandatangani jika responden bersedia diteliti. 
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2. Confidentiality 

Peneliti menjamin kerahasiaan informasi yang dikumpulkan dari 

responden. Data yang diperoleh dari responden disajikan dan dilaporkan 

pada pihak yang terkait dengan penelitian. 

3. Anonimity 

Peneliti hanya mencantumkan kode responden dan tidak 

mencantumkan nama pada lembar pengumpulan data. 

4. Beneficence 

Penelitian ini mengutamakan manfaat untuk semua responden. 

5. Justice 

Peneliti melakukan prosedur penelitian yang sama kepada seluruh 

responden dalam proses penelitian untuk melaksanakan prinsip keadilan 

dalam penelitian. 
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BAB 5 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

 

Bab 5 menyajikan hasil penelitian yang dilaksanakan di RSJ dr Radjiman 

Wediodiningrat Lawang, Malang. Penelitian dilaksanakan pada bulan November 

2017 tentang “Hubungan strategi koping dengan kualitas hidup caregiver 

keluarga penderita skizofrenia di RSJ dr Radjiman Wediodiningat Lawang”. Data 

yang diperoleh berupa gambaran umum lokasi penelitian, data umum responden, 

serta data khusus  berupa strategi koping dan kualitas hidup responden. 

5.1 Gambaran umum lokasi penelitian 

RSJ Dr.Radjiman Wediodiningrat Lawang merupakan rumah sakit dengan 

pelayanan khusus jiwa tipe A dan pelayanan umum tipe B yang berada di propinsi 

Jawa Timur. Berlokasi di Jalan Ahmad Yani, Kecamatan Lawang, Kabupaten 

Malang, RSJ Dr. Radjiman Wediodiningrat Lawang adalah Unit Organisasi di 

lingkungan Kementerian Kesehatan yang berada di bawah dan bertanggung jawab 

langsung kepada Direktur Jenderal Pelayanan Kesehatan. Rumah Sakit Jiwa 

Lawang dibuka secara resmi pada tanggal 23 Juni 1902. 

RSJ Dr. Radjiman Wediodiningrat Lawang memiliki berbagai layanan dan 

fasilitas kesehatan antara lain IGD 24 jam, Ambulans 24 jam, Poliklinik (rawat 

jalan), Rawat inap dengan kapasitas sebanyak 700 tempat tidur, Kamar operasi, 

instalasi laboratorium, Instalasi Radiologi, Instalasi Rehabilitasi Fisik dan 

Psikososial, Instalasi Elektromedik, Instalasi Farmasi, Instalasi Gizi, Instalasi 

Binatu. 
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Pelayanan yang dimiliki oleh RSJ Dr. Radjiman Wediodiningrat Lawang 

antara lain Kegawatdaruratan Fisik dan Psikiatrik, Pelayanan Psikiatrik Dewasa, 

Usia Lanjut, NAPZA, Anak dan Remaja, Layanan rehailitasi fisik (fisioterapi, 

terapi okupasi, terapi wicara), Layanan Rehabilitasi Psikososial, Layanan Psikiatri 

Forensik (Visum et repertum psikiatrik, Pemeriksaan pejabat publik, Pemeriksaan 

kompetensi, dll), Pelayanan terpadu kasus penyakit dalam, saraf, dan bedah, 

General medical check up, Layanan Psikologi (tes IQ, tes bakat minat, konseling, 

hipnoterapi, aura, dll), Layanan paliatif dan pentalaksanaan nyeri, Perawatan kulit, 

Pendidikan dan pelatihan, Layanan kesehatan gigi, Konsultasi gizi. 

Data yang diambil pada bulan Desember 2016 menunjukkan RSJ Dr. 

Radjiman Wediodiningrat Lawang memiliki jumlah pegawai sebanyak 837 

pegawai yang terbagi atas Tenaga medis sebanyak 60 pegawai, tenaga perawat 

sebanyak 413 pegawai, tenaga penunjang medis sebanyak 106 pegawai, tenaga 

administrasi sebanyak 258 pegawai. 
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5.2 Data Karakteristik Demografi  

1. Karakteristi demografi responden 

Data karakteristik demografi ini menjelaskan tentang karakteristik responden yang 

meliputi usia, jenis kelamin, pendidikan, penghasilan, status kesehatan. 

Tabel 5.1 Karakteristik sosiodemografi responden penelitian di poliklinik 

kesehatan jiwa RSJ Dr. radjiman Wediodiningrat Lawang bulan November 2017 

No Demografi Responden Jumlah % 

1 Usia (tahun) 

17-25    

26-40 

>40    

 

11 

75 

136 

 

5 

33,8 

62,3 

  222 100 

2 

 

Jenis Kelamin 

Laki-Laki 

Perempuan 

 

146 

76 

 

65,8 

34,2 

  222 100 

3 Status perkawinan 

Tidak/Belum kawin 

Kawin tidak memiliki anak 

Kawin anak 1 

Kawin anak 2 

Kawin anak 3 

Kawin anak 4 

Janda/Duda 

 

19 

4 

40 

105 

36 

12 

6 

 

8,6 

1,8 

18,0 

47,3 

16,2 

5,4 

2,7 

  222 100 

4 Pendidikan 

SD 

SMP 

SMA 

Perguruan Tinggi 

 

 

52 

45 

90 

35 

 

23,4 

20,3 

40,5 

15,8 

  222 100 

5 Pendapatan (Rp) 

0-1000000 

1000001-2000000 

2000001-3000000 

3000001-4000000 

>4000000 

 

97 

68 

46 

8 

3 

 

43,7 

30,6 

20,7 

3,6 

1,4 

  222 100 

6 Status Kesehatan 

Sehat 

Hipertensi 

Osteoertritis 

Sakit kepala 

 

194 

14 

7 

4 

 

87,4 

6,3 

3,2 

1,8 
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No Demografi Responden Jumlah % 

Gastritis 3 1,4 

  222 100 

7 Hubungan 

Orang tua 

Pasangan 

anak 

Saudara 

 

78 

43 

27 

74 

 

35,1 

19,4 

12,2 

33,3 

  222 100 

8 Waktu Rawat 

1-6 jam 

7-12 jam 

13-24 jam 

 

167 

46 

9 

 

75,2 

20,7 

4,1 

  222 100 

9 Orang yang membantu 

Ada 

Tidak ada 

 

107 

115 

 

48,2 

51,8 

  222 100 

10 Pasien lain dalam keluarga 

Ada 

Tidak ada 

 

10 

 212 

 

4.5 

95,5 

  222 100 

 

Tabel 5.1 di atas menjelaskan karakteristik responden menurut usia sebesar 62,3% 

(136 orang) merupakan kelompok usia dewasa akhir atau berusia 40-60 tahun, 

33,8% (75 orang) merupakan kelompok usia dewasa madya atau berusia 25-40 

tahun dan sisanya 5% (11 orang) merupakan kelompok usia dewasa awal. Jenis 

kelamin responden adalah 65,8% (146 orang) laki-laki dan sisanya sebanyak 

34,2% (76 orang) perempuan. Status responden paling banyak adalah kawin dan 

memiliki 2 anak sebanyak 47,3% (105 orang). Selanjutnya distribusi pendidikan 

responden yaitu sebanyak 23,4% (52 orang) berpendidikan SD, 20,3% (45 orang) 

berpendidikan SMP, 40,5% (90 orang) berpendidikan SMA dan sisanya 15,8% 

(35 orang) memiliki pendidikan perguruan tinggi.  Pendapatan responden 

bervariasi dari rentang nol rupiah hingga lebih dari empat juta rupiah dengan 

rentang 0-1000000 memiliki jumlah responden teringgi mencapai 43,7 persen (97 
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orang), sedangkan responden yang memiliki pendapat lebih dari empat juta rupiah 

memiliki jumlah responden yang terendah yaitu 1,4% (3 orang).  

2. Karakteristik demografi penderita skizofrenia yang diasuh oleh responden 

penelitian 

Tabel 5.2 Karakteristik demografi pasien yang diasuh oleh responden penelitian di 

poliklinik kesehatan jiwa RSJ Dr. radjiman Wediodiningrat Lawang bulan 

November 2017 

No Demografi Responden Jumlah % 

1 Usia Pasien 

Dewasa muda 

Dewasa Madya 

Dewasa Akhir 

 

41 

105 

76 

 

18,5 

47,3 

34,2 

  222 100 

2 Lama Sakit 

1-2 tahun 

3-5 tahun 

6-10 tahun 

10-15 tahun 

>15 tahun 

 

64 

67 

56 

12 

23 

 

28,8 

30,2 

25,2 

5,4 

10,4 

  222 100 

3 Diagnosa Pasien 

F.20.0 

F.20.1 

F.20.3 

F.20.5 

F.20.9 

 

17 

175 

25 

4 

1 

 

7.7 

78.8 

11,3 

1,8 

0,5 

  222 100 

4 Pembiayaan 

Umum 

Jamsostek 

BPJS PNS 

BPJS bantuan 

BPJS mandiri 

 

17 

4 

3 

167 

31 

 

7,7 

1,8 

1,4 

75,2 

14,0 

  222 100 

 

Tabel 5.2 menjelaskan karakteristik pasien yang diasuh oleh responden menurut 

usia paling banyak pada kelompok usia dewasa madya sebanyak 47,3% (105 

orang) lalu kelompok usia dewasa akhir sebanyak  34,2% (76 orang) dan terakhir 

kelompok usia dewasa muda sebanyak 18,5% (41 orang). Jumlah lama sakit 

pasien bervariasi 1-2 tahun sebanyak 28,8% (64 orang), 3-5 tahun sebanyak 
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30,2% (67 orang), 6-10 tahun sebanyak 25,2% (56 orang), 10-15 tahun sebanyak 

5,4% (12 orang) dan yang memiliki lama sakit lebih dari 15 tahun sebanyak 

10,4% (23 orang). Jenis Skizofrenia paling banyak yang diderita pasien yang 

diasuh responden penelitian paling banyak adalah F.20.1 atau skizofrenia 

hebrefenik sebanyak 78,8% (175 orang). Sumber pembiayaan berobat pasien dari 

data di atas adalah BPJS bantuan pemerintah sebanyak 75,2% (167 orang) 

5.3 Variabel yang diukur 

1 Kualitas Hidup 

Tabel 5.3 Rekapitulasi data kualitas hidup caregiver skizofrenia di RSJ Dr. 

Radjiman Wediodiningrat lawang bulan November 2017. 

Tingkat Kualitas Hidup Jumlah % 

Sangat buruk 

Buruk 

Sedang 

Baik 

Sangat Baik 

0 

19 

81 

100 

22 

0 

8,6 

36,5 

45,0 

9,9 

Total 222 100 

 

Tabel 5.3 menunjukkan hasil penelitian menggambarkan bahwa 8,6% (19 orang) 

memiliki tingkat kualitas hidup yang buruk, sebanyak 36,5% (81 orang) memiliki 

tingkat kualitas hidup sedang, selanjutnya sebanyak 45,0% (100 orang) memiliki 

tingkat kualitas hidup baik, dan sebanyak 9,9% (22 orang) memiliki tingkat 

kualitas hidup sangat baik. Tingkat kualitas hidup responden didapat dari jawaban 

responden dalam mengisi kuesioner kualitas hidup yang terdiri dari 25 pertanyaan 

kualitas hidup caregiver skizofrenia. 
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2. Strategi Koping 

Tabel 5.4 Strategi koping caregiver skizofrenia di Poli Kesehatan Jiwa (PKJ) RSJ 

Dr. Radjiman Wediodiningrat Lawang, November 2017 

Strategi Koping Jumlah % 

Problem Focused Coping (PFC) 

Emotion Focused Coping (EFC) 

75 

147 

33,8 

66,2 

Total 222 100 

 

Tabel 5.4 Menunjukkan bahwa sebagian besar responden 66,2% (147 orang) 

cenderung menggunakan strategi koping  EFC, sedangkan sisanya sebesar 33,8% 

(75 orang) menggunakan strategi koping PFC. Hasil ini diperoleh dari jawaban 

responden terhadap kuesioner strategi koping . 

Tabel 5.5 Frekuensi sub coping 

Coping Sub Coping Jumlah Jumlah 

total 

Presentase 

PFC Planfull Problem Solving 3709 5280 70,25% 

Confrontative coping 3035 5280 57,48% 

Seeking social support 3732 5280 70,68% 

EFC Distancing 3366 5280 63,75% 

Self control 4091 6160 66,41% 

Escape/avoidance 5261 7040 74,73% 

Accepting responsibilities 2942 3520 83,58% 

Positive reappraisal 3850 6160 62,50% 

 

Tabel 5.5 di atas menjelaskan penggunaan sub coping yang paling banyak 

digunakan oleh responden penelitian. Prosentase tiap sub coping dihasilkan dari 

jumlah seluruh nilai responden pada sub coping tersebut dan dibagi dengan nilai 

total pada sub coping tersebut. Dari data di atas dapat dijelaskan bahwa sub 

coping yang paling sering dipakai responden penelitian adalah accepting 

responsibilities sub coping dari EFC. Sub coping terbanyak kedua yang paling 

sering digunakan oleh responden penelitian adalah escape/avoidance  sub coping 

EFC. Urutan ketiga dan keempat sub coping yang paling sering dipakai oleh 
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responden merupakan strategi koping PFC masing-masing adalah seeking social 

support dan planfull problem solving dengan nilai presentase yang hampir sama. 

3. Hubungan Strategi Koping dan Kualitas Hidup caregiver skizofrenia di RSJ Dr. 

Radjiman Wediodiningrat lawang. 

Tabel 5.6 Tabulasi silang strategi koping dengan kualitas hidup caregiver 

skizofrenia di RSJ Dr. Radjiman Wediodiningrat lawang. 

Strategi 

Koping 

 Kualitas Hidup Total 

Sangat 

Buruk 
Buruk Sedang Baik 

Sangat 

Baik 
 

f % f % f % f % f % F % 

PFC 0 0 0 0 11 5 47 21,2 17 7,7 75 33,8 

EFC 0 0 19 8,6 70 31,5 53 23,9 5 2,3 147 66,2 

Total  19 8,6 81 36,5 100 45 22 9,9 222 100 

 P=0,000 R= -0,476 

 

Berdasarkan tabel 5.6 di atas menujukkan bahwa responden yang memiliki 

kualitas hidup dengan kategori sangat baik cenderung menggunakan strategi 

koping PFC sebanyak 7,7% (17 orang) dibandingkan responden yang 

menggunakan strategi koping EFC yang sebanyak 2,3% (5 orang) dari total 

responden. Kualitas hidup responden yang nemiliki kategori baik memiliki 

strategi koping yang relatif tidak berbeda jauh, pada PFC 23,9%( 53 orang) 

sedangkan PFC sedikit lebih rendah sebanyak 21,2 % (47 orang) dari total 

responden. Kualitas hidup responden pada kategori sedang memiliki perbedaan 

jumlah yang cukup besar pada penggunaan strategi koping  yaitu sebanyak 59 

orang lebih banyak pada strategi koping EFC 31,5% (70 orang) dan PFC sebesar 

5% (11 orang). Selanjutnya seluruh responden dengan kategori buruk sebanyak 

8,6% (19 orang) menggunakan strategi koping yang cenderung EFC. Analisis 

menggunakan uji statistik Spearman Rho diperoleh nilai kemaknaan p=0,000 

kurang dari p=<0,05. Dengan demikian, maka H1 diterima. Hal ini menunjukan 
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bahwa ada hubungan yang signifikan antara strategi koping dengan kualitas hidup 

caregiver keluarga skizofrenia. Sedangkan nilai korelasi Spearmen Rho sebesar - 

0,476 menunjukan bahwa arah korelasi negatif dengan koefisien korelasi sedang. 

Caregiver keluarga skizofrenia di RSJ Dr. Radjiman Wediodiningrat Lawang 

yang memiliki strategi koping cenderung pada PFC akan memiliki kualitas hidup 

yang lebih baik dari pada caregiver keluarga skizofrenia lainnya yang 

menggunakan strategi koping cenderung pada EFC. 

 

5.4 Pembahasan 

1. Pembahasan Strategi Koping 

Hasil menyatakan bahwa hampir sebagian dari seluruh responden 

cenderung menggunakan strategi koping yang berfokus pada emosi. Menurut Ben 

Zur (2017) strategi koping yang berfokus pada emosi akan efektif tergantung pada 

aspek lingkungan yang menyebabkan stress seperti pada situasi yang yang tidak 

dapat dikontrol oleh seseorang. Hal ini dapat disebabkan karena penderita 

skizofrenia memiliki perilaku yang tidak dapat diduga dan aneh yang dapat 

kembuh sewaktu-waktu. Selain itu penderita schizophrenia akan membutuhkan 

kontrol  berkelanjutan karena penyakit ini merupakan penyakit yang 

membutuhkan pengobatan yang terus-menerus untuk mempertahankan keadaan 

stabilnya. Hal ini sejalan dengan pernyataan Smith et al (2002) bahwa strategi 

koping yang berfokus pada emosi sebenarnya lebih sering digunakan oleh orang-

orang yang menderita penyakit kronis atau nyeri kronis. Kecenderungan untuk 

memakai strategi koping yang berfokus pada emosi ini selalu menjadi pilihan 

strategi koping yang diambil pada penelitian mengenai strategi koping pada 
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penyakit kronis lainnya (Dysvik et al., 2005). 

Hasil menunjukkan sebagian besar responden memiliki umur lebih dari 40 

tahun dan berperan sebagai orang tua pasien cenderung memilih strategi koping 

EFC. Pengunaan strategi koping EFC lebih sering digunakan pada caregiver yang 

berumur lebih tua (Magliano et al, 1998). Berbeda pada hasil penelitian Richaud 

(2005) yang menyatakan bahwa usia yang semakin matang cenderung 

menggunakan strategi koping PFC. Hal ini dapat dikarenakan responden di RSJ 

Radjiman Wediodiningrat Lawang berbeda dalam hal pengetahuan, budaya, dan 

pengalaman dalam menghadapi masalahnya yang menganut prinsip keluarga 

adalah yang utama. Selain itu orang tua sebagai caregiver merasa sebagai orang 

yang bertanggung jawab penuh terhadap perawatan anaknya yang berlangsung 

lama.  

Data  menyatakan jika sebagian besar responden berjenis kelamin laki-

laki. Berbeda dari penelitian Matud (2004) yang menyatakan jika laki-laki 

cenderung menggunakan strategi koping yang berfokus pada masalah. Hal ini 

dapat disebabkan karena laki-laki merupakan pengambil keputusan dalam 

keluarga dan penanggung jawab atas keluarganya termasuk dalam pengurusan 

kontrol pasien ke RSJ Lawang. Hasil berbeda ditunjukkan oleh penelitian Leite et 

al., (2012) jika wanita cenderung menggunakan strategi koping PFC, hal ini 

berkaitan dengan pendapatan dan pendidikan yang lebih tinggi yang dimiliki oleh 

responden penenlitiannya. 

Responden penelitian sebagian besar memiliki pendidikan menengah ke 

bawah. Penelitian Leite et al., (2012) menunjukkan jika tingkat pendidikan yang 

lebih rendah cenderung  akan menggunakan strategi koping EFC dalam 
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menanggapi masalah yang dihadapi. Individu dengan pendidikan yang lebih tinggi 

cenderung berpikir lebih rasional, logis dan berwawasan luas. Selain itu dari data 

yang ada, sebagian besar responden penelitian memiliki pendapatan kurang dari 

UMR daerah masing-masing dan penggunaan pembiayaan pengobatan pasien 

responden menggunakan BPJS bantuan pemerintah. Sejalan dengan penelitian 

Leite et al., (2012) bahwa pendapatan yang rendah lebih cenderung menggunakan 

strategi koping EFC. Pendapatan yang lebih tinggi mampu memaksimalkan 

sumber-sumber koping yang ada untuk menyelesaikan masalahnya. Minimal 

beban finansial  keluarga sudah dapat diatasi karena sebagian besar data penelitian 

menunjukkan bahwa penggunaan BPJS kesehatan untuk kontrol pasien 

skizofrenia . Sehingga bagi keluarga yang memiliki pendapatan lebih dari cukup 

hanya akan mengeluarkan biaya transportasi dan akomodasi pasien saat kontrol.  

Hasil penelitian menunjukkan bahwa sebagian pasien yang diasuh 

caregiver adalah tiga sampai lima tahun. Hal ini sejalan dengan pernyataan Smith 

et al (2002) bahwa strategi koping yang berfokus pada emosi lebih sering 

digunakan oleh orang-orang yang menderita penyakit kronis atau nyeri kronis. Hal 

ini dikarenakan caregiver telah menggunakan cara penyelesaian masalah 

sebelumnya, sehingga yang terjadi selanjutnya adalah untuk menerima kondisi 

pasien yang diasuhnya. 

Hasil penelitian menunjukkan penggunaan strategi koping pada sub 

koping PFC dan PFC didapatkan penggunaan yang paling tinggi pada accepting 

responsibility pada EFC, lalu escape/avoidance pada EFC, selanjutnya sub koping 

seeking social support dan planfull problem solving merupakan sub koping 

pilihan ketiga dan keempat terbanyak yang digunakan oleh responden penelitian. 
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Hasil ini sesuai dengan penelitian Pompeo et al., (2016) bahwa penggunaan jenis 

strategi koping yang digunakan tidaklah signifikan. 

Dari pemahaman di atas dapat ditarik kesimpulan jika penggunaan strategi 

koping tidak dapat dipisahkan antara PFC dengan EFC. Seringkali caregiver 

menggunakan kedua koping (sub koping) secara bersamaan dan tergantung dari 

pengalaman, budaya dan pengetahuan dari individu yang bersangkutan 

2. Pembahasan Kualitas Hidup 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa sebagian besar responden mempunyai 

kualitas hidup dalam kategori sedang dan baik, hal ini berbeda dengan penelitian 

di India, Prancis dan Chile yang menunjukkan kualitas hidup keluarga penderita 

skizofrenia pada kategori low dan moderately low (Testart et al., 2013; Caqueo -

Urizar et al., 2017; Stanley et al., 2017). Hasil penelitian menyatakan QoL 

responden tidak ada yang berada pada kategori sangat buruk sedangkan pada 

kategori buruk dan sangat baik ada pada presentase jumlah yang relatif sama. 

Faktor usia responden paling banyak pada kategori QoL sedang dan baik berada 

pada kategori dewasa akhir, hasil ini berbeda dengan penelitian Ribe et al., (2017) 

yang menyatakan jika semakin tua usia caregiver maka kualitas hidupnya semakin 

menurun terutama pada dimensi sosial dan fisik. Perbadaan ini dapat disebabkan 

pada faktor jenis pekerjaan responden penenlitian yang lebih banyak 

menggunakan kekuatan fisik sehingga dapat membantu terjaganya kesehatan fisik 

responden dibuktikan dengan hasil penelitian sebagian besar responden pada 

kategori sehat. Pada dimensi sosial juga berbeda dapat dikarenakan budaya 

masyarakat Indonesia yang peduli terhadap orang lain sehingga fungsi sosial 

responden tetap terjaga.  
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Hasil penelitian selanjutnya didapatkan sebagian besar responden memiliki 

status menikah dan memiliki kualitas hidup di kategori sedang dan baik. Sesuai 

dengan penelitian Kyu-Tae Han et al., (2014) di korea yang menyatakan status 

pernikahan memiliki hubungan linier dengan kualitas hidupnya. Individu yang 

menikah memiliki dukungan personal yang lebih kuat untuk menghadapi masalah, 

hal ini dikarenakan ketika ada permasalahan maka ia dapat membagi beban 

permasalahan tersebut dengan pasangannya. Pencarian sumber-sumber 

pemecahan masalah akan lebih mudah karena dipikul oleh dua orang. Selain itu 

sumber keuangan akan lebih stabil jika pasangan saling memiliki pekerjaan. 

Hasil penelitian berdasarkan proporsi jenis kelamin didapatkan bahwa 

jenis kelamin wanita lebih banyak pada kategori kualitas hidup yang buruk. 

Sesuai dengan hasil penelitian Ribe et al., (2017) bahwa jenis kelamin perempuan 

lebih cenderung memiliki kualitas hidup yang lebi rendah utamanya pada domain 

fisik dan sosial. Hal ini dapat berhubungan dengan jumlah responden yang juga 

merupakan orang tua pasien . Ibu berperan sebagai pengasuh utama dalam 

keluarga sehingga ia akan merasa memikul tanggung jawab perawatan pasien 

dalam keluarga. Penyebab lain yang mungkin mempengaruhi kualitas hidup yang 

adalah sebagian besar ibu tidak bekerja atau bekerja di rumah sehingga jumlah 

waktu perawatan kepada pasien menjaadi lebih banyak. 

3. Hubungan strategi koping dengan kualitas hidup caregiver keluarga 

skizofrenia 

Dari hasil tabulasi silang antara strategi koping dengan kualitas hidup 

penderita dengan menggunakan analisis uji statistik spearman rho diperoleh nilai 

kemaknaan p<α (0,05), artinya H1 diterima. Hal ini menunjukkan bahwa ada 
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hubuungan antara strategi koping dengan kualitas hidup caregiver keluarga 

skizofrenia. Sedangkan nilai korrelasi Spearmen Rho sebesar -0,476 menunjukkan 

bahwa arah korelasi negatif dengan koefisiensi korelasi sedang. Semakin banyak 

yang menggunakan strategi koping EFC maka semakin menurun kualitas 

hidupnya. 

Individu dengan strategi koping EFC dalam penelitian ini cenderung memiliki 

kualitas hidup yang lebih rendah. Hal ini menjelaskan bahwa starategi koping 

EFC lebih efektif untuk jangka waktu yang singkat (carver, 1989). 

Kecenderungan responden penelitian dalam memilih strategi koping EFC 

berkaitan dengan kondisi pasien  asuhannya yang kronis.Sebagian penelitian  juga 

mendapatkan hasil yang sama bahwa kecenderungan individu untuk 

menggunakan strategi koping EFC (Wanti dkk, 2016; Retnowati dkk, 2012; 

Meifianto, 2016) namun memiliki kualitas hidup lebih baik.  Perbedaan ini bisa 

terjadi karena penelitian ini tidak mengukur hubungan tiap sub strategi koping 

dengan kualitas hidup.  

Banyak penelitian yang mengungkapkan bahwa tidak ada kecenderungan 

individu untuk menggunakan satu jenis strategi koping melainkan menggunakan 

campuran antara strategi koping keduanya dalam skala sub strategi koping (carver 

et al, 1989; Jose et al, 2016;Grover et al, 2015). Selain itu hubungan faktor 

sosiodemografi responden dan pasien belum di lakukan analisa yang mendalam 

terhadap pengaruh pada pemilihan jenis strategi koping dan kualitas hidup 

responden di penelitian ini, sehingga diperlukan penelitian lebih lanjut mengenai 

pengaruh sosiodemografi,  strategi koping spesifik sub PFC dan sub EFC dengan 

kualitas hidup caregiver keluarga skizofrenia.  
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BAB 6 

SIMPULAN DAN SARAN 

 

6.1 Simpulan 

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan maka dapat dirumuskan 

kesimpulan sebagai berikut: 

1. Strategi koping yang cenderung digunakan caregiver keluarga skizofrenia di 

RSJ Dr. Radjiman Wediodiningrat Lawang sebagian besar adalah strategi 

koping EFC yang dipengaruhi oleh faktor sosiodemografi dan waktu 

pengasuhan yang berlangsung cukup lama 

2. Kualitas hidup caregiver keluarga skizofrenia di RSJ Dr. Radjiman 

Wediodiningrat Lawang sebagian besar berada pada kategori sedang dan baik 

3. Ada hubungan yang bermakna antara strategi koping dengan kualitas hidup 

caregiver keluarga skizofrenia di RSJ Dr. Radjiman Wediodiningrat Lawang 

dengan arah negatif, yang berarti semakin caregiver menggunakan strategi 

koping EFC maka semakin rendah kualitas hidupnya. 

 

6.2 Saran 

1. Bagi institusi rumah sakit 

Perlu ditingkatkan lagi pelayanan keperawatan jiwa pada keluarga dalam hal 

pemberian penyuluhan kesehatan tentang kondisi dan cara perawatan pasien 

skizofrenia di rumah serta mengidentifikasi sumber-sumber koping yang 

efektif dapat digunakan oleh keluarga pasien skizofrenia 
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2. Bagi peneliti selanjutnya 

a. Perlu dilakukan penelitan tentang faktor apa saja yang mempengaruhi 

pemilihan strategi koping pada caregiver keluarga skizofrenia 

b. Perlu dilakukan penelitian tentang faktor apa saja yang mempengaruhi 

kualitas hidup pada caregiver keluarga skizofrenia 

c. Perlu dilakukan penenlitian lebih lanjut hubungan masing-masing sub 

strategi koping dengan kualitas hidup caregiver keluarga skizofrenia. 
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Lampiran 1  

Penjelasan Penelitian  

 

Para responden di RSJ Dr. Radjiman wediodiningrat Lawang yang terhormat 

Assalamu’alaikum Wr.Wb 

Saya Dwiko Nur Gunawan mahasiswa Program Studi Pendidikan Ners 

Fakultas Keperawatan Universitas Airlangga Surabaya. Dengan ini saya akan 

melakukan penelitian dengan judul “Hubungan strategi koping dengan kualitas 

hidup keluarga penderita skizofrenia”. Manfaat penelitian ini adalah diharapkan 

keluarga dapat mengetahui cara penanggulangan masalah yang efektif  dan 

meningkatkan kualitas hidup keluarga yang pada akhirnya diharapkan dapat 

meningkatkan status kesehatan pasien.  

Saya menjamin kerahasiaan dan identitas diri dari semua data yang 

dikumpulkan. Informasi yang diberikan digunakan sebagai sarana untuk 

peningkatan dukungan pada keluarga dan tidak ada maksud lain. 

Bapak/Ibu/Saudara berhak untuk mengundurkan diri apabila tidak berkenan 

menjadi responden penelitian. 

 

Berikut  penjelasan penelitian yang akan saya lakukan 

Judul Penelitian : Hubungan strategi koping dengan kualitas hidup caregiver 

keluarga penderita skizofrenia 

Tujuan : 

a. Tujuan Umum 

Menganalisis hubungan antara strategi koping dengan kualitas hidup pada 

keluarga penderita skizofrenia. 

b. Tujuan khusus 

1. Mengidentifikasi strategi koping keluarga penderita skizofrenia. 

2. Mengidentifikasi kualitas hidup pada keluarga penderita. 

3. Menganalisa hubungan antara strategi koping dengan kualitas hidup 

caregiver keluarga penderita skizofrenia. 

Penelitian ini merupakan penelitian Cross sectional, pengumpulan data 

mengenai strategi koping dengan kualitas hidup dilakukan dengan 

menggunakan kuesioner. 

Waktu dan tempat pengisian kuesioner 

Responden dipersilakan untuk memasuki ruangan untuk diberikan 

penjelasan, tanda tangan informed consent, pengisian kuesioner, dan 

penyuluhan kesehatan tentang strategi koping 
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Pengisian kuesioner dilakukan di Poliklinik Kesehatan Jiwa RSJ Dr. 

Radjiman Wediodiningrat Lawang selama 15 menit 

Manfaat 

Hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai dasar pengembangan ilmu 

keperawatan jiwa, khususnya intervensi keperawatan untuk memberikan 

dukungan pada keluarga untuk  menggunakan strategi koping yang efektif 

dan meningkatkan kualitas hidup keluarga dalam merawat anggota 

keluarga yang menderita skizofrenia 

Teknik Penelitian 

Responnden mengisi kuesioner yang disediakan oleh peneliti setelah 

diberikan penjelasan cara mengisi kuesioner dan dilakukan pendampingan 

saat responden mengisi kuesioner. 

Bahaya potensial 

Tidak ada bahaya potensial yang diakibatkan oleh keterlibatan subjek 

dalam penelitian ini, karena subjek hanya diberikan kuesioner yang harus 

diisi dan diobservasi. 

Kerahasiaan dan keamanan data responden 

Data yang diambil oleh responden tidak dipublikasikan secara terang-

terangan. Nama disamarkan menjadi inisial dan tidak dipublikasikan 

dalam penelitian ini. Semua data responden akan disimpan dan tidak 

dipublikasikan oleh peneliti. Apabila sudah mencapai waktu lima tahun 

maka data responden akan dihancurkan oleh peneliti untuk menjaga 

kerahasian responden 

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 akan diberikan 

makanan ringan sebagai ucapan terima kasih atas partisipasi dalam 

penelitian. 

 

Nomor yang dapat dihubungi : Dwiko Nur Gunawan/085233284103 
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Lampiran 2 

INFORMED CONSENT / (PERSETUJUAN IKUT PENELITIAN) 

 

Yang bertanda tangan di bawah ini : 

Nama/Inisial  : 

Umur   : 

Jenis Kelamin  : 

Pekerjaan  : 

 

Telah mendapat keterangan secara terinci dan jelas mengenai: 

1. Penelitian yang berjudul “Hubungan  strategi koping dengan kualitas hidup 

caregiver keluarga penderita skizofrenia” 

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 

 

 

 

 

 

 

  

Responden 

 

 

Saksi 

Peneliti 

 

Dwiko Nur Gunawan 

NIM. 131611123085 

NIm 
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Lampiran 3. KUESIONER SOSIODEMOGRAFIS RESPONDEN 

Mohon menuliskan jawaban / keterangan bapak / ibu / saudara / saudari pada 

tempat yang telah disediakan dan dipilih salah satu jawaban dengan cara 

melingkari pilihan jawaban pada pernyataan yang paling sesuai dengan kondisi 

bapak / ibu / saudara / saudari sebenarnya. 

Nama/Inisial  

Alamat  

Umur  

Jenis kelamin 1. Laki-laki 2. Perempuan 

Status pernikahan  1. Menikah (jumlah anak…………)  

2. Belum menikah 

3. Janda / duda 

Pendidikan terakhir  1. SD Lulus/tidak lulus  

2. SMP Lulus/tidak lulus  

3. SMA Lulus/tidak lulus  

4. Sarjana  

5. Tidak sekolah 

Status pekerjaan 1. Bekerja di rumah (sebutkan…………  

2. Bekerja di luar rumah (sebutkan………….  

3. Tidak bekerja 

Status pendapatan perbulan Rp.  

Status kesehatan  1. Sehat  

2. Sakit (sebutkan………………….. 

Hubungan dengan pasien 1. Orang tua  

2. Saudara kandung  

3. Anak  

4. Lain-lain (sebutkan…………………..) 

Waktu yang dibutuhkan untuk 

merawat pasien setiap hari 

1. < 6 jam  

2. 6-12 jam  

3. > 12 jam 

Ada orang lain yang membantu 

bapak / ibu / saudara / saudari 

merawat pasien 

1. Ada  

2. Tidak ada 

Ada anggota keluarga yang dirawat 

selain pasien 

1. Ada ( menderita sakit …………………)  

2. Tidak 

Apakah bapak / ibu / saudara / 

saudari mempunyai masalah lain di 

luar mengenai permasalahan yang 

terkait perawatan pasien saat ini 

 

1. Ya, yaitu......................................................  

2. Tidak 

Umur pasien   

Status pernikahan 1. Menikah (jumlah anak…………………)  

2. Belum menikah  

3. Janda / duda 

Lama sakit 1. 1-2 tahun  
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2. > 2-5 tahun  

3. > 5- 10 tahun  

4. > 10-15 tahun  

5. > 15 tahun 

Gejala yang nampak pada pasien 1. Berbicara sendiri 

2. Berbicara tidak jelas/tidak nyambung 

3. Marah-marah/Teriak-teriak 

4. Melukai orang lain  

5. Melukai diri sendiri  

6. Pergi dari rumah  

7. lain-lain (sebutkan…………………..) 

Terapi psikiatrik 1. Ada (sebutkan………………………………) 

a. rutin       b. tidak rutin 

Fasilitas pembiayaan 1. BPJS Miskin (Jamkesmas)  

2. BPJS Mandiri  

3. Jamsostek  

4. BPJS PNS  

5. Umum  

6. Lain-lain (sebutkan…………………) 

Riwayat terapi 1. RSJ  

2. Dokter umum  

3. Paramedis  

4. Non Medis (alternatif) 

Diagnosis klinis ……………………(diisi oleh dokter / peneliti) 
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Lampiran 4. KUESIONER QUALITY OF LIFE 

Berikut ini pernyataan yang menggambarkan perasaan seseorang ketika merawat 

anggota keluarga yang sakit. Seberapa sering anda merasakan hal tersebut. Berikan 

tanda silang (X) atau lingkari jawaban anda. Tidak ada jawaban benar atau salah. Dalam 

12 bulan terakhir, ketika merawat anggota keluarga yang sakit.  

Keterangan Skor 

 0    = Tidak pernah 

1 = Jarang 

2 = Kadang-kadang 

3 = Cukup sering 

4 = Selalu 

Apakah anda ? 

NO KETERANGAN SKOR 

1 Merasa sedih, tertekan, depresi karena harus merawat 

penderita? 
0 1 2 3 4 

2 Merasa terlalu banyak bekerja dan berusaha, sangat 

kelelahan? 
0 1 2 3 4 

3 Tidak  bertenaga, letih ? 0 1 2 3 4 

4 Sudah terlalu capek merawat penderita? 0 1 2 3 4 

5 Merasa cemas, khawatir terhadap masa depan 0 1 2 3 4 

6 Menyerah untuk melakukan hal-hal yang sangat ingin anda 

lakukan? 
0 1 2 3 4 

7 Harus mengurangi jumlah waktu yang dikhususkan untuk 

aktivitas rekreasi/ santai anda oleh karena merawat 

penderita ? 

0 1 2 3 4 

8 Pernah malu meninggalkan penderita untuk menghadiri 

acara atau pekerjaan anda? 
0 1 2 3 4 

9 Merasa  bahwa anda tidak mencurahkan cukup waktu 

untuk keluarga anda yang lain? 
0 1 2 3 4 

10 Punya perasaan bahwa anda tidak bebas karena harus 

menjaga penderita? 
0 1 2 3 4 

11 Perasaan bahwa anda tidak berkuasa atas kehidupan sehari-

hari anda? 
0 1 2 3 4 

12 Mengalami kesulitan dalam membuat rencana pekerjaan 

atau pribadi? 
0 1 2 3 4 

13 Merasa telah dibantu, didukung oleh pasangan/teman dekat 

anda? 
0 1 2 3 4 

14 Merasa telah didengarkan, dimengerti oleh pasangan/teman 

dekat anda? 
0 1 2 3 4 

15 Memiliki kehidupan emosional dan intim yang 

memuaskan? 
0 1 2 3 4 

16 Merasa telah didengarkan, dimengerti oleh dokter dan 0 1 2 3 4 
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perawat yang menangani penderita? 

17 Merasa telah dibantu, didukung oleh dokter dan perawat 

yang menangani penderita? 
0 1 2 3 4 

18 Puas dengan informasi yang diberikan oleh dokter dan 

perawat yang menangani penderita? 
0 1 2 3 4 

19 Merasa telah dibantu, didukung oleh keluarga anda? 0 1 2 3 4 

20 Merasa telah didengarkan, dimengerti oleh keluarga anda? 0 1 2 3 4 

21 Merasa telah dibantu, didukung oleh teman-teman anda? 0 1 2 3 4 

22 Merasa telah didengarkan, dimengerti oleh teman anda? 0 1 2 3 4 

23 Mengalami kesulitan karena penyakit penderita saat 

berurusan dengan administrasi negara (KTP, SIM dll)? 
0 1 2 3 4 

24 Punya masalah keuangan dalam menghadapi penyakit 

penderita? 
0 1 2 3 4 

25 Mengalami kesulitan materi (perumahan, transportasi, 

pembiayaan sekolah, pengobatan dll)? 
0 1 2 3 4 
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Lampiran 5. KUESIONER  STRATEGI KOPING 

 

Harap Isi Informasi di Bawah ini 

Nama/Inisial:      Tanggal: 

Jenis Kelamin: L / P  Usia:  th Status:  

 

Instruksi 

 Untuk menanggapi pernyataan dalam kuesioner ini, Anda harus memiliki 

situasi stres yang spesifik. Luangkan waktu sejenak dan pikirkan situasi yang paling 

menegangkan yang Anda alami dalam beberapa waktu terakhir. 

Situasi stres berarti situasi yang menyulitkan atau mengganggu Anda, entah 

karena Anda merasa tertekan dengan apa yang terjadi, atau karena Anda harus 

berusaha keras untuk mengatasi situasi ini. situasinya mungkin melibatkan keluarga 

Anda, pekerjaan Anda, teman Anda, atau hal lain yang penting bagi Anda. Sebelum 

menanggapi pernyataan tersebut, pikirkan detail situasi stres ini, seperti di mana hal 

itu terjadi, siapa yang terlibat, bagaimana Anda bertindak, dan mengapa hal itu 

penting bagi Anda. Meskipun Anda mungkin masih terlibat dalam situasi ini, atau 

mungkin sudah terjadi, seharusnya situasi ini adalah situasi paling menegangkan yang 

Anda alami selama beberawa waktu terakhir ini. 

Saat Anda menanggapi setiap pernyataan, mohon mengingat situasi yang 

menegangkan ini. Jawab setiap pernyataan dengan hati-hati dan jelaskan dengan 

melingkari 1, 2, 3, atau 4, untuk menggambarkan apa yang Anda gunakan dalam 

situasi ini. 

 

Keterangan Skor 

5 = Tidak Pernah 

6 = Kadang-Kadang 

7 = Sering 

8 = Selalu 

 

Harap Jawab Setiap Pertanyaan 

1. Saya berusaha fokus dan berkonsentrasi untuk mengerjakan 

tugas selanjutnya 
1 2 3 4 

2. Saya membuat rencana penyelesaian masalah ini dan 

mengikuti rencana yang telah saya buat 
1 2 3 4 

3. Saya mencoba mengubah segalannya lebih baik dengan 

melakukan perubahan 
1 2 3 4 

4. Saya melihat pengalaman yang lalu dan mengambil pelajaran 1 2 3 4 

5. Saya berusaha ekstra untuk menyelesaikan masalah tersebut 1 2 3 4 

6. Saya memiliki berbagai macam solusi alternative atas 

masalah yang saya hadapi 
1 2 3 4 

7. Saya melakukan sesuatu yang awalnya saya kira tidak 

mampu saya lakukan  
1 2 3 4 
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8. Saya melimpahkan tanggung jawab saya ke orang lain agar 

masalah saya selesai 
1 2 3 4 

9. Saya mengekspresikan kekesalan terhadap orang yang 

menyebabkan masalah ini 
1 2 3 4 

10. Saya mengacuhkan perasaan yang saya rasakan entah 

bagaimana caranya   
1 2 3 4 

11. Saya rela mengambil resiko yang besar untuk segera 

menyelesaikan masalah ini 
1 2 3 4 

12. Saya berjuang untuk memperoleh apa yang saya inginkan 1 2 3 4 

13. Saya berbicara dengan orang lain untuk mengetahui lebih 

banyak tentang masalah ini 
1 2 3 4 

14. Saya menerima simpati dan pengertian orang lain 1 2 3 4 

15. Saya meminta bantuan dari orang lain yang lebih professional 

untuk membantu mengatasi masalah 
1 2 3 4 

16. Saya berbicara kepada orang-orang yang dapat membantu 

menyelesaikan masalah ini 
1 2 3 4 

17. Saya mencari saran dari teman-teman 1 2 3 4 

18. Saya bercerita kepada teman atas apa yang saya rasakan 1 2 3 4 

19 Saya membuka diri dan menerima kesalahan tersebut atas 

kesalahan saya 
1 2 3 4 

20 Saya menyimpan masalah ini untuk diri saya sendiri 1 2 3 4 

21 Saya mencoba untuk tidak terburu-buru dalam mengambil 

tindakan 
1 2 3 4 

22 Saya tidak ingin orang lain tahu bahwa hal buruk menimpa 

saya 
1 2 3 4 

23 Saya mencoba tidak mencampuradukan masalah saya dengan 

hal lain 
1 2 3 4 

24 Saya selalu memikirkan setiap ucapan atau perbuatan yang 

akan dilakukan agar tidak melakukan kesalahan yang sama 
1 2 3 4 

25 Saya meniru sikap teman/orang lain yang pernah berada di 

situasi yang sama dengan saya 
1 2 3 4 

26 Saya mengkritik dan menyalahkan diri sendiri 1 2 3 4 

27 Saya terus-menerus meminta maaf dan memperbaiki 

segalnya 
1 2 3 4 

28 Saya menyadari saya sendiri yang membuat permasalahan ini 1 2 3 4 

29 Saya berjanji tidak akan mengulangi kesalahan yang sama  1 2 3 4 

30 Saya mengkikuti takdir dan mungkin saya hanya kurang 

beruntung 
1 2 3 4 

31 Saya terus melangkah selama tidak ada apapun yang terjadi 1 2 3 4 

32 Saya mencari sisi positif dari masalah tersebut 1 2 3 4 
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33 Saya mencoba melupakan yang telah terjadi 1 2 3 4 

34 Saya tidak terlalu memikirkan masalah tersebut 1 2 3 4 

35 Saya tidak mau ambil pusing dengan terlalu serius 

mempermasalahkan hal ini 
1 2 3 4 

36 Saya lebih kreatif dan terinspirasi karena masalah ini 1 2 3 4 

37 Saya yakin masalah dapat mengubah dan membuat saya 

berkembang menjadi pribadi yang seutuhnya 
1 2 3 4 

38 Saya merasa lebih baik ketika saya turut menyelesaikan 

masalah ini 
1 2 3 4 

39 Saya mampu menyelesaikan masalah tersebut karena 

kehendak Tuhan 
1 2 3 4 

40 Saya mengingat kembali kejadian lalu dan menemukan hal 

terpenting dalam hidup saya 
1 2 3 4 

41 Saya mengubah diri saya sendiri menjadi pribadi yang lebih 

baik setelah masalah ini selesai 
1 2 3 4 

42 Saya berdoa kepada Tuhan untuk membuat hal ini menjadi 

lebih baik 
1 2 3 4 

43 Saya berharap ada keajaiban untuk menyelesaikan masalah 

ini 
1 2 3 4 

44 Saya tidur lebih lama dari biasanya dan berharap saat bangun 

tidur masalah saya telah selesai 
1 2 3 4 

45 Saya berusaha membuat diri saya nyaman dengan makan, 

minum, nonton film atau bermeditasi 
1 2 3 4 

46 Saya menghindari orang-orang jika ada masalah 1 2 3 4 

47 Saya menyalahkan orang lain atas kejadian ini 1 2 3 4 

48 Saya tidak percaya bahwa masalah ini terjadi 1 2 3 4 

49 Saya berharap masalah ini segera berakhir 1 2 3 4 

50 Saya membayangkan bahwa hal ini dapat lewat begitu saja 1 2 3 4 
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Lampiran 6 Hasil Uji SPSS 

 

Frequencies 

Statistics 

  Norma_QoL PFC_vs_EFC 

N Valid 222 222 

Missing 0 0 

 

 

Frequency Table 

Norma_QoL 

  

Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid Buruk 19 8.6 8.6 8.6 

Sedang 81 36.5 36.5 45.0 

Baik 100 45.0 45.0 90.1 

sangat baik 22 9.9 9.9 100.0 

Total 222 100.0 100.0  

 

 

PFC_vs_EFC 

  

Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid PFC>EFC 75 33.8 33.8 33.8 

PFC<EFC 147 66.2 66.2 100.0 

Total 222 100.0 100.0  
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Crosstabs 

Case Processing Summary 

 Cases 

 Valid Missing Total 

 N Percent N Percent N Percent 

PFC_vs_EFC * Norma_QoL 222 100.0% 0 .0% 222 100.0% 

PFC_vs_EFC * Norma_QoL Crosstabulation 

   Norma_QoL 
Total 

   buruk sedang baik sangat baik 

PFC_vs_EFC PFC>EFC Count 0 11 47 17 75 

      

% of Total .0% 5.0% 21.2% 7.7% 33.8% 

PFC<EFC Count 19 70 53 5 147 

      

% of Total 8.6% 31.5% 23.9% 2.3% 66.2% 

Total Count 19 81 100 22 222 

      

% of Total 8.6% 36.5% 45.0% 9.9% 100.0% 

 

Nonparametric Correlations 

Correlations 

   Norma_QoL PFC_vs_EFC 

Spearman's rho Norma_QoL Correlation Coefficient 1.000 -.476** 

Sig. (2-tailed) . .000 

N 222 222 

PFC_vs_EFC Correlation Coefficient -.476** 1.000 

Sig. (2-tailed) .000 . 

N 222 222 

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).   
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Lampiran 7 Sertifikat Etik 
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Lampiran 8 Surat Pengantar Pengambilan Data 
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Lampiran 9 Surat Persetujuan Pengambilan Data 1 
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Lampiran 10 Surat Keterangan Telah selesai Pengambilan Data 
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