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RINGKASAN 

 

PENGARUH PSIKOEDUKASI KELUARGA TERHADAP BEBAN DAN 

DUKUNGAN KELUARGA DALAM MERAWAT PENDERITA 

SKIZOFRENIA DI RUMAH 

 

Oleh: Fitri Firranda Nurmalisyah 

 

 

Skizofrenia merupakan sekelompok reaksi psikotik yang mempengaruhi 

berbagai area fungsi individu, termasuk fungsi berfikir dan berkomunikasi, 

menerima dan menginterpretasikan realita, merasakan dan menunjukkan emosi 

dan perilaku yang dapat diterima secara rasional. Kondisi seperti itu membuat 

keluarga merasa terbebani dengan kondisi penderita skizofrenia di rumah. 

Penderita membutuhkan perhatian khusus dalam kegiatan sehari hari mulai dari 

makan, minum dan semua aktivitasnya. Jika salah satu dari kebutuhan penderita 

tidak terpenuhi maka keluarga dianggap tidak memberikan dukungan keluarga 

kepada penderita. Salah satu cara untuk menurunkan beban keluarga dan 

meningkatkan dukungan keluarga adalah dengan intervensi psikoedukasi 

keluarga. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui Pengaruh Psikoedukasi 

Keluarga Terhadap Beban Dan Dukungan Keluarga Dalam Merawat Penderita 

Skizofrenia Di Rumah. 

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian quasi experiment dengan 

bentuk pretest – posttest with control group design. Variabel independen dalam 

penelitian ini adalah psikoedukasi keluarga dan variabel dependennya adalah 

beban keluarga dan dukungan keluarga. Kelompok perlakuan diberikan 

psikoedukasi keluarga melalui 4 tahap selama 4 minggu, sedangkan kelompok 

kontrol hanya mengikuti program Puskesmas. Pada kedua kelompok diawali 

dengan pre test dan setelah pelaksanaan psikoedukasi keluarga diadakan post test 

untuk kelompok perlakuan dan kontrol. Populasi terjangkau dalam penelitian 

adalah semua keluarga penderita skizofrenia di wilayah kerja Puskesmas 

Dukuhklopo dan Puskesmas Perak Kabupaten Jombang yang memenuhi kriteria 

sampel masing- masing 43 responden pada tiap wilayah kerja Puskesmas dipilih 

dengan menggunakan simple random sampling serta instrumennya menggunakan 

kuesioner. Uji analisis menggunakan Mann Whitney U Test dan Wilcoxon Signed 

Rank Test (p = 0,000). 

Hasil penelitian menunjukkan ada pengaruh psikoedukasi keluarga 

terhadap penurunan beban keluarga ditunjukkan dengan hasil uji Mann whitney 

p=0,000 pada post test dan pada uji Wilcoxon antara kelompok perlakuan p=0,000 

dan kontrol p=0,180 menunjukkan ada perbedaan beban keluarga yang dirasakan. 

Ada pengaruh psikoedukasi keluarga terhadap peningkatan dukungan keluarga 

ditunjukkan dengan hasil uji Mann whitney p=0,000 pada post test dan pada uji 

Wilcoxon antara kelompok perlakuan p=0,000 dan kontrol p=0,157 menunjukkan 

ada perbedaan dukungan keluarga yang diberikan. 

Psikoedukasi keluarga berpengaruh terhadap penurunan beban keluarga 

dan peningkatan dukungan keluarga dalam merawat penderita skizofrenia di 
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rumah. Sebagian besar keluarga merasa beban keluarga tinggi dan setelah 

dilakukan psioedukasi keluarga menjadi hampir seluruhnya beban keluarga 

rendah. Dan sebagian besar keluarga memberikan dukungan kurang, setelah 

psikoedukasi keluarga seluruh keluarga memberikan dukungan baik. Psikoedukasi 

keluarga lebih efektif karena meningkatkan pengetahuan keluarga tentang 

perawatan skizofrenia di rumah jika dilakukan secara teratur dan bentuk kegiatan 

pun dapat dimodifikasi sesuai dengan kondisi dari peserta psikoedukasi keluarga. 

Berdasarkan hasil penelitian disarankan kepada pihak Puskesmas 

khususnya pemegang program jiwa diharapkan Mengadakan pelatihan petugas 

kesehatan untuk merefresh program  psikoedukasi keluarga yang dapat dijadikan 

program tambahan di posyandu jiwa dalam meningkatkan motivasi dan 

pengetahuan dalam merawat penderita skizofrenia oleh keluarga di rumah. Bagi 

Penelitian selanjutnya diharapkan dapat melakukan penelitian lebih lanjut tentang 

faktor lain yang mempengaruhi beban keluarga dan dukungan keluarga dalam 

perawatan pasien skizofrenia di rumah. 
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EXECUTIVE SUMMARY 

 

THE EFFECT OF FAMILY PSYCHOEDUCTIONS ON BURDEN  

AND FAMILY SUPPORT IN CARING OF SCHIZOPHRENIA  

PATIENTS AT HOME 

 

 

By: Fitri Firranda Nurmalisyah 

 

 

Schizophrenia is a group of psychotic reactions that affect various areas of 

individual function, including the function of thinking and communicating, 

accepting and interpreting reality, feeling and demonstrating acceptable emotions 

rationally and behaviors. Such conditions make the family as burdened with the 

condition of schizophrenics at home. Patients need special attention in daily 

activities ranging from eating, drinking and all their activities. If one of the 

patient's needs is not complete, the family is considered not to provide family 

support to the patient. One way to reduce family burden and increase family 

support is family psychoeducation interventions. The purpose of this study is to 

determine the effect of family psychoeducation on family burden and support in 

caring for schizophrenic patients at home. 

This study uses a quasi experiment type with pretest - posttest with control 

group design. The independent variable in this study is family psychoeducation 

and the dependent variable is family burden and family support. The treatment 

group was given family psychoeducation through 4 stages for 4 weeks, while the 

control group only participated in the Puskesmas program. In both groups started 

with the pre test and after the implementation of family psychoeducation, post test 

was conducted for treatment and control groups. Affordable populations in the 

study were all families of schizophrenics in the work area of Dukuh klopo Public 

Health Center and Perak Health Center in Jombang which met the sample criteria 

of 43 respondents in each working area of the Public health center which selected 

by simple random sampling and the instrument used a questionnaire. Analysis test 

used Mann Whitney U Test and Wilcoxon Signed Rank Test (p = 0,000). 

The results showed that there was an effect of family psychoeducation on 

decreasing family burden indicated by Mann Whitney test results p = 0,000 in the 

post test and the Wilcoxon test between treatment groups p = 0,000 and control p 

= 0.180 showed that there was a perceived difference in family burden. There was 

an effect of family psychoeducation on increasing family support which was 

shown by Mann Whitney test result p = 0,000 in post test and in Wilcoxon test 

between treatment groups p = 0,000 and control p = 0.157 indicates there was a 

difference of family support. 

 Family psychoeducation had an effect on reducing family burden and 

increasing family support in treating schizophrenics at home. Most families felt a 

high family burden and after family education was almost entirely had low family 

burden. And most families provided less support, after family psychoeducation of 

whole family provided good support. Family psychoeducation was more effective 
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because it increased family knowledge about schizophrenia care at home if 

finished regularly and the form of activity could be modified according to the 

conditions of family psychoeducation participants. 

Based on the result of the study, it was suggested to the Public health 

center, especially the holders of mental programs, that they were expected to hold 

health worker training to refresh the family psychoeducation program which could 

be used as an additional program in mental health center to improve motivation 

and knowledge in treating schizophrenics by families at home. For further 

research it was expected to be able to conduct further research on other factors 

that affect family burden and family support in the care of schizophrenic patients 

at home. 
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ABSTRAK 

Pengaruh Psikoedukasi Keluarga Terhadap Beban Dan Dukungan Keluarga 

Dalam Merawat Penderita Skizofrenia Di Rumah 

 

Oleh: Fitri Firranda Nurmalisyah 

Pendahuluan: Keluarga dengan skizofrenia memiliki beban fiannsial 

yang paling tinggi karena keluarga tidak memiliki sumber dana yang cukup untuk 

jaminan kesehatan. Dan dukungan pun yang paling kurang diberikan adalah 

dukungan instrumental yang berkaitan dengan finansial.  Skizofrenia merupakan 

sekelompok reaksi psikotik yang mempengaruhi berbagai area fungsi individu, 

termasuk fungsi berfikir dan berkomunikasi, menerima dan menginterprestasikan 

realita, merasakan dan menunjukan emosi dan perilaku yang dapat diterima secara 

rasional. Psikoedukasi keluarga terhadap penurunan beban keluarga dan 

peningkatan dukungan keluarga belum pernah diteliti. Tujuan penelitian ini untuk 

mengetahui pengaruh Psikoedukasi keluarga terhadap penurunan beban keluarga 

dan peningkatan dukungan keluarga dalam merawat penderita skizofrenia di 

rumah. Metode: Desain penelitian menggunakan quasy experimental dengan 

sampel sebanyak 86 responden. Sampel ditentukan pada dua Puskesmas yakni 

Puskesmas perak dan Puskesmas Dukuhklopo, untuk mendapatkan rsponden yang 

diinginkan pada tiap Puskesmas peneliti menggunakan random sehingga diperoleh 

43 responden dai masing- masing Puskesmas. Variabel independen dalam 

penelitian ini yaitu psikoedukasi keluarga,. Variabel dependen penelitian ini yaitu 

beban keluarga dan dukungan keluarga. Data diuji menggunakan Mann Whitney 

dan Wilcoxon Signed Rank Test (p = 0,000). Hasil dan Analisis: Hasil penelitian 

menunjukkan ada pengaruh psikoedukasi keluarga terhadap penurunan beban 

keluarga ditunjukkan dengan hasil uji Mann whitney p=0,000 pada post test dan 

pada uji Wilcoxon antara kelompok perlakuan p=0,000 dan kontrol p=0,180 

menunjukkan ada perbedaan beban keluarga yang dirasakan. Ada pengaruh 

psikoedukasi keluarga terhadap peningkatan keluarga ditunjukkan dengan hasil uji 

Mann whitney p=0,000 pada post test dan pada uji Wilcoxon antara kelompok 

perlakuan p=0,000 dan kontrol p=0,157 menunjukkan ada perbedaan dukungan 

keluarga yang diberikan. Diskusi dan Kesimpulan: Psikoedukasi keluarga 

mempunyai pengaruh terhadap penurunan beban keluarga dan peningkatan 

dukungan keluarga dalam merawat penderita skizofrenia di rumah. 

 

Kata kunci: psikoedukasi keluarga, beban, dukungan, skizofrenia 
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ABSTRACT 

THE EFFECT OF FAMILY PSYCHOEDUCATION ON BURDEN AND 

SUPPORT IN CARING FOR SCHIZOPHRENICS AT HOME 

 

By: Fitri Firranda Nurmalisyah 

Introduction: Families with schizophrenia have highest financial burden because 

families do not have sufficient financial resources for health insurance. And the 

least support is given by financial instrumental support. Schizophrenia is a group 

of psychotic reactions that affect various areas of individual function, included the 

function of thinking and communicating, accepting and interpreting reality, 

feeling and demonstrating acceptable emotion rationally and behaviors. Family 

psychoeducation on decreasing family burden and increasing support of family 

have never been studied. The purpose of this study is to determine the effect of 

family psychoeducation on reducing family burden and increasing family support 

in treating schizophrenia at home. Method: The research design used quasi 

experimental with sample as many as 86 respondents. The sample was determined 

in two public health center namely silver health center and Dukuh klopo health 

center, to get the desired respondent at each Public health center of the researchers 

used random method to obtain as many as 43 respondents from each Public health 

center. The independent variable in this study was family psychoeducation. The 

dependent variable of this study was family burden and family support. Data were 

tested using Mann Whitney and Wilcoxon Signed Rank Test (p = 0,000). Results 

and Analysis: The results showed that there was an effect of family 

psychoeducation on decreasing family burden indicated by Mann Whitney test 

results p = 0,000 in the post test and in the Wilcoxon test between treatment 

groups p = 0,000 and control p = 0.180 showed that there was a perceived 

difference of family burden. There was an effect of family psychoeducation on 

family improvement which was shown by Mann Whitney test results p = 0,000 in 

post test and Wilcoxon test between treatment groups p = 0,000 and control p = 

0.157 indicates that there was a difference in family support. Discussion and 

Conclusion: Family psychoeducation had an effect on reducing family burden 

and increasing family support in treating schizophrenics at home. 

 

 

Keyword: Family psychoeducation, Burden, Support, schizophrenia  
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BAB 1 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Skizofrenia merupakan sekelompok reaksi psikotik yang 

mempengaruhi berbagai area fungsi individu, termasuk fungsi berfikir dan 

berkomunikasi, menerima dan menginterprestasikan realita, merasakan dan 

menunjukan emosi dan perilaku yang dapat diterima secara rasional (Stuart 

dan Laraia, 2005). Skizofrenia dapat didefinisikan sebagai suatu sindrom 

gangguan jiwa yang penderitanya tidak mampu menilai realitas (Reality 

testing Ability/ RTA) dengan baik dan pemahaman diri buruk (Hawari, 

2008). Berdasarkan definisi diatas dapat disimpulkan bahwa skizofrenia 

adalah terganggunya fungsi kognitif, fungsi perasaan dan fungsi perilaku 

dalam kehidupan sehari-hari. 

Menurut Hawari (2009) stigma merupakan sikap keluarga dan 

masyarakat yang menggangap bahwa bila salah seorang anggota keluarga 

menderita skizofrenia merupakan aib bagi anggota keluarganya. Selama 

bertahun-tahun banyak bentuk diskriminasi di dalam masyarakat. Stigma 

yang ada di masyarakat memang sulit dirubah. Oleh karena itu, sebagai 

keluarga terdekat dari penderita harus mampu memberikan dukungan yang 

lebih tinggi kepada penderita. Keluarga dengan penderita skizorenia 

memiliki beban tersendiri dibandingkan dengan penyakit fisik. 
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Beban keluarga adalah tingkat pengalaman distress keluarga sebagai 

efek dari kondisi anggota keluarganya yang sakit. Kondisi ini dapat 

menyebabkan meningkatnya stres emosional dan ekonomi keluarga 

(Fontaine, 2009). Kondisi ini dapat menyebabkan meningkatnya stres 

emosional dan ekonomi dari keluarga. Sebagaimana respon keluarga 

terhadap berduka dan trauma, keluarga dengan anggota keluarga mengalami 

skizofrenia juga membutuhkan empati dan dukungan dari tenaga  kesehatan 

profesional (Mohr & Regan- Kubinski, 2001 dalam Fontaine, 2009). 

Di Indonesia menurut Riset Kesehatan dasar tahun 2007 prevalensi 

gangguan mental emosional penduduk Indonesia adalah 11,6 % dari jumlah 

penduduk. Hasil riset kesehatan dasar tahun 2013 sebanyak 1,7 permil. Di 

Jawa Timur 2,2 permil. Di Kabupaten Jombang Prevalensi jumlah penderita 

Skizofrenia meningkat dari tahun ke tahun. Dari tahun 2015 sebanyak 1761 

penderita, tahun 2016 sebanyak 1984 penderita, dan 2017 sebanyak 2256 

penderita. Puskesmas dengan jumlah penderita Skizofrenia paling banyak 

adalah Puskesmas Perak yang meningkat dari tahun 2015 sebanyak 120 

penderita, tahun 2016 sebanyak 140 penderita dan tahun 2017 sebanyak 181 

penderita. 

Permasalahan yang sering terjadi  pada kesehatan jiwa banyak 

dipengaruhi oleh berbagai faktor dalam kehidupan diantaranya adalah stress, 

pengangguran, tindakan kekerasan, konflik yang ada di masyarakat, bencana 

alam, ketidakmampuan daam mengatasi sumber stress dapat mengakibatkan 

seseorang gangguan mental emosional (Keliat, 2013). Beban keluarga 
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adalah tingkat pengalaman yang tidak menyenangkan dalam keluarga 

sebagai efek dari kondisi anggota keluarganya (Fontaine, 2009). Salah satu 

peran dan fungsi keluarga adalah memberikan fungsi afektif untuk 

pemenuhan kebutuhan psikososial anggota keluarganya dalam memberikan 

kasih sayang (Friedman,  2010). 

Dukungan keluarga adalah semua bantuan yang diberikan oleh 

anggota keluarga sehingga akan memberikan rasa nyaman secara fisik dan 

psikologis pada individu yang sedang merasa tertekan atau stress ( Taylor, 

2006). Dukungan keluarga adalah suatu proses hubungan antara kelurga 

dengan lingkungan sosialnya yang dapat diakses oleh keluarga yang dapat 

bersifat  mendukung dan memberikan pertolongan kepada anggota keluarga 

(Friedman, 2010). Menurut Pender 2002 dalam Bomar 2004, family support 

system (sistem dukungan keluarga) merupakan suatu sistem pendukung 

yang diberikan oleh keluarga terhadap anggota keluarga dalam rangka 

mempertahankan identitas sosial anggota keluarga, memberikan dukungan 

emosional, bantuan materiil, memberikan informasi dan pelayanan, 

memfasilitasi anggota keluarga dalam membuat kontak sosial baru dengan 

masyarakat. 

Dukungan keluarga dan koping keluarga yang baik sangat 

mendukung penyembuhan penderita skizofrenia. Perasaan malu, terbebani 

dan tidak peduli terhadap penderita selama ini masih menjadi faktor utama 

terjadinya kekambuhan penderita skizofrenia. Jumlah penderita Skizofrenia 
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dari tahun ke tahun meningkat banyak disebabkan oleh kurangnya dukungan 

keluarga dan beban keluarga dengan adanya penderita Skizofrenia. 

Salah satu wujud dari fungsi keluarga tersebut adalah memberikan 

dukungan keluarga pada anggota keluarga yang mengalami gangguan 

stabilitas mental. Crotty dan Kulys 1986 dalam Saunders 2003, menjelaskan 

bahwa dukungan pasien skizofrenia merupakan mediator yang penting bagi 

beban keluarga, pasien dengan sistem dukungan akan mengurangi beban 

keluarga jika dibandingkan dengan yang tidak mendapatkan dukungan. 

Sumber dukungan keluarga mengacu kepada dukungan yang dipandang 

sebagai sesuatu yang dapat diakses atau diadakan untuk keluarga, tetapi 

anggota keluarga memandang bahwa orang yang bersifat mendukung selalu 

siap memberikan pertolongan dan bantuan jika diperlukan. Dukungan 

keluarga dapat berupa dukungan keluarga   internal   seperti   dukungan   

dari   suami   atau   istri atau dukungan dari saudara kandung atau dukungan 

keluarga eksternal (Friedman, 1998). 

Psikoedukasi merupakan pengembangan dan pemberian informasi 

dalam bentuk pendidikan masyarakat sebagai informasi yang berkaitan 

dengan psikologi sederhana atau informasi lain yang mempengaruhi 

kesejahteraan psikososial masyarakat. Pemberian informasi ini bisa 

memperguanakan berbagai media dan pendekatan. Psikoedukasi bukan 

merupakan pengobatan, namun merupakan suatu terapi yang dirancang 

untuk menjadi bagian dari rencana perawatan secara holistik. Melalui 

psikoedukasi, pengetahuan mengenai diagnosis penyakit, kondisi pasien, 
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prognosis dan lain-lain dapat ditingkatkan. Terapi psikoedukasi 

mengandung unsur peningkatan pengetahuan konsep penyakit, pengenalan 

dan pengajaran teknik mengatasi gejala-gejala penyimpangan perilaku, serta 

peningkatan dukungan bagi pasien. Adapun komponen latihan dapat berupa 

keterampilan komunikasi, latihan penyelesaian konflik, latihan asertif, 

latihan mengatasi perilaku kecemasan (Rachmaniah, 2012). Dalam 

psikoedukasi terjadi proses sosialisasi dan pertukaran pendapat bagi pasien 

dan tenaga profesional sehingga berkontribusi dalam destigmatisasi 

gangguan psikologis yang beresiko untuk menghambat pengobatan 

(Supratiknya, 2011). 

Pemberian psikoedukasi mengenai perubahan- perubahan yang 

dialami selama hidup dan bersikap terbuka dengan orang lain, serta 

penggunaan koping yang efektif dapat membantu mengurangi kecemasan, 

membuat perasaan menjadi lebih baik, dan dapat membantu memecahkan 

masalah yang dihadapi, mengurangi depresi dan menumbuhkan rasa percaya 

diri. Dalam kenyataannya psikoedukasi sebagai gerakan pemberian layanan 

publik di bidang konsultasi psikologi tidak bermakna tanggal. Menurut 

Nelson Jones (Supratiknya, 2011). 

Berdasarkan studi pendahuluan pada hari Senin tanggal 2 Oktober 

2017 di Puskesmas Dukuhklopo Kabupaten Jombang didapatkan data dari 

10 orang keluarga penderita yang merawat keluarga dengan skizofrenia 

sebanyak 7 diantaranya merasa beban dengan adanya anggota keluarga yang 

Skizofrenia. Keluarga menyampaikan alasan mereka merasa terbebani 
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merawat penderita skizofrenia karena penderita membutuhkan perhatian 

khusus mulai dari kebutuhan makan, mandi, pakaian, berobat dan kegiatan 

sehari- hari. Ketidak mandirian penderita di rumah membuat keluarga 

merasa terbebani. Hal tersebut yang membuat keluarga kurang memberikan 

dukungan kepada penderita, karena bukan hanya merawat penderita tapi 

masih ada anggota keluarga lain yang juga membutuhkan perhatian. 

Keadaan ini menjadi permasalahan karena keadaan pasien dengan 

skizofrenia menjadi beban subjektif bagi keluarga yang merawat dan 

sebagian besar dukungan keluarga yang diberikan kepda penderita kurang 

dapat memperburuk keadaan penderita Skizofrenia. Berdasarkan data diatas 

peneliti tertarik untuk melakukan penelitian yang berjudul ”Pengaruh 

Psikoedukasi Keluarga Terhadap Beban Dan Dukungan Keluarga Dalam 

Merawat Penderita Skizofrenia Di Rumah”. 

 

1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan uraian dari latar belakang maka rumusan masalahnya 

adalah : “apakah ada Pengaruh Psikoedukasi Keluarga Terhadap Beban Dan 

Dukungan Keluarga Dalam Merawat Penderita Skizofrenia Di Rumah” 
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1.3 Tujuan Penelitian 

1.3.1 Tujuan Umum 

Untuk mengetahui perbedaan psikoedukasi keluarga terhadap 

penurunan beban keluarga dan peningkatan dukungan keluarga dalam 

merawat penderita skizofrenia di rumah. 

1.3.2 Tujuan Khusus 

1. Mengidentifikasi beban keluarga dalam merawat penderita skizofrenia 

di rumah. 

2. Mengidentifikasi dukungan keluarga dalam merawat penderita 

skizofrenia di rumah. 

3. Menganalisis pengaruh psikoedukasi keluarga terhadap penurunan 

beban keluarga. 

4. Menganalisis pengaruh psikoedukasi keluarga terhadap peningkatan 

dukungan keluarga dalam merawat penderita skizofrenia di rumah. 

 

1.4 Manfaat Penelitian 

1.4.1 Manfaat Teoritis 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memperkaya pengetahuan dan 

sebagai dasar pengembangan konsep keperawatan jiwa komunitas 

khususnya tentang perawatan skizofrenia berbasis keluarga. 
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1.4.2 Manfaat Praktis 

1. Bagi keluarga penderita skizofrenia 

Memberikan perubahan tentang perawatan yang diberikan keluarga 

setelah dilakukan psikoedukasi yang dapat mengurangi beban 

keluarga serta meningkatkan dukungan keluarga pada penderita 

skizofrenia. 

2. Bagi Perawat Puskesmas 

Memberikan kesempatan pada perawat Puskesmas untuk mengetahui 

psikoedukasi yang dapat dilakukan pada keluarga, sehingga perawat 

dapat mengaplikasikannya kembali untuk menangani klien dan 

keluarga penderita skizofrenia. 

3. Bagi Penelitian Selanjutnya 

Penelitian ini dapat dijadikan dasar pengembangan penelitian 

selanjutnya mengenai keluarga dengan penderita skizofrenia berbasis 

teori keperawatan. 
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BAB 2 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

2.1 Psikoedukasi 

2.1.1 Pengertian Psikoedukasi 

Psikoedukasi adalah suatu tindakan yang diberikan kepada 

individu dan keluarga untuk memperkuat strategi koping atau suatu cara 

khusus dalam menangani kesulitan perubahan mental. Psikoedukasi adalah 

sebuah tindakan modalitas yang disampaikan oleh professional, yang 

mengintegrasikan dan mensinergikan antara psikoterapi dan intervensi 

edukasi (Lukens & McFarlane, dalam Catright, 2007). 

 Dalam psikoedukasi terjadi proses sosialisasi dan pertukaran 

pendapat bagi pasien dan tenaga profesional sehingga berkontribusi dalam 

destigmatisasi gangguan psikologis yang beresiko untuk menghambat 

pengobatan (Supratiknya, 2011). 

Psikoedukasi dapat dilaksanakan diberbagai tempat pada berbagai 

kelompok atau rumah tangga. Tindakan psikoedukasi memiliki media 

berupa catatan seperti poster, booklet, leaflet, video dan berupa eksplorasi 

yang diperlukan. Proses pemberian psikoedukasi sangat diperlukan 

kehadiran keluarga sebagai kunci keberhasilan intervensi. Perawat dapat 

membangun hubungan saling percaya agar dapat melakukan pengkajian 

yang tepat dan memberikan pengertian terhadap keluarga bagaimana 

psikoedukasi memberikan keuntungan pada mereka, dapat mengatasi dan 
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mencegah terjadinya gangguan emosional dengan strategi koping yang 

efektif (Supratiknya, 2011). 

2.1.2 Model Psikoedukasi 

Terdapat tiga macam model psikoedukasi antara lain (Supratinya, 2011): 

1) Model skills deficit atau life skills 

Skills defisit model  atau model kurang terampil adalah 

kerangka pikir yang menyatakan bahwa seseorang akan menunjukkan 

atau menampilkan penguasaan ketrampilan sosia yang buruk karena 

tidak memiliki respon spesifik tertentu dalam khazanah responnya, 

atau sebenarnya memilikinya namun gagal menggunakan atau 

menerapkannya semestinya. Maka bentuk intervensi yang dapat 

dilakukan adalah mengajarkan secara langsung jenis atau bentuk 

ketrampilan yang dibutuhkan. 

Arah dan corak psikoedukasi menjadi semakin tajam berkat 

pengaruh gerakan konseling kelompok yang bernuansa perkembangan. 

Daam gerakan ini, skills defisit model dipertajam atau diberi spirit baru 

menjadi  apa yang kemudian dikenal sebagai life skills model. Jenis 

ketrampilan yang sering kali defisit sehingga menimbulkan hambatan 

dalam perkembangan atau menimbulkan kesulitan dalam menjalankan 

tugas kehidupan sehari- hari bagi seseorang adalah life skills atau 

aneka ragam ketrampilan hidup. 

Life skills dapat didefinisikan sebagai ketrampilan yang 

diperlukan oleh setiap orang agar mampu mengalami perkembangan 
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pribadi secara optimis yaitu tumbuh menjadi pribadi terbaik dengan 

memanfaatkan semua potensi dan tertera yang dimiliki, dan dengan 

begitu akan menjadikannya mampu hidup bermasyarakat dengan baik. 

Ketrampilan hidup itu sendiri dapat digolongkan dalam dua kategori. 

Pertama, gugus ketrampilan hidup yang menjadi landasan bagi konsep 

diri yang positif dan sehat. Gugus ini meliputi tiga ketrampilan dasar 

yaitu memahami diri sendiri, mencintai diri sendiri, dan bersikap jujur 

terhadap diri sendiri. Kedua, gugus ketrampilan hidup yang menjadi 

landasan bagi kemampuan berfikir secara kritis. Gugus ini meliputi 

memiliki sistem nilai pribadi yang jelas, memiliki perspektif atau 

wawasan hidup, berpikir terbuka, memiliki selera humor, memiliki 

resiliensi atau daya tahan menghadapi tekanan dan memiliki sikap 

menerima atau pasrah. 

2) Model tugas perkembangan 

Tugas perkembangan adalah tugas yang muncul pada atau 

sekitar masa tertentu dalam kehidupan seseorang, bila dicapai secara 

berhasil akan membawa pada kebahagiaan dan keberhasilan mencapai 

tugas- tugas berikutnya, namun jika gagal akan membawa 

ketidakbahagiaan bagi yang bersangkutan, penolakan leh masyarakat 

serta kesulitan dalam mencapai tugas- tugas berikutnya. 

Konsep tugas perkembangan memiliki dua manfaat bagi 

penyelenggaraan perogram psikoedukasi. Pertama, membantu 
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menemukn dan merumuskan tujuan psikoedukasi. Kedua, 

menunjukkan saat yang tepat dalam memberikan psikoedukasi. 

3) Model ragam bantuan 

Ragam bantuan merupakan istilah untuk membedakan jenis – 

jenis psikoedukasi berdasarkan bidang kehidupan tertentu atau aspek 

perkembangan tertentu yang dijadikan fokus atau materi psikoedukasi. 

Tiga bidang psikoedukasi yang dimaksud adalah bidang pribadi- 

sosial, bidang akademik, dan bidang karir. 

Menurut Bhattacharjee, dkk (2011) terdapat enam jenis 

psikoedukasi antara lain: 

(1) Information model 

Model psikoedukasi ini mengutamakan pemberian pengetahuan 

keluarga terkait penyakit dan manajemen penatalaksanaan. Tujuan 

dari model ini adalah untuk meningkatkan kesadaran keluarga 

tentang penyakit dan kontribusinya dalam penatalaksanaan pasien. 

(2) The skills training model 

Model psikoedukasi ini menunjukkan pengembangan secara 

sistematis terhadap perilaku yang spesifik sehingga individu dapat 

menambah kemampuannya dalam mengatasi masalah kesehatan 

secara lebih efektif. 

(3) The supportive model 

Model psikoedukasi ini merupakan suatu model pendekatan 

dengan memberi dukungan pada klien maupun keluarga untuk 
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berbagi perasaan dan pengalaman. Tujuan utama dari model ini 

adalah meningkatkan kapasitas emosional klien dan keluarga 

sehingga dapat menunjukkan koping yang positif. 

(4) Comprehensive model 

Model ini dapat dikatakan sebagai kombinasi dari information, 

skill training dan supportive model. Inti dari model ini adalah 

pemberian informasi atau ceramah terkait penyakit. Pada model ini 

akan digunakan anggota keluarga dari klien yang pada akhirnya 

akan berpastisipasi dalam pemberian psikoedukasi bersama 

profesional lainnya. 

(5) The multiple family group therapy model 

Model ini menekankan pada pemberian bantuan pda klien dan 

keluarga dalam mengakomodasi penatalaksanaan penyakit dengan 

meningkatkan sistem dukungan sosial untuk mengurangi 

kebingungan dan kecemasan pada klien dan keluarga dengan 

mempelajari strategi adaptif. 

(6) The behavioral family manajement model 

Model ini memberikan intervensi pada keluarga untuk 

meningkatkan mekanisme koping yang efektif sehingga klien dapat 

menghindari efek negatif dari stress lingkungan. Model ini 

memberikan pengetahuan pada nggota keluarga tentang bagaimana 

merencanakan dan mengimplementasikan variasi dari tugas 

penting untuk rehabilitasi klien . model ini meningkatkan strategi 
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koping keluarga untuk menambah efisiensi dari penyelesaian 

masalah keluarga. 

(7) Peer o peer psychoeducation approach 

Model ini diterapkan pada area klinis dimana pasien yang pernah 

mengalami penyakit/ masalah yang sama akan saling memotivasi 

sehingga timbul harapan baru bagi klien.  

2.1.3 Tujuan psikoedukasi 

Tujuan dari psikoedukasi ini adalah menambah pengetahuan bagi 

individu dan keluarga sehingga diharapkan dapat menurunkan tingkat 

kecemasan dan meningkatkan fungsi keluarga (Stuart, 2009). Intervensi 

psikoedukasi diharpkan dapat meningkatkan pencapaian pengetahuan 

individu tetang penyakit, mengajarkan bagaimana eknik pengajaran dalam 

upaya membantu mereka melindungi individu dengan mengetahui gejala- 

gejala perilaku dan mendukung individu. 

2.1.4 Fokus psikoedukasi 

Psikoedukasi dapat menjadi intervensi tunggal, tetapi juga sering 

digunakan bersamaan dengan beberapa intervensi lainnya untuk membantu 

partisipan menghadapi tantangan kehidupan tertentu. Psikoterapi berbeda 

dengan psikoedukasi. Psikoterapi merupakan proses interaksi antara 

profesional dan kliennya (individu, keluarga, atau kelompok) yang 

bertujuan mengurangi stress, malfungsi dan disability dari sistem klien 

pada fungsi kognisi, afeksi, dan perilaku. Psikoterapi berfokus pada dari 

individu yang mendapatkan intervensi, sedangkan psikoedukasi berfokus 
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pada sistem yang lebih besar dan mencoba untuk tidak mempatologikan 

pasien (Walsh, 2010). 

Intervensi psikoterapi berdasarkan pada model medis tradisional 

dimana didesain untuk mengobati patologi, gangguan, dan disfungsi. 

Sedangkan psikoedukasi merefleksikan paradigman yang lebih 

menyeluruh dengan pendekatan competence based, menekankan pada 

kesehatan, kolaborasi, coping dan empowerment (Lukens &McFarlance, 

2004). Psikoedukasi akan memberikan informasi – informasi penting 

permasalahan klien serta memberikan pengajaran tentang ketrampilan- 

ketrampilan yang dianggap penting dalam menghadapi sistuasi 

permasalahan. 

Fokus dari psikoedukasi antara lain: mendidik partisipan mengenai 

tantangan dalam hidup, membantu partisipan mengembangkan sumber- 

sumber dukungan dalam menghadapi tantangan hidup, mengembangkan 

ketrampilan coping unuk menghadapi tantangan hidup, mengembangkan 

dukungan keluarga, mengurangi beban keluarga oleh partisipan. 

2.1.5 Tahapan dalam psikoedukasi keluarga 

Pelaksanaan terapi psikoedukasi keluarga terdiri dari 5 sesi. 

1) Sesi 1: pengkajian masalah keluarga 

 Sesi  pertama  terapis  dan  keluarga  bersama-sama 

mengidentifikasi masalah yang timbul di keluarga karena memiliki 

klien yang sakit. Terapi ini mengikutsertakan seluruh anggota keluarga 

yang terpengaruh dan terlibat dalam perawatan pasien terutama 
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caregiver.  Hal yang perlu diidentifikasi adalah makna sakit bagi  

keluarga dan  dampaknya  pada orang tua,  anak,  saudara kandung,  

dan  pasangan. 

2) Sesi 2 : Perawatan klien oleh keluarga 

 Sesi kedua ini berfokus pada edukasi mengenai masalah yang 

dialami oleh klien. Edukasi yang diberikan kepada keluarga terkait 

dengan diagnosa medis dan diagnosis keperawatan yang dialami klien. 

 Bellack dan Mueser (1993 dalam Fortinash & Worret, 2004) 

menyatakan bahwa intervensi dengan memberikan edukasi pada 

keluarga dapat membantu keluarga menghadapi stresor karena anggota 

keluarga sakit, yang berefek positif pada kondisi pasien. Townsend 

(2009) menyatakan dampak positif program psikoedukasional secara 

tidak langsung pada pasien yaitu bahwa dengan memberikan informasi 

mengenai penyakit klien pada keluarga dan memberikan saran 

mengenai koping yang baik. 

3) Sesi 3 : Manajemen stres oleh keluarga 

 Sesi 3 ini adalah sesi untuk membantu mengatasi masalah masing-

masing individu keluarga yang muncul karena merawat pasien. Stres 

akan terjadi terutama pada caregiver yang setiap saat berinteraksi 

dengan klien. Kegiatan pada sesi 3 ini, terapis mengajarkan cara-cara 

memanajemen stres  pada seluruh anggota keluarga, terutama caregiver. 
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4)  Sesi 4 : Manajemen beban keluarga 

 Kegiatan pada sesi 4 ini terapis bersama dengan seluruh anggota 

keluarga, membicarakan mengenai masalah yang muncul karena 

anggota keluarga sakit dan mencari pemecahan masalah bersama. Sesi 

ini sangat memerlukan  kontribusi dari seluruh anggota keluarga untuk 

memecahkan masalah yang dirasakan keluarga. 

5) Sesi 5 : Pemberdayaan komunitas membantu keluarga 

Sesi 5 ini membahas mengenai pemberdayaan sumber di luar keluarga, 

yaitu di komunitas untuk membantu permasalahan di keluarga. Sumber 

dukungan yang sebelumnya ada dapat hilang atau terbatas karena 

kebutuhan  untuk  merawat  anggota  keluarga  yang sakit. Semua 

aspek dari beban subjektif dapat membatasi akses pada sistem 

dukungan sosial. Keluarga seperti ini  memerlukan  bantuan  untuk  

membangun  kembali  dukungan  sosialnya  (Stuart,2009). 

2.1.6 Program psikoedukasi 

Program psikoedukasi dalah suatu rangkaian kegiatan psikoedukasi 

untuk membantu klien sasaran/ partisipan mengembangkan satu atau 

serangkaian ketrampilan hidup tertentu (Supratiknya, 2011).  
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Program psikoedukasi dapat dikembangkan dengan menggunakan 

modul psikoedukasi yang tersusun atas komponen: 

1) Topik 

Komponen ini menjelaskan jenis ketrampilan hidup yang akan 

diberikan dalam modul psikoedukasi. Topik biasanya akan digunakan 

sebagai judul. 

2) Tujuan 

Komponen ini menjelaskan secara lebih spesifik jenis- jenis 

ketrampilan hidup yang akan menjadi tujuan modul, serta hasil yang 

diharapkan akan dicapai oleh peserta pada akhir kegiatan. 

3) Waktu 

Komponen ini menjelaskan waktu yang diperlukan dalam 

melaksanakan modul dari kegiatan dari awal sampai evaluasi. Waktu 

dituliskan jam atau menit. 

4) Tata ruang 

Komponen ini menjelaskan pengaturan isi ruangan, kondisi ruangan, 

perabotan serta perlengkapan dalam pelaksanaan modul psikoedukasi. 

5) Materi 

Komponen ini menjelaskan secara konseptual jenis- jenis ketrampilan 

hidup yang menjadi tujuan modul dan disajikan berupa handouts, 

booklet, rekaman pidato, atau media lain yang disertai penjelasnan lisan 

oleh fasilitator. 
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6) Prosedur 

Komponen ini menjelaskan langkah- langkah kegiatan yang harus 

dilakukan oleh para peserta dan fasilitator dalam rangka mencapai 

tujuan. 

7) Media 

Media dapat berupa: 

(1) Handouts/ booklet yang berisi papaan materi 

(2) Lembar kerja pribadi maupun kelompok 

(3) Slides- film, rekaman audio seperti pidato, musik, dsb. 

(4) Gambar, Koran bekas, majalah bekas, dll 

(5) OHP, laptop, computer dan reviewer 

(6) Alat tulis 

8) Evaluasi 

Evaluasi hasil serta kinerja. Evaluasi hasil mempertanggungjawabkan 

hasil penyelenggaraan modul psikoedukasi yang telah dilaksanakan. 

Sedangkan ealuasi kinerja mempertanggungjawabkan proses 

pelaksanaan modul psikoedukasi yang telah dilaksanakan terkait kinerja 

fasilitator. 

9) Sumber 

Komponen ini memuat berbagai sumber pustaka yang digunakan 

sebagai sumber acuan dalam penyusunan modul. 
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2.2 Keluarga 

2.2.1 Pengertian 

Keluarga adalah dua atau lebih individu yang hidup dalam satu 

rumah tangga karena adanya hubungan darah, perkawinan, atau adopsi. 

Mereka saling berinteraksi satu dengan yang lain, mempunyai peran 

masing-masing dan menciptakan serta mempertahankan suatu budaya 

(Bailon & Maglana, 1989 dalam Friedman, 2010). Keluarga adalah suatu 

sistem interaksi emosional yang diatur secara kompleks dalam posisi, peran 

dan norma yang lebih jauh diatur dalam subsistem di dalam keluarga, 

subsistem ini menjadi dasar struktur atau organisasi keluarga (Friedman, 

2003). Penelitian Solahudin (2009) Peran keluarga dalam penyembuhan 

gangguan jiwa di Yayasan Dian  Atmajaya Lawang Kabupaten Magelang 

menyatakan peran keluarga sangat berkontribusi terhadap kesembuhan 

klien gangguan jiwa. 

2.2.2 Fungsi Keluarga 

Friedman (2010) mendefinisikan fungsi dasar keluarga adalah untuk 

memenuhi kebutuhan anggota keluarganya dan masyarakat yang lebih luas, 

meliputi : 

1) Fungsi afektif adalah fungsi mempertahankan kepribadian dengan 

memfasilitasi kepribadian orang dewasa, memenuhi kebutuhan 

psikologis anggota keluarga, peran keluarga dilaksanakan dengan baik 

dengan penuh kasih sayang. 

2) Fungsi sosial adalah memfasilitasi sosialisasi primer anggota keluarga 
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yang bertujuan untuk menjadikan anggota keluarga yang produktif dan 

memberikan status pada anggota keluarga, keluarga tempat 

melaksanakan sosialisasi dan interakasi dengan anggotanya. 

3) Fungsi reproduksi adalah fungsi untuk mempertahankan generasi dan 

menjaga kelangsungan hidup keluarga, dan menambah sumber daya 

manusia. 

4) Fungsi ekonomi adalah keluarga berfungsi untuk memenuhi kebutuhan 

keluarga secara ekonomi dan mengembangkan untuk meningkatkan

penghasilan dalam memenuhi kebutuhan keluarganya. 

5) Fungsi perawatan mempertahankan keadaan kesehatan anggota keluarga 

agar memiliki produktivitas yang tinggi, fungsi ini dikembangkan 

menjadi tugas keluarga dibidang kesehatan. 

Keluarga mempunyai tugas di bidang kesehatan (Friedman, 2010) yang 

meliputi: 

1) Mengetahui kemampuan keluarga untuk mengenal masalah kesehatan 

keluarga klien dengan skizofrenia, keluarga perlu mengetahui penyebab 

tanda-tanda klien kambuh dan perilaku maladaptifnya meliputi keluarga 

perlu mengetahui pengertian skizofrenia, tanda dan gejalanya, cara 

mengontrol skizofrenianya dengan cara minum obat dan cara spiritual. 

2) Mengetahui kemampuan keluarga dalam mengambil keputusan 

mengenai tindakan keperawatan yang tepat dalam mengatasi anggota 

keluarga dengan skizofrenia, menanyakan kepada orang yang lebih tahu, 

misalnya membawa kepelayanan kesehatan atau membawa untuk 
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dirawat ke rumah sakit jiwa. 

3) Mengetahui sejauh mana kemampuan keluarga dalam merawat anggota 

keluarga dengan riwayat skizofrenia yang perlu dikaji pengetahuan 

tentang akibat lanjut skizofrenia  yang dilakukan, pemahaman keluarga 

tentang cara merawat anggota keluarga dengan riwayat skizofrenia yang 

perlu dilakukan oleh keluarga, pengetahuan  keluarga tentang alat-alat 

yang membahayakan bagi anggota keluarga dengan riwayat skizofrenia, 

pengetahuan keluarga tentang sumber yang dimiliki keluarga dalam 

merawat anggota keluarga dengan riwayat skizofrenia, bagaimana 

keluarga dalam merawat anggota keluarga dengan riwayat skizofrenia 

yang membutuhkan bantuan. 

4) Mengetahui kemampuan keluarga dalam memodifikasi lingkungan, yang 

perlu dikaji : pengetahuan keluarga tentang sumber-sumber yang 

dimiliki keluarga dalam memodifikasi lingkungan khususnya dalam 

merawat anggota keluarga dengan riwayat skizofrenia, kemampuan 

keluarga dalam memanfaatkan lingkungan yang asertif. 

Mengetahui kemampuan keluarga menggunakan fasilitas pelayanan 

kesehatan yang berada di masyarakat, yang perlu dikaji pengetahuan 

keluarga tentang fasilitas keberadaan pelayanan kesehatan dalam mengatasi 

skizofrenianya. Pemahaman keluarga tentang manfaat fasilitas pelayanan 

yang berada di masyarakat, tingkat kepercayaan keluarga terhadap fasilitas 

pelayanan kesehatan, apakah keluarga mempunyai pengalaman yang 
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kurang tentang fasilitas pelayanan kesehatan, apakah keluarga dapat 

menjangkau pelayanan kesehatan yang ada di masyarakat. 

 

2.3 Beban Keluarga 

2.3.1 Pengertian beban keluarga 

  Beban keluarga adalah tingkat pengalaman distress keluarga 

sebagai efek dari kondisi anggota keluarganya. Kondisi ini dapat 

menyebabkan meningkatnya stres emosional dan ekonomi keluarga adalah 

tingkat pengalaman distress keluarga sebagai efek dari kondisi anggota 

keluarganya (Fontaine, 2009). Kondisi ini dapat menyebabkan 

meningkatnya stres emosional dan ekonomi dari keluarga. Sebagaimana 

respon keluarga terhadap berduka dan trauma, keluarga dengan anggota 

keluarga mengalami skizofrenia juga membutuhkan empati dan dukungan 

dari tenaga  kesehatan profesional (Mohr & Regan- Kubinski, 2001 dalam 

Fontaine, 2009). 

  Menurut WHO (2008) mengkategorikan beban keluarga dengan 

klien skizofrenia dalam dua jenis yaitu: 

1) Beban obyektif, merupakan beban yang berhubungan dengan masalah 

dan pengalaman anggota keluarga, terbatasnya hubungan sosial dan 

aktivitas kerja, kesulitan finansial dan dampak negatif terhadap 

kesehatan fisik anggota keluarga. 

2) Beban subyektif, merupakan beban yang berhubungan dengan reaksi 

psikologis anggota keluarga meliputi perasaan kehilangan, kesedihan, 
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kecemasan dan malu dalam situasi sosial, koping, stress terhadap 

gangguan perilaku dan frustasi yang disebabkan karena perubahan 

hubungan. 

Mohr (2006) membagi menjadi tiga jenis beban keluarga yaitu: 

1) Beban Subyektif, merupakan beban yang berupa distress emosional 

yang dialami anggota keluarga yang berkaitan dengan tugas merawat 

anggota keluarga yang mengalami skizofrenia. Termasuk beban 

subyektif diantaranya: ansietas akan masa depan, sedih, frustasi, merasa 

bersalah, kesal, dan bosan. 

2) Beban Obyektif, merupakan beban dan hambatan yang dijumpai dalam 

kehidupan suatu keluarga yang berhubungan dengan pelaksanaan 

merawat salah satu anggota keluarga yang mengalami skizofrenia. 

Termasuk ke dalam beban obyektif adalah: beban biaya finansial untuk 

perawatan dan pengobatan, tempat tinggal, makanan, dan transportasi. 

3) Beban Iatrogenik, merupakan beban yang disebabkan karena tidak 

berfungsinya sistem pelayanan kesehatan jiwa yang dapat 

mengakibatkan intervensi dan rehabilitasi tidak berjalan sesuai 

fungsinya. Termasuk dalam beban ini, bagaimana sistem rujukan dan 

program pendidikan kesehatan. 

2.3.2 Faktor- faktor yang mempengaruhi beban keluarga 

  Penderita skizofrenia khususnya yang mengalami gejala 

skizofrenia merupakan beban bagi keluarga. Beban keluarga ini 

dipengaruhi oleh beberapa faktor. 
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Beberapa faktor yang dapat mempengaruhi beban keluarga antara lain: 

1) Perjalanan penyakit 

 Penderita skizofrenia sering mangalami ketidakmampuan seperti 

merawat diri, berinteraksi sosial, sehingga sangat bergantung kepada 

keluarga yang akan menjadi beban baik subyektif maupun obyektif 

(Kaplan & Sadock, 2000) . Siregar, Arijanto dan Wati (2008) 

menemukan bahwa gejala positif dan negatif klien skizofrenia berperan 

dalam beratnya beban caregiver, semakin tinggi skor sindrom positif 

dan negatif skizofrenia maka semakin berat beban yang dirasakan. 

2) Stigma 

 Pada kehidupan masyarakat, skizofrenia masih dianggap sebagai 

penyakit yang memalukan dan merupakan aib bagi keluarga, dan sering 

dianggap sebagai ancaman yang mengganggu keamanan sekitarnya. 

Keadaan ini menyebabkan keluarga dikucilkan dan mengalami isolasi 

sosial dari masyarakat. Hal ini menjadi beban bagi keluarga baik beban 

subyektif maupun beban obyektif. 

 Menurut Sane Research (2009) Stigma adalah suatu usaha untuk 

label tertentu sebagai kelompok yang kurang patut dihormati daripada 

yang lain. Stigma masih tersebar luas di Australia. Australia 

menghabiskan sekitar 8% dari anggaran kesehatan pada pelayanan 

kesehatan mental, di Negara-negara OECD (Organisation  for  

Economic  Co-operation  and   Development) sebanding, proporsi 
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adalah 12% atau lebih, kekurangan ini memiliki efek drastis pada 

kapasitas layanan. 

 Keadaan di Indonesia tidak jauh berbeda dengan di Australia. 

Orang yang mengalami gangguan jiwa diperlakukan dengan cara yang 

tidak pantas. Kalau kita melihat pelayanan kesehatan di Indonesia, 

bahwa bangsal-bangsal yang ada di rumah sakit umum banyak yang 

belum ada bangsal jiwanya hal ini menunjukkan bukan hanya 

masyarakat awam aja yang melakukan diskriminatif, tetapi para 

professional pun secara tidak sadar melakukan stigmatisasi terhadap 

penderita gangguan jiwa. 

 Menurut Hawari (2009) stigma merupakan sikap keluarga dan 

masyarakat yang menggangap bahwa bila salah seorang anggota 

keluarga menderita skizofrenia merupakan aib bagi anggota 

keluarganya. Selama bertahun-tahun banyak bentuk diskriminasi di 

dalam masyarakat. Penyakit mental masih menganggap 

kesalahpahaman, prasangka, kebingungan, ketakutan di tengah- tengah 

masyarakat. 

3) Pelayanan Kesehatan 

 Pelayanan kesehatan khususnya kesehatan mental merupakan 

sarana yang penting dalam melakukan perawatan terhadap skizofrenia. 

Kemudahan keluarga untuk membawa klien ke pelayanan kesehatan 

akan mengurangi beban keluarga dalam merawat, begitu juga 

sebaliknya, jika pelayanan kesehatan khususnya   mental   tidak   
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tersedia   atau   sulit   dijangkau  akan menyebabkan keadaan klien lebih 

buruk yang akan menjadi beban bagi keluarga yang merawat 

(Thonicraft & Samukler, 2001). 

4) Pengetahuan terhadap penyakit 

 Pengetahuan keluarga tentang skizofrenia dan cara perawatannya 

sangat mempengaruhi proses fikir keluarga. Keluarga yang memiliki 

pengetahuan yang baik akan meringankan beban keluarga dalam 

merawat riwayat skizofrenia (Wicaksana, 2007). Abdurachman (2008) 

dalam penelitian Hubungan pengetahuan keluarga tentang skizofrenia 

dengan kesiapan keluarga dalam merawat pasien di Rumah Sakit Jiwa 

daerah   Provinsi   Sumatra   Utara,   menemukan   bahwa  90,6% 

keluarga dengan penderita skizofrenia memiliki pengetahuan yang baik 

tentang skizofrenia, dan memiliki kesiapan yang cukup sebanyak 84,4 

% dalam merawat klien dengan skizofrenia. 

5) Ekspresi emosi 

 Ekspresi emosi adalah keadaan individu yang terbuka dan sadar 

akan perasaannya dan dapat berpartisipasi dengan dunia  eksternal dan 

internal (Keliat, 2000). Beberapa penelitian menemukan bahwa ekspresi 

emosi keluarga yang tinggi rata-rata memiliki beban yang tinggi jika 

dibandingkan dengan keluarga yang memiliki ekspresi emosi yang 

rendah. Angiananda (2006) menemukan bahwa emosi keluarga 

berkaitan dengan pengetahuan menyebabkan emosi tinggi karena 

merasa terbebani dengan perilaku klien. Tingginya angka kekambuhan 

IR - PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA

TESIS PENGARUH PSIKOEDUKASI KELUARGA FITRI FIRRANDA NURMALISYAH



28 

 

 

 

 

tersebut akan meningkatkan ketidakmampuan penderita yang 

menyebabkan beban bagi keluarga. 

6) Faktor Ekonomi 

 Faktor ekonomi merupakan salah satu faktor yang paling penting 

dalam penilaian beban keluarga. Perawatan klien skizofrenia 

membutuhkan waktu yang lama sehingga membutuhkan biaya yang 

banyak. Penelitian Gururaj, Bada, Reddy dan Chandrashkar (2008) 

menemukan bahwa dari enam dimensi beban keluarga dengan 

skizofrenia, skor finansial memiliki rata-rata yang paling tinggi. Oleh 

karena itu, apabila keluarga tidak memiliki sumber dana yang cukup 

atau jaminan kesehatan, maka hal ini akan menjadi beban yang berat 

bagi keluarga.  

 

2.4 Dukungan Keluarga 

2.4.1 Pengertian 

  Dukungan keluarga pada umumnya akan menggambarkan 

mengenai peran atau pengaruh serta bantuan yang diberikan oleh orang 

yang berarti seperti anggota keluarga, teman, saudara, dan rekan kerja. 

Dalam Jurnal Psikologi menurut Saronson dkk 2009, dalam Suhita, 2005 

dukungan keluarga memiliki peranan penting untuk mencegah dari 

ancaman kesehatan mental. Individu yang memiliki dukungan keluarga 

yang lebih kecil, lebih memungkinkan akan mengalami kesulitan dalam 

menyelesaikan masalah dan penilaian negatif terhadap  masalah,  sehingga  
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merasa terbebani. Keuntungan individu  yang  memperoleh  dukungan  

keluarga  yang  tinggi  akan  menjadi individu lebih optimis dalam 

menghadapi kehidupan saat ini maupun masa yang akan datang, lebih 

terampil dalam memenuhi kebutuhan psikologi dan memiliki sistem yang 

lebih tinggi, serta tingkat kecemasan yang lebih rendah, mempertinggi 

interpersonal skill (keterampilan interpersonal), memiliki kemampuan 

untuk mencapai apa yang diinginkan dan lebih dapat membimbing 

individu untuk beradaptasi dengan stress. 

Dukungan keluarga adalah semua bantuan yang diberikan oleh 

anggota keluarga sehingga akan memberikan rasa nyaman secara fisik dan 

psikologis pada individu yang sedang merasa tertekan atau stress ( Taylor, 

2006). Dukungan keluarga adalah suatu prose hubungan antara kelurga 

dengan lingkungan sosialnya yang dapat diakses oleh keluarga yang dapat 

bersifat  mendukung dan memberikan pertolongan kepada anggota 

keluarga (Friedman, 2010). Menurut Pender 2002 dalam Bomar 2004 

family support system (sistem dukungan keluarga) merupakan suatu sistem 

pendukung yang diberikan oleh keluarga terhadap anggota keluarga dalam 

rangka mempertahankan identitas sosial anggota keluarga, memberikan 

dukungan emosional, bantuan materiil, memberikan informasi dan 

pelayanan, memfasilitasi anggota keluarga dalam membuat kontak sosial 

baru dengan masyarakat. 

  Hasil penelitian Atkinson (Suhita, 2005) dalam Jurnal Psikologi 

(2009) menunjukkan bahwa orang yang memiliki banyak dukungan 
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keluarga cenderung untuk memiliki usia yang lebih panjang. Selain itu, 

juga relatif lebih tahan terhadap stress yang berhubungan dengan penyakit 

daripada orang yang memiliki sedikit ikatan dukungan keluarga, akan 

tetapi, selain berpengaruh positif bagi individu, dukungan keluarga dapat 

juga memberikan pengaruh negatif terhadap kondisi psikologis. Faktor 

dukungan keluarga yang lebih tinggi akan menyebabkan individu mudah 

menerima informasi yang bermanfaat dan terhindar dari informasi negatif 

yang akan menyebabkan kecemasan dan stress. Suwardirman (2010) 

menemukan bahwa adanya hubungan antara dukungan keluarga dengan 

beban keluarga untuk mengikuti regimen terapeutik. 

2.4.2 Jenis Dukungan Keluarga 

Hause dan Kahn (dalam Suhita, 2005) mengemukakan bahwa 

dukungan keluarga dapat dipenuhi dari teman atau  persahabatan,  

keluarga, dokter, psikolog, psikiater, sedangkan menurut Duvall dan 

Logan 1986 dalam Friedman, 2003 bahwa dukungan keluarga bersumber 

dari orang-orang yang memiliki hubungan berarti bagi individu seperti 

keluarga, teman dekat, pasangan hidup, rekan kerja, tetangga, dan saudara. 

Hause dan Kahn 1985 dalam Friedman 2010, Jenis- jenis dukungan 

keluarga adalah (Friedman, 2010): 

1) Dukungan Informasi 

Keluarga berfungsi sebagai pemberi informasi, nasihat, dan 

bimbingan kepada anggota keluarga untuk menyelesaikan permasalahan 

yang dihadapi. Manfaat dari dukungan ini dapat menekan munculnya 
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stressor karena informasi  tertentu dapat memberikan pengaruh sugesti 

pada individu. Keluarga mendampingi penderita skizofrenia untuk 

berobat serta memperoleh penjelasan atau informasi dari petugas 

kesehatan terkait penyakit skizofrenia. Informasi yang terkait 

kekambuhan penderita skizofrenia bisa diperoleh dari anggota keluarga, 

teman, tetangga, petugas kesehatan dan media lain. 

Menurut Hause dan Newman 1997 dalam Friedman 2010,  

dukungan informasi adalah dukungan dalam bentuk komunikasi tentang 

opini atau kenyataan yang relevan tentang kesulitan- kesulitan pada saat 

ini, misalnya nasehat dan informasi-informasi yang dapat menjadikan 

individu lebih mampu untuk menyelesaikan masalah yang dihadapi. 

Dukungan informasi keluarga merupakan suatu dukungan atau bantuan 

yang diberikan oleh keluarga dalam bentuk memberikan saran atau 

masukan, nasehat atau arahan, dan memberikan informasi-informasi 

penting yang sangat dibutuhkan keluarga dalam upaya meningkatkan 

status kesehatannya (Bomar, 2004). Manfaat dari dukungan ini adalah 

dapat menekan munculnya suatu stressor karena informasi yang 

diberikan dapat menyumbangkan aksi sugesti yang khusus pada 

individu. 

Sumber dukungan keluarga dalam merawat anggota keluarga 

gangguan jiwa, mengatakan pentingnya peran perawat jiwa untuk 

meningkatkan pengetahuan keluarga dalam merawat klien gangguan 

jiwa, sehingga akan menurunkan beban keluarga, beban keluarga 
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meliputi beban psikologis maka keluarga sangat berperan dalam 

kesembuhan klien gangguan jiwa. 

Dukungan informasi yang diberikan pada keluarga klien 

skizofrenia merupakan salah satu bentuk fungsi perawatan kesehatan 

keluarga dalam mempertahankan keadaan kesehatan anggota keluarga 

agar tetap memiliki produktivitas yang tinggi. Bentuk fungsi perawatan 

kesehatan yang diterapkan keluarga terhadap klien skizofrenia 

diantaranya adalah memperkenalkan  kepada klien skizofrenia tentang 

kondisi dan penyakit yang dialaminya dan menjelaskan cara perawatan 

yang tepat pada klien skizofrenia agar klien termotivasi menjaga dan 

mengontrol perilakunya, perasaanya dan proses pikirnya. 

2) Dukungan Emosional 

Dukungan yang diberikan berupa rasa empati dan perhatian 

kepada individu, sehingga membuatnya merasa lebih baik, 

mendapatkan kembali keyakinannya, merasa dimiliki dan dicintai oleh 

orang lain. Dukungan emosional dalam keluarga akan memperngaruhi 

pertumbuhan dan perkembangan anggota keluarga. 

Menurut Cabb (Nindra, 2003) menyatakan bahwa dukungan 

emosional merupakan bantuan emosional, pernyataan tentang cinta, 

perhatian, penghargaan, dan simpati dan menjadi bagian dari kelompok 

yang berfungsi untuk memperbaiki perasaan negatif yang khususnya 

disebabkan oleh stress. Keluarga sebagai tempat yang aman dan damai 

untuk istirahat dan belajar serta membantu penguasaan terhadap emosi. 
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Diantaranya menjaga hubungan emosional, meliputi dukungan yang 

diwujudkan dalam bentuk kasih sayang, adanya kepercayaan, perhatian, 

mendengarkan dan didengarkan. Dukungan emosional merupakan 

fungsi afektif keluarga yang harus diterapkan kepada seluruh anggota 

keluarga termasuk anggota keluarga yang mengalami skizofrenia. 

Fungsi afektif merupakan fungsi internal keluarga dalam memenuhi 

kebutuhan psikososial anggota keluarga dengan saling mengasuh, cinta 

kasih, kehangatan, dan saling mendukung dan menghargai antar 

anggota keluarga (Friedman, 1998). 

Bentuk dukungan atau bantuan yang dapat memberikan cinta 

kasih, membangkitkan semangat, rasa aman, mengurangi putus asa, rasa 

rendah diri, rasa keterbatasan sebagai akibat dari ketidakmampuan yang 

dialaminya. Pada klien skizofrenia sangat dibutuhkan dukungan 

emosional untuk mengontrol skizofrenianya. Dukungan emosional yang 

diberikan oleh keluarga sangat diperlukan oleh  klien  perilaku   

kekerasan   yang  dapat   mempengaruhi  status mentalnya,  dukungan  

emosional  ini  dapat  memberikan perubahan perilaku yang diharapkan 

dalam upaya meningkatkan status kesehatannya. Disebabkan karena 

terjadinya peningkatan perasaan, ada rasa minder, tidak dihargai dan 

merasa dikucilkan dari klien skizofrenia (Patricia, 2003). 

3) Dukungan Instrumental 

Keluarga menjadi sumber pemberi pertolongan secara nyata. 

Misalnya bantuan langsung dari orang yang diandalkan seperti memberi 
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materi, tenaga, dan sarana. Manfaat dari diberikannya dukungan ini 

yaitu individu merasa mendapat perhatian atau kepedulian dari 

lingkungan keluarga. Keluarga sebagai system pendukung bagi 

penderita skizofrenia diharapkan mampu memberikan dukungan penuh 

dalam upaya perawatan penderita skizofrenia. Keluarga senantiasa 

mendampingi penderita skizofrenia dalam minum obat secara teratur 

dan membantu memenuhi kebutuhan makan dan minum serta istirahat 

penerita skizofrenia 

Menurut Bomar (2004) dukungan instrumental keluarga adalah 

dukungan atau bantuan penuh dari keluarga dalam bentuk memberikan 

bantuan tenaga, dana, maupun meluangkan waktu untuk membantu dan 

melayani serta mendengarkan klien skizofrenia dalam menyampaikan 

perasaannya. Dukungan instrumental keluarga merupakan fungsi 

ekonomi dan fungsi perawatan kesehatan yang diterapkan keluarga 

terhadap anggota keluarga yang sakit. 

Menurut Hause (Nindra, 2003), bantuan instrumental keluarga 

merupakan sebuah sumber pertolongan praktis dan kongkrit seperti 

bantuan langsung dari orang yang diandalkannya berupa materi, tenaga 

dan sarana. Salah satu dukungan instrumen adalah memenuhi 

kebutuhan ekonomi keluarga yang harus dipenuhi oleh keluarga dalam 

memenuhi semua kebutuhan anggota keluarganya. Fungsi perawatan 

kesehatan keluarga merupakan fungsi keluarga dalam mempertahankan 

kesehatan anggota keluarga diantaranya adalah merawat anggota 
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keluarga yang mengalami skizofrenia (Friedman, 2010). Dari hasil 

penelitian Suwardiman (2011) semakin bertambah dukungan keluarga 

instrumental semakin berkurang beban keluarga, ada hubungan yang 

signifikan antara dukungan instrumental dengan beban keluarga, 

keluarga menyatakan turut bertanggungjawab dalam perawatan klien, 

memotivasi klien dalam kegiatan ADL, keluarga membantu klien dalam 

minum obat dan keluarga membimbing klien untuk untuk berobat jalan 

4) Dukungan penilaian 

Penilaian mengacu pada kemampuan untuk menafsirkan 

lingkungan dan situasi diri dengan benar dan mengadaptasi suatu 

perilaku dan keputusan diri secara tepat. Keluarga sebagai pemberi 

bimbingan dan umpan balik atas pencapaian anggota keluarga  engan 

cara memberikan support, pengakuan, penghargaan, dan perhatian, 

sehingga dapat menimbulkan kepercayaan diri pada individu. 

Penghargaan positif kepada pasien kusta dapat diberikan melalui 

ungkapan hormat, memberikan masukan mengenai masalah yang ada, 

menghargai gagasan atau perasaan pasien dan memperlakukan sama 

seperti orang- orang lainnya. 

Dukungan penilaian adalah dukungan dari keluarga dalam bentuk 

memberikan umpan balik, membimbing dan memberikan penghargaan 

melalui respon positif dalam memecahkan masalah, sebagai sumber dan 

validator indentitas anggota kepada klien skizofrenia dengan 

menunjukan respon positif yaitu memberikan support, penghargaan, 
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dan penilaian yang positif. Dukungan penilaian keluarga merupakan 

bentuk fungsi afektif keluarga terhadap klien skizofrenia yang dapat 

meningkatkan status kesehatan klien skizofrenia. Dengan dukungan 

penghargaan ini, klien skizofrenia akan mendapat penghargaan/ 

pengakuan atas kemampuannya walaupun sifatnya kecil dan sedikit 

berpengaruh (Friedman, 1998). 

Dukungan penilaian yang diberikan pada klien skizofrenia sangat 

penting untuk meningkatkan harga diri klien skizofrenia. Klien merasa 

termotivasi dan semangat sehingga menjadikan kehidupan klien 

skizofrenia lebih berarti bagi keluarganya, berharga dan bermakna 

(Yosep, 2010). Crotty dan Kulys 1986 dalam Saunders 2003,  

menjelaskan bahwa dukungan pasien skizofrenia merupakan mediator 

yang penting bagi beban keluarga, pasien dengan sistem dukungan akan 

mengurangi beban keluarga jika dibandingkan dengan yang tidak 

mendapatkan dukungan. Sumber dukungan keluarga mengacu kepada 

dukungan yang dipandang sebagai sesuatu yang dapat diakses atau 

diadakan untuk keluarga, tetapi anggota keluarga memandang bahwa 

orang yang bersifat mendukung selalu siap memberikan pertolongan 

dan bantuan jika diperlukan. Dukungan keluarga dapat berupa 

dukungan keluarga   internal   seperti   dukungan   dari   suami   atau   

istri atau dukungan dari saudara kandung atau dukungan keluarga 

eksternal (Friedman, 1998). 
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2.4.3 Faktor- faktor yang mempengaruhi dukungan keluarga 

1) Usia 

Faktor yang mempengaruhi dukungan keluarga menurut Feiring 

dan Lewis (1984 dalam Friedman 1998) adalah bukti kuat dari hasil 

penelitian yang menyatakan bahwa keluarga besar dan keluarga kecil 

secara kualitatif menggambarkan pengalaman- pengalaman 

perkembangan. Dukungan keluarga dapat ditentukan oleh faktor usia 

dalam hal ini pertumbuhan dan perkembangan, dengan demikian setiap 

rentang usia (bayi-lansia) memiliki pemahaman dan respon terhadap 

perubahan kesehatan yang berbeda-beda. Jadi dukungan keluarga yang 

diberikan anggota keluarga klien dengan skizofrenia sangat dipengaruhi 

oleh faktor usia, usia yang lebih dewasa atau orang tua akan 

memberikan dukungan keluarga yang berkualitas. Friedman (1998) 

menjelaskan bahwa ibu yang masih muda cenderung untuk lebih tidak 

bisa merasakan atau mengenali kebutuhan anaknya dan juga lebih 

egosentris dibandingkan ibu- ibu yang lebih tua. 

Salah satu faktor yang mempengaruhi dukungan keluarga adalah 

faktor usia, usia yang dianggap optimal dalam mengambil keputusan 

adalah usia yang diatas umur 20 tahun keatas, usia tersebut  akan 

memberikan dukungan kepada  anggota keluarganya yang mengalami 

riwayat skizofrenia (Notoatmodjo, 2003). Menurut penelitian Gierveld 

dan Dykstra bahwa orang dewasa tidak hanya menjadi penerima 
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dukungan tetapi juga memberikan dukungan pada keluarga 

(2008). 

2) Jenis Kelamin 

Komar dan Muhanti (2007) menemukan bahwa jenis kelamin memilik 

pengaruh yang besar terhadap beban keluarga dalam mendukung 

keluarga dengan skizoprenia, dimana perempuan memiliki beban yang 

lebih berat jika dibandingkan dengan laki-laki. Misrha, Trivedi dan 

Sinha (2005) juga melaporkan bahwa tingkat stres keluarga lebih tinggi 

jika penderita adalah laki-laki. Dimana laki-laki merupakan salah satu 

tulang punggung pada keluarga, apabila berperan sebagai suami atau 

bapak, ini akan berdampak pada beban ekonomi keluarga apabila peran 

sebagai pencari nafkah tidak lagi produktif akibat mengalami penyakit 

yang parah. 

3) Sosial Ekonomi 

Faktor-faktor yang mempengaruhi dukungan keluarga lainnya 

adalah faktor ekonomi keluarga klien skizofrenia. Faktor sosial 

ekonomi disini meliputi tingkat pendapatan atau pekerjaan keluarga 

klien, semakin tinggi tingkat ekonomi keluarga akan lebih memberikan 

dukungan dan pengambilan keputusan dalam merawat anggota klien 

skizofrenia.  Selain  itu keluarga dengan kelas sosial ekonomi  yang  

berlebih  secara  finansial  mempunyai tingkat dukungan keluarga, 

afeksi dan keterlibatan yang lebih tinggi daripada keluarga dengan kelas 

sosial ekonomi kurang secara finansial (Friedman, 2010). 
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Berdasarkan hasil penelitian dari Suwardiman (2011) bahwa 

hubungan dukungan sosial ekonomi dengan beban keluarga 

menunjukan hubungan yang kuat dan ada hubungan yang signifikan 

antara dukungan sosial ekonomi dengan beban keluarga, semakin 

bertambah dukungan sosial ekomomi semakin berkurang beban 

keluarga. 

4) Pendidikan 

Salah satu faktor yang mempengaruhi dukungan keluarga 

terbentuk oleh variabel pengetahuan, latar belakang pendidikan dan 

pengalaman masa lalu. Tingkat pendidikan merupakan indikator bahwa 

seseorang telah mencapai jenjang pendidikan formal tertentu, seseorang 

dengan pendidikan yang baik akan memiliki pemahaman yang baik 

terhadap suatu permasalahan, sehingga akan lebih mudah untuk 

menerima pengaruh dari luar baik yang positif maupun negatif, obyektif 

dan lebih terbuka terhadap berbagai informasi termasuk informasi 

kesehatan dalam memberikan dukungan keluarga (Notoatmodjo, 2003). 

Pendidikan keluarga sangat menunjang dalam memberikan dukungan 

keluarga, pendidikan keluarga yang tinggi dapat mengetahui kebutuhan 

anggota keluarganya sehingga keluarganya akan memberikan dukungan 

support, masukan, memberikan bimbingan dan saran yang berkualitas 

(Puspitasari, 2009) 
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5) Hubungan keluarga dengan klien 

Faktor dukungan keluarga dipengaruhi oleh hubungan klien 

dengan keluarga, keluarga inti akan memberikan dukungan terhadap 

anggota keluarga, dengan klien perilaku kekerasan. Salah satu fungsi 

keluarga adalah memberikan pelayanan kesehatan didalam 

keluarganya, sehingga keluarga akan memberikan dukungan dalam 

menangani perawatan anggota keluarganya dengan riwayat klien 

skizofrenia (Friedman, 2010). 

 

2.5 Skizofenia 

2.5.1 Pengertian 

Skizofrenia merupakan bagian dari perilaku gangguan jiwa dan salah 

satu bentuk gejalanya menunjukan gejala positif skizofrenia yaitu 

perilakunya agresif. Skizofrenia berasal dari bahasa Yunani yang terdiri 

dari dua kata yaitu “schizo” yang berarti terbagi, terpecah dan “phrenia” 

yang berarti pikiran. Jadi pikiran terbagi atau terpecah. Pada tahun 1857-

1939 istilah skizofrenia pertama kali dikemukakan oleh psikiater asal Swiss 

yaitu Eugene Bleuer. Bleuer memperkenalkan bahwa pada skizofrenia 

adalah gangguan yang menyebabkan terjadinya perpecahan antara pikiran, 

emosi dan perilaku (Sinaga, 2006). Skizofrenia adalah suatu gangguan jiwa 

berat yang ditandai dengan penurunan atau ketidakmampuan 

berkomunikasi, gangguan realitas (halusinasi atau waham), afek tidak wajar 

atau tumpul, gangguan kognitif (tidak mampu berpikir abstrak) serta 
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mengalami kesukaran melakukan aktivitas sehari-hari (Keliat, B. A., 2011). 

Skizofrenia adalah suatu penyakit otak persisten dan serius yang 

mengakibatkan perilaku psikotik, pemikiran konkret dan kesulitan dalam 

memproses informasi, hubungan interpersonal serta memecahkan masalah 

(Stuart, G. W., 2012). Skizofrenia adalah suatu penyakit yang 

mempengaruhi otak dan menyebabkan timbulnya pikiran, persepsi, emosi, 

gerakan, dan perilaku yang aneh dan terganggu (Videbeck, S. L., 2008). 

Menurut Kaplan dan Sadock (2010), penggolongan gangguan jiwa 

terbesar dapat dibagi menjadi 3 golongan meliputi Neurosa gangguan jiwa 

ringan, psikosa  gangguan  jiwa  sedang  dan   skizofrenia   gangguan   jiwa  

berat. Sedangkan menurut Stuart dan Laraia (2005) skizofrenia merupakan 

sekelompok reaksi psikotik yang mempengaruhi berbagai area fungsi 

individu, termasuk fungsi berfikir dan berkomunikasi, menerima dan 

menginterprestasikan realita, merasakan dan menunjukan emosi dan 

perilaku yang dapat diterima secara rasional. 

Menurut (Hawari, 2008) Skizofrenia dapat didefinisikan sebagai 

suatu sindrom gangguan jiwa yang penderitanya tidak mampu menilai 

realitas (Reality testing Ability/ RTA) dengan baik dan pemahaman diri 

buruk. Dari beberapa definisi diatas dapat disimpulkan bahwa skizofrenia 

merupakan gangguan pada otak yang terjadi pada usia produktif yang dapat 

mempengaruhi pikiran, perasaan dan perilaku seseorang dalam kehidupan 

sehari-hari. 
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2.5.2 Etiologi 

Menurut W. F. Maramis (2005) dalam buku yang berjudul Catatan 

Ilmu Kedokteran Jiwa, etiologi skizofrenia meliputi: 

Keturunan. 

Dapat dipastikan bahwa ada faktor keturunan yang juga menentukan 

timbulnya skizofrenia. Hal ini telah dibuktikan dengan penelitian tentang 

keluarga-keluarga penderita skizofrenia dan terutama anak-anak kembar 

satu telur. Angka kesakitan bagi saudara tiri ialah 0,9 – 1,8%; bagi saudara 

kandung 7 – 15%; bagi anak dengan salah satu orang tua yang menderita 

skizofrenia 7 – 16%; bila kedua orang tua menderita skizofrenia 40 - 68%; 

bagi kembar dua telur (heterozigot) 2 – 15%; bagi kembar satu telur 

(monozigot) 61-68%. 

Tetapi pengaruh keturunan tidak sederhana seperti hukum-hukum 

Mendel tentang hal ini. Disangka bahwa potensi untuk mendapatkan 

skizofrenia diturunkan (bukan penyakit itu sendiri) melalui gene yang 

resesif. Potensi ini mungkin kuat, mungkin juga lemah tetapi selanjutnya 

tergantung pada lingkungan individu itu apakah akan terjadi skizofrenia 

atau tidak (mirip hal genetik pada diabetes melitus). 

1) Endokrin 

Dahulu dikira bahwa skizofrenia mungkin disebabkan oleh suatu 

gangguan endokrin. Teori ini dikemukakan berhubung dengan sering 

timbulnya skizofrenia pada waktu pubertas, waktu kehamilan atau 
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peurperium dan waktu klimakterium. Tetapi hal ini tidak dapat 

dibuktikan. 

2) Metabolisme 

Ada orang yang menyangka bahwa skizofrenia disebabkan oleh 

suatu gangguan metabolisme, karena penderita dengan skizofenia 

tampak pucat dan tidak sehat. Ujung ekstremitas agak sianotis, nafsu 

makan berkurang dan berat badan menurun. Pada penderita stupor 

katatonik konsumsi zat asam menurun. Hipotesa ini tidak dibenarkan 

oleh banyak sarjana. Belakangan ini teori metabolisme mendapat 

perhatian lagi berhubung dengan penelitian dengan memakai obat 

halusinogenik, seperti meskalin dan asam lisergik diethilamide (LSD-

25). Obat-obat ini dapat menimbulkan gejaa-gejala yang mirip dengan 

gejala-gejala skizofrenia, tetapi reversibel. Mungkin skizofrenia 

disebabkan oleh suatu “inborn error of metabolism”, tetapi hubungan 

terakhir belum ditemukan. 

3) Susunan Saraf Pusat 

Ada yang mencari penyebab skizofrenia ke arah kelainan 

susunan saraf pusat, yaitu pada diensefalon atau kortex otak. Tetapi 

kelainan patologis yang ditemukan itu mungkin disebabkan oleh 

perubahan-perubahan postmortem atau merupakan artefak pada waktu 

membuat sediaan. 

4) Teori-teori tersebut di atas ini dapat dimasukkan ke dalam kelompok 

teori somatogenik, yaitu teori yang mencari penyebab skizofrenia dalam 
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kelainan badaniah. Kelompok teori lain ialah teori psikogenik, yaitu 

skizofrenia dianggap sebagai suatu gangguan fungsional  dan penyebab 

utama ialah konflik, stres psikologik dan hubungan antar manusia yang 

mengecewakan.  

5) Teori Adolf Meyer 

Skizofrenia tidak disebabkan oleh penyakit badaniah, kata Meyer 

(1906), sebab dari dulu hingga sekarang para sarjana tidak dapat 

menemukan patologis-anatomis atau fisiologis yang khas pada susunan 

saraf. Sebaliknya Meyer mengakui bahwa suatu konstitusi yang inferior 

atau penyakit badaniah dapat mempengaruhi timbulnya skizofrenia. 

Menurut Meyer skizofrenia merupakan suatu reaksi yang salah, suatu 

maladaptasi. Oleh karena itu timbul suatu disorganisasi kepribadian dan 

lama-kelamaan orang itu menjauhkan diri dari kenyataan (otisme). 

Hipotesa Meyer ini kemudian memperoleh banyak penganut di Amerika 

Serikat dan mereka memakai istilah “reaksi skizofrenik” 

6) Teori Sigmund Freud 

Teori Sigmund Freud termasuk teori psikogenik. Bila kita 

memakai formula Freud, maka pada skizofrenia terdapat: 

(1) Kelemahan ego, yang dapat timbul karena penyebab psikogenik 

ataupun somatik. 

(2) Superego dikesampingkan sehingga tidak bertenaga lagi dan Id yang 

berkuasa serta terjadi suatu regresi ke fase narsisisme. 
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(3) Kehilangan kapasitas untuk pemindahan sehingga terapi 

psikoanalitik tidak mungkin. 

7) Eugen Bleular (1857-1938) 

Dalam tahun 1911, Bleuler menganjurkan supaya lebih baik 

dipakai istilah "skizofrenia", karena nama ini dengan tepat sekali 

menonjolkan gejala utama penyakit ini, yaitu jiwa yang terpecah-belah, 

adanya keretakan atau disharmoni antara proses berpikir, perasaan dan 

perbuatan (schizos = pecah-belah atau bercabang, phren = jiwa). 

8) Bleuler membagi gejala skizofrenia menjadi 2 kelompok yaitu gejala 

primer (gaangguan proses pikiran, gangguan emosi, gangguan kemauan 

dan otisme), gejala sekunder (waham, halusinasi dan gejala katatonik 

atau gangguan psikomotorik yang lain). Bleuler menganggap bahwa 

gejala-gejala primer merupakan manifestasi penyakit badaniah (yang 

belum diketahui apa sebenarnya, yang masih merupakan hipotesa), 

sedangkan gejala-gejala sekunder merupakan manifestasi dari usaha 

penderita untuk menyesuaikan diri terhadap gangguan primer tadi. Jadi 

gejala-gejala sekunder ini secara psikologis dapat dimengerti. 

9) Teori lain 

Skizofrenia sebagai suatu sindroma yang dapat disebabkan oleh 

bermacam-macam sebab antara lain keturunan, pendidikan yang salah, 

maladaptasi, tekanan jiwa, penyakit badaniah seperti arterosklerosis otak 

dan penyakit lain yang belum diketahui. 
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10) Ringkasan 

Sampai sekarang belum diketahui dasar penyebab skizofrenia. 

Dapat dikatakan bahwa faktor keturunan mempunyai pengaruh. Faktor 

yang mempercepat, yang menjadikan manifestasi atau faktor pencetus 

(presipitating factors) seperti penyakit badaniah atau stress psikologis, 

biasanya tidak menyebabkan skizofrenia, walaupun pengaruhnya 

terhadap suatu penyakit skizofrenia yang sudah ada tidak dapat 

disangkal. 

2.5.3 Klasifikasi 

Pembagian skizofrenia menurut Kraepelin menjadi beberapa jenis. 

Penderita digolongkan ke dalam salah satu jenis menurut gejala utama yang 

terdapat padanya. Akan tetapi batas-batas golongan-golongan ini tidak 

jelas, gejala-gejala dapat berganti-ganti atau mungkin seorang penderita 

tidak dapat digolongkan ke dalam salah satu jenis. Pembagiannya ialah 

sebagai berikut: 

1) Skizofrenia Simplex 

Sering timbul pertama kali pada usia pubertas. Gejala utama 

pada jenis simplex ialah kedangkalan emosi dan kemunduran kemauan. 

Gangguan proses berfikir sukar ditemukan. Waham dan halusinasi 

jarang didapat. Jenis ini timbulnya perlahan-lahan sekali. Pada 

permulaan mungkin penderita mulai kurang memperhatikan 

keluarganya atau mulai menarik diri dan pergaulan. Makin lama ia 

makin mundur dalam pekerjaan atau pelajaran dan akhirnya menjadi 
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penganggur dan bila tidak ada orang yang menolongnya ia mungkin 

akan menjadi pengemis, pelacur atau “penjahat”. 

2) Skizofrenia Hebefrenik 

Permulaannya perlahan-lahan atau subakut dan sering timbul 

pada masa remaja atau antaraa 15-25 tahun. Gejala yang menyolok 

ialah gangguan proses berfikir, gangguan kemauaan dan adanya 

depersenalisasi atau double personality. Gangguan psikomotor seperti 

mannerism, neologisme atau perilaku kekanak-kanakan sering terdapat, 

waham dan halusinaasi banyak sekali. 

3) Skizofrenia Katatonik 

Timbulnya pertama kali umur 15-30 tahun dan biasanya akut 

serta sering didahului oleh stress emosional. Mungkin terjadi gaduh 

gelisah katatonik atau stupor katatonik. 

(1) Stupor katatonik : pada stupor katatonik penderita tidak 

menunjukkan perhatian sama sekali terhadap lingkungannya. 

Emosinya sangat dangkal. Secara tiba-tiba atau pelan-pelan 

penderita keluar dari keadaan stupor ini dan mulai berbicara dan 

bergerak. 

(2) Gaduh-gelisah katatonik : terdapat hiperaktivitas motorik, tetapi 

tidak disertai dengan emosi yang semestinya dan tidak dipengaruhi 

oleh rangsangan dari luar. 
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4) Skizofrenia Paranoid 

Gejala yang menyolok ialah waham primer, disertai dengan 

waham-waham sekunder dan halusinasi. Dengan pemeriksaan yang 

teliti ternyata adanya gangguan proses berfikir, gangguan afek emosi 

dan kemauan. 

Jenis skizofrenia ini sering mulai sesudah umur 30 tahun. 

Permulaannya mungkin subakut tetapi mungkin juga akut. Kepribadian 

penderita sebelum sakit dapat digolongkan skizoid. Mereka mudah 

tersinggung, suka menyendiri, agak congkak dan kurang percaya pada 

orang lain. 

5) Episoda Skizofrenia Akut  

Gejala Skizofrenia timbul mendadak sekali dan pasien seperti 

dalam keadaan mimpi. Kesadarannya mungkin berkabut. Dalam 

keadaan ini timbul perasaan seakan-akan dunia luar maupun dirinya 

sendiri berubah, semuanya seakan-akan mempunyai suatu arti yang 

khusus baginya (disebut keadaan oneiroid). Prognosisnya baik, dalam 

waktu beberapa minggu atau biasanya kurang dari 6 bulan penderita 

sudah baik. Kadang-kadang bila kesadaran yang berkabut tadi hilang, 

maka timbul gejala-gejala salah satu jenis skizofrenia yang khas. 

6) Skizofrenia Residual 

Keadaan skizofrenia dengan gejala primernya Bleuler, tetapi 

tidak jelas adanya gejala-gejala sekunder. Keadaan ini timbul sesudah 

beberapa kali serangan skizofrenia. 
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7) Skizofrenia Skizo Aktif 

Disamping gejala skizofrenia terdapat menonjol secara 

bersamaaan juga gejala-gejala depresi (skizo depresif) atau gejala mania 

(psiko-manik). Jenis ini cenderung untuk menjadi sembuh tanpa defek, 

tetapi mungkin juga timbul lagi serangan (Maramis, W. F., 2009). 

2.5.4 Gejala Skizofrenia 

Gejala skizofrenia dibagi dalam dua kelompok yaitu: 

1) Gejala Positif 

Menurut Stuart dan Laraia (2005) gejala positif yang bertambahnya atau 

distorsi dari fungsi normal tubuh gejala ini sering responsif terhadap 

obat antipsikosis tipikal atau tradisional. Menurut Varcarolis (2006) 

gejala positif yang muncul antara lain halusinasi, delusi, perilaku agitasi 

dan agresif serta gangguan berpikir dan pola bicara. Gejala positif atau 

gejala nyata yaitu waham, perubahan sensorik, persepsi: halusinasi, 

kekacauan alam pikiran (bicara kacau), gaduh gelisah, merasa dirinya 

orang besar, perilaku yang tidak teratur (Videbeck, 2008). 

2) Gejala Negatif 

Gejala negatif yaitu gejala samar, seperti gangguan afek, tumpul atau 

datar, tidak memiliki motivasi, rasa tidak nyaman dan menarik diri dari 

masyarakat, sulit berfikir abstrak (Videbeck, 2008). Menurut 

(Varcarolis, 2006) gejala negatif antara lain afek datar, sedikit bicara 

apatis penurunan perhatian dan aktivitas sosial. 
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Menurut Bleular, gejala-gejala skizofrenia dibagi menjadi 2 kelompok : 

1) Gejala-gejala primer 

(1) Gangguan proses pikiran 

(2) Gangguan emosi 

(3) Gangguan kemauan 

(4) Autisme 

2) Gejala-gejala sekunder 

(1) Waham 

(2) Halusinasi 

(3) Gejala katatonik atau gangguan psikomotorik (Maramis, W. F., 

2009). 

2.5.5 Rentang Respon 

Rentang Respon Neurobiologis Skizofrenia 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.1 Rentang respon neurobiologis skizofrenia (Stuart, G. W.,  

2012) 
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2.5.6 Faktor Predisposisi dan Presipitasi 

Menurut Gail W. Stuart (2012), faktor predisposisi Skizofrenia adalah: 

1) Biologi 

Abnormalitas perkembangan sistem saraf yang berhubungan dengan 

respons neurobiologis yang maladaptif baru mulai dipahami. Ini 

ditunjukkan oleh penelitian berikut: 

Penelitian pencitraan otak sudah mulai menunjukkan keterlibatan otak 

yang lebih luas dalam perkembangan skizofrenia. Lesi pada area 

frontal, temporal dan limbik berhubungan dengan perilaku psikotik. 

Pembesaran ventrikel dan penurunan massa kortikal menunjukkan 

atrofi otak. 

Beberapa zat kimia otak dikaitkan dengan skizofrenia. Hasil 

menunjukkan hal-hal berikut ini: 

(1) Dopamin neurotransmiter yang berlebihan 

(2) Ketidakseimbangan antara dopamin dan neurotransmiter lain, 

terutama serotonin 

(3) Masalah-masalah pada sistem reseptor dopamine. 

2) Psikologis 

Teori psikodinamika untuk terjadinya respons neurobiologis yang 

maladaptif belum didukung oleh penelitian. Sayangnya, teori psikologis 

terdahulu menyalahkan keluarga sebagai penyebab gangguan ini. 

Akibatnya kepercayaan keluarga terhadap tenaga kesehatan jiwa 

profesional menurun. 
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3) Sosiobudaya 

Stres yang menumpuk dapat menunjang awitan skizofrenia dan 

gangguan psikotik lain, tetapi tidak diyakini sebagai penyebab utama 

gangguan. 

Faktor presipitasi menurut Sujono Riyadi (2009), yaitu sebagai  berikut: 

1) Stressor sosio cultural 

Stres yang ditimbulkan oleh sosial dan budaya masyarakat. Kejadian 

atau perubahan dalam kehidupan sosial budaya memicu kesulitan 

berhubungan dengan orang lain dan cara berperilaku.  

2) Stresor psikologis 

Stres yang disebabkan karena kecemasan yang berkepanjangan dan 

individu tidak mempunyai kemampuan untuk mengatasinya. 

Sedangkan menurut Gail W. Stuart (2012), faktor presipitasi 

skizofrenia meliputi: 

1) Biologis 

Stresor biologis yang berhubungan dengan respons neurobiologis 

maladaptif meliputi: 

2) Gangguan dalam komunikasi dan putaran umpan balik otak yang 

mengatur proses informasi 

3) Abnormalitas pada pintu masuk dalam otak (komunikasi saraf yang 

melibatkan elektrolit) yang mengakibatkan ketidakmampuan untuk 

secara selektif menanggapi stimulus. 
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4) Lingkungan  

Ambang toleransi terhadap stres yang ditentukan secara biologis 

berinteraksi dengan stresor lingkungan untuk menentukan terjadinya 

gangguan perilaku. 

2.5.7 Penatalaksanaan 

Menurut W. F. Maramis (2009), pengobatan penderita skizofrenia sebagai 

berikut: 

1) Farmakoterapi 

Indikasi pemberian obat antipsikotik pada skizofrenia adalah pertama 

untuk mengendalikan gejala aktif dan kedua untuk mencegah 

kekambuhan. Pemilihan obat lebih banyak berdasarkan profil efek 

samping dan respons pasien pada pengobatannya sebelumnya. Ada 

beberapa kondisi khusus yang perlu diperhatikan, misalnya pada wanita 

hamil lebih dianjurkan haloperidol, karena obat ini mempuyai data 

keamanan yang paling baik. Pada pasien yang sensitif terhadap efek 

samping ekstrapiramidal lebih baik diberikan antipsikotik atipik, 

demikian pula pada pasien yang menunjukkan gejala kognitif atau gejala 

negatif yang menonjol. Untuk pasien yang baru pertama kali mengalami 

episode skizofrenia, pemberian obat harus diupayakan agar tidak terlalu 

memberikan efek samping, karena pengalaman yang buruk terhadap 

pengobatan akan mengurangi ketaatberobatan (compliance) atau 

kesetiaberobatan (adherence). Dianjurkan untuk mengunakan 

antipsikotik atipik atau tipikal, tetapi dengan dosis yang rendah. 
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2) Terapi Elektro-konvulsi (TEK) 

Seperti juga terapi konvulsi lainnya, cara kerja elektrokonvulsi belum 

diketahui dengan jelas. Dapat dikatakan bahwa terapi konvulsi dapat 

memperpendek gejala skizofrenia dan mempermudah kontak dengan 

penderita.  

3) Psikoterapi dan rehabilitasi 

 Pskioterapi dalam bentuk psikoanalisis tidak membawa hasil yang 

diharapkan, bahkan ada yang berpendapat tidak boleh dilakukan pada 

penderita dengan skizofrenia karena justru dapat menambah isolasi dan 

autisme. Yang dapat membantu penderita adalah psikoterapi suportif 

individual atau kelompok serta bimbingan yang praktis dengan maksud 

mengembalikan penderita ke lingkungan masyarakat. Teknik terapi 

perilaku kognitif belakangan dicoba pada penderita skizofrenia dengan 

hasil yang menjanjikan. 

 Terapi kerja adalah baik sekali untuk mendorong penderita bergaul 

lagi dengan orang lain, penderita lain, perawat dan dokter. Maksudnya 

supaya ia tidak mengasingkan diri lagi, karena bila ia menarik diri ia 

dapat membentuk kebiasaan yang kurang baik. Dianjurkan untuk 

mengadakan permainan atau latihan bersama. Pemikiran masalah filsafat 

atau kesenian bebas dalam bentuk melukis bebas atau bermain musik 

bebas, tidak dianjurkan sebab dapat menambah autisme. Bila dilakukan 

juga, maka harus ada pemimpin dan ada tujuan yang lebih dahulu sudah 

ditentukan. 
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 Perlu juga diperhatikan lingkungan penderita. Bila mungkin, diatur 

sedemikian rupa sehinggaia tidak mengalami stres terlalu banyak. Bila 

mungkin, sebaiknya ia dikembalikan ke pekerjaan sebelum ia sakit dan 

tergantung pada tingkat kesembuhannya apakah tanggung jawanya 

dalam pekerjaan itu akan penuh atau tidak. 

4) Lobotomi prefrontal 

Dapat dilakukan bila terapi lain secara intensif tidak berhasil dan bila 

penderita sangat mengganggu lingkungannya. 

 

2.6 Teori Keperawatan Sister Calista Roy (Adaptation Models) 

Dalam asuhan keperawatan, menurut Roy (1984) sebagai penerima 

asuhan keperawatan adalah individu, keluarga, masyarakat yang dipandang 

sebagai “Holistic adaptasi sistem” dalam segala cara aspek yang merupakan 

satu kesatuan. Sistem terdiri dari proses input, output dan umpan balik, 

dengan penjelasan sebagai berikut: 

 

 

 

 

 

Gambar 2.2 Model Teori Adaptasi Calista Roy 
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2.6.1 Input 

Roy menidentifikasikan bahwa input sebagai stimulus, yang 

merupkan kesatuan informasi. Bahan-bahan atau energi dari lingkunan 

yang dapat menimbulkan respon, dimana dibagi dalam 3 tingkatan, yaitu: 

stimulus fokal, stimulus kontekstual dan stimulus residual. 

2.6.2 Kontrol 

Proses control seseorang, menurut Roy adalah bentuk mekanime 

koping yang digunakan. Mekanisme control ini di bagi atas regulator dan 

kognator yang merupakan subsistem. 

Subsistem regulator dan kognator adalah mekanisme adaptasi atau 

koping dengan perubahan lingkungan. Dan diperlihatkan melalui perubahan 

biologis, psikologis, dan social. Subsistem regulator adalah gambaran 

respon yang kaitannya dengan perubahan pada system syaraf, kimia tubuh, 

dan organ endokrin. Subsitem kognator adalah gambaran respon yang 

kaitannya dengan perubahan kognitif dan emosi termasuk didalamnya 

persepsi, proses informasi, pembelajaran dan membuat alasan dan 

emosional yang termasuk didalamnya mencari bantuan untuk bertahan. 

2.6.3 Output dan umpan balik 

Output dalam system adaptasi ini berupa respon prilaku individu 

yang dapat dikaji oleh perawat. Baik secara objektif maupun subjektif. 

Respon prilaku ini dapat menjadi umpan balik bagi individu maupun 

lingkungannya. Roy mengkatagorikan output dari system adaptasi ini 

berupa respon adaptasi dan respon inefektif. Respon adaptif dapat 
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meningkatkan integritas individu, sedangkan respon inefektif tidak dapat 

mendukung untuk pencapaian tujuan perawatan individu. 
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2.7 Theoretical Mapping/Riset Pendukung/Keaslian Penelitian 

Tabel 2.1 Theoretical Mapping/Riset Pendukung/Keaslian Penelitian Pengaruh Psikoedukasi Keluarga Terhadap Beban Dan 

Dukungan Keluarga Dalam Merawat Penderita Skizofrenia Di Rumah 

No Judul 
Desain 

Penelitian 

Sampel Dan 

Teknik Sampling 
Variabel Instrumen Analisis Hasil 

1 The Adaptation Model 

Of Caregiver In Treating 

Family Members With 

Schizophrenia In Kediri 

East Java 

(Byba Melda Suhita , 

Chatarina U.W , Hari 

Basuki , Ah Yusuf, 

2017) 

cross-sectional 

design with 

nature 

explanatory 

research 

Sampel: 

135 responden  

 

Teknik sampling: 

simple random 

sampling 

harga diri 

pengasuh, 

sumber daya 

masyarakat, 

upaya pengasuh 

mengatasi 

masalah, 

dan persepsi 

pengasuh tentang 

situasi keluarga 

saat ini 

Kuesioner Uji SEM 

dengan 

program 

AMOS 19 

Adaptasi dari pengasuh 

sangat berpengaruh dalam 

perawatan orang dengan 

skizofrenia karena dalam hal 

ini menjadi salah satu poin 

penting untuk dapat 

mempertahankan proses 

pengobatan dan mencegah 

kekambuhan penderita 

skizofrenia 

2 Peran Dukungan Sosial 

dan Regulasi Emosi 

Terhadap Resiliensi 

Keluarga Penderita 

Skizofrenia 

(Daisy Prawitasari 

Poegoeh, Hamidah, 

2016) 

A Quasy 

experimental 

Sampel: 60 orang 

tua pasien 

Teknik sampling: 

Purposive sampling 

 

dukungan sosial, 

regulasi emosi 

dan 

resiliensi 

keluarga 

penderita 

skizofrenia 

kuesioner Social 

Support Index 

(SSI), Cognitive 

Emotion 

Regulation 

Questionnaire 

(CERQ) dan 

Family 

Resilience 

Assessment 

Scale (FRAS) 

 

 

regresi linier 

berganda 

besarnya 

peran dukungan sosial dan 

regulasi emosi terhadap 

resiliensi keluarga penderita 

skizofrenia, 

sehingga para praktisi dapat 

memfokuskan pada faktor 

protektif untuk meningkatkan 

resiliensi 

keluarga 
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3 Terapi Aktifitas 

Kelompok (TAK): 

Stimulasi Persepsi 

Modifikasi Sebagai 

Alternatif Pengendalian 

Halusinasi 

Dengar Pada Klien 

Skizofrenia 

(Ah. Yusuf, Rizki F, 

Nursalam, Iskandar, 

2007) 

A quasi-

experimental pre 

post test design 

Sampel: 

18 responden 

Teknik sampling: 

Purposive sampling 

 

Pengendalian 

halusinasi 

Panduan TAK,  

Lembar 

observasi dan 

wawancara 

Wilcoxon 

Signed Rank 

test and 

Mann 

Whitney test 

stimulasi persepsi modifikasi 

GAT mampu meningkatkan 

kemampuan pasien 

membuat perbedaan antara 

realitas dan non-realitas dan 

motivasi pasien untuk 

memilih dan menggunakan 

cara terbaik untuk 

mengendalikan halusinasi 

4 An update review on 

burden on caregivers of 

schizophrenia patients 

(Alejandra Caqueo- 

Urizar, etc, 2013) 

 

 

Review Literature dari 5 

jurnal (MDLINE, 

EMBASE, APA, 

EBSCO, DAN 

DATABASE 

COCHRANE) dari 

tahun 2008- 2013) 

Program 

pengobatan 

keluarga, 

kelompok etnis, 

emosi, stress dan 

beban 

Pengasuh, jenis 

pengasuh, 

jaringan social, 

dukungan 

keluarga, 

keuangan, dan 

strategi koping 

Pencarian artikel 

elektronik 

Deskriptif 

analitik 

Sebuah sistematisasi 

informasi dan analisis 

frekuensi mengungkapkan 

adanya delapan faktor yang 

berhubungan dengan beban 

yang hadir di hampir semua 

literatur Ulasan: Program 

pengobatan keluarga, 

kelompok etnis, Emosi, Stres 

dan Beban, Kesibukannya 

dari pengasuh, Jenis 

pengasuh, jaringan sosial, 

dukungan sosial, Keuangan 

dan Strategi Coping. 

Kesimpulan: Penelitian ini 

mendukung pernyataan teori 

yang berbeda refl ecting 

kompleksitas beban 

skizofrenia pengasuh dan ini, 

pada gilirannya, mungkin 

terkait dengan faktor di atas 
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5 Burdens and 

Psychological Health of 

Family Caregivers of 

People with 

Schizophrenia in Two 

Chinese Metropolitan 

Cities: Hong Kong and 

Guangzhou 

(Paul CW Lam, Petrus 

Ng, Christoper Tori, 

2013) 

Analisis korelasi Sampel: 

39 pengasuh 

Hongkong dan 70 

pengasuh 

Guangzhou 

 

Teknik sampling: 

 

Beban perawatan 

dan kesehatan 

psikologis 

pengasuh 

Angket evaluasi 

keterlibatan 

Kuesioner 

kesehatan secara 

umum 

 Tidak ada perbedaaan 

signifikan beban perawatan 

dan kesehatan psikologis 

pengasuh di dua tempat yang 

berbeda 

6 Effects of 

Psychoeducation Given 

to Caregivers of People 

With a Diagnosis of 

Schizophrenia 

(Müge Bulut MSc, 

Hülya Arslantaş PhD & 

İbrahim Ferhan Dereboy 

MD, 2016) 

A quasi-

experimental pre 

post test design 

Sampel: 

60 orang pasien-

pengasuh total atau 

30 pasang 

Teknik sampling: 

Total sampling 

Karakteristik 

pengasuh, dan 

beban pengasuh 

Skala Beban 

Keluarga (PFBS) 

dan Positif dan 

Negatif 

Syndrome Scale 

(PANSS) 

MIXED 

ANOVA 

Psikoedukasi meningkatkan 

motivasi pengasuh untuk 

memastikan penderita 

mematuhi pengobatan, 

meningkatkan kemampuan 

perawatan untuk mengatasi 

gejala dan memantau kondisi 

penderita secara teratur  

7 The Effect of Stress 

Management Training on 

Positive Experiences of 

Families Caring for 

Patients with 

Schizophrenia 

(Hamid Chamanzari 

Saeed Vaghee, Mahdi 

Rezaei, Negar 

Asgharipo, 2017) 

Uji klinis acak 

terkontrol 

Sampel: 7 pengasuh 

utama pasien 

skizofrenia 

Pengalaman 

positif dan 

pemberian 

perawatan 

Kuesioner 

standar 

pengalaman 

pemberi 

perawatan 

Independent 

Sample T- 

Test Dan Uji 

Mann 

Whitney U 

Pelatihan manajemen stress 

untuk keluarga yang merawat 

pasien skizofrenia tidak 

terlalu berpengaruh terhadap 

pengalaman positif dalam 

pengasuhan.  Masih 

dibutuhkan intervensi lagi. 
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8 Burden of care and 

general health in 

families of patients 

with schizophrenia 

(Gutiérrez-Maldonado, 

Caqueo-Urízar and 

Kavanagh, 2005) 

Survey Sampel : Semua 

anggota keluarga 

yang merawat 

pasien dengan 

skizofrenia yang 

menghadiri Pusat 

Rawat Jalan Mental 

Kesehatan di kota 

Arica, 

Chile, pada bulan 

Juni-Agustus 2003  

Sampel berjumlah 

65 

- 1. Zarit Caregiver 

Burden Scale 

2. SF-36 Health 

Survey 

Multiple 

regression 

  

Tingkat beban rata-rata sangat 

tinggi, terutama bagi keluarga 

dengan pendidikan kurang. 

 

9 Burden of care in 

families of patients with 

schizophrenia  

(Caqueo-urı, 2006) 

Survey Sampel: Semua 

anggota keluarga 

yang merawat 

pasien dengan 

skizofrenia dan 

hadir rutin di 

Kesehatan Mental 

Pusat di kota Arica, 

Chili,  

Sampel berjumlah 

41 

 

 

- Zarit Caregiver 

Burden Scale 

 

Multiple 

regression 

 

Keluarga pasien penderita 

skizofrenia menunjukkan  

tingkat beban yang sangat 

tinggi sebagai konsekuensi 

dari perawatan, yang 

berdampak negatif pada 

semua area kehidupan mereka 

IR - PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA

TESIS PENGARUH PSIKOEDUKASI KELUARGA FITRI FIRRANDA NURMALISYAH



62 

 

 

10 The impact of 

professional and social 

network support on the 

burden of families 

of patients with 

schizophrenia in Italy 

(Magliano et al., 2002) 

Survey Sampel: 709 pasien 

dengan saudaranya 

 

Teknik sampling: 

random sampling 

-  1. Brief 

Psychiatric 

Rating Scale 

(BPRS) 

2. Family 

Problems 

Questionnaire 

(FPQ) 

3. Social 

Network 

Questionnaire 

(SNQ) 

 

Multiple 

regression 

 

Dukungan jaringan 

profesional dan sosial sangat 

penting 

untuk mengurangi beban 

keluarga dalam skizofrenia 

11 The perceived burden 

among Chinese family 

caregivers of people with 

Schizophrenia 

(Chien, Chan and 

Morrissey, 2007) 

cross-sectional 

descriptive  

Sampel: Sebanyak 

203 pengasuh 

keluarga 

dari tiga klinik rawat 

jalan psikiatri 

regional di Hong 

Kong 

Teknik sampling: 

random sampling 

 

Independen:  

1.  Demographic 

characteristics 

2.  Health 

condition 

3.  Social factors 

 

 

Dependen: 

Perceived family 

Burden 

1. The Family 

Burden 

Interview 

Schedule 

(FBIS) 

2. The Family 

Assessment 

Device (FAD) 

3. The MOS 36-

Item Short 

Form Health 

Survey (SF-

36) 

4. The Six-item 

Social Support 

Questionnaire 

(SSQ6) 

 

 

 

Multiple 

regression 

 

Keluarga yang menganggap 

tingkat beban pengasuh tinggi 

adalah mereka yang 

hidup dalam keluarga dengan 

fungsi yang buruk, status 

kesehatan yang buruk dan 

kurang puasnya dukungan 

sosial. Dukungan sosial 

adalah prediktor terbaik 

beban pengasuh 

IR - PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA

TESIS PENGARUH PSIKOEDUKASI KELUARGA FITRI FIRRANDA NURMALISYAH



63 

 

 

12 Studi Fenomenologi 

Pengalaman Keluarga 

tentang Beban dan 

Sumber Dukungan 

Keluarga dalam Merawat 

Klien dengan Halusinasi 

(Ngadiran, 2010) 

Kualitatif Sampel: 7 partisipan 

 

Teknik sampling: 

Purposive Sampling 

-  1. Indept 

interview  

2. Field note  

 

colaizzi Dalam penelitian ini 

teridentifikasi delapan tema 

sebagai hasil penelitian yaitu 

beban psikologis, beban 

financial, masalah dalam 

fasilitas pelayanan kesehatan, 

dukungan social, dukungan 

keluarga, perhatian tanpa 

pamrih, kecewa terhadap 

pemberi dukungan, takdir 

13 Burden of Family 

Caregivers With 

Schizophrenic Patients 

in Korea 

 (Lim and Ahn, 2003) 

correlational 

descriptive 

design 

Sampel: 57 family 

 

 

Teknik sampling: 

convenience sample 

Independen:  

1. Caregiver-

patient 

relationship 

2. Gender 

3. Age of the 

caregiver 

4. Duration of 

caregiving.  

Dependen: 

Family burden 

1. The 

Knowledge 

Scale (KS) 

2. The Coping 

Scale (CS) 

3. The Burden 

Scale-Korean 

(BS-K) 

Multiple  

linear 

regression 

 

Hasil coping memediasi 

hubungan antara pengetahuan 

pengasuh dan dampaknya 

hasil subjektif dari beban 

pengasuhan 

14 Relationship of caregiver 

burden with coping 

strategies, social 

support, 

psychological 

 morbidity, and quality 

of life in the caregivers 

of 

schizophrenia (Kate et 

cross-sectional 

study 

 

100 keluarga 

 

Independen: 

1. Coping 

strategies,  

2. Social 

support, 

3. Psychological 

morbidity 

4. Quality of life 

Dependen:  

Caergiver 

1. Hindi Version 

of 

Involvement 

Evaluation 

Questionnaire 

2. Global 

Assessment of 

Functioning 

Scale (GAF) 

3. Social 

Support 

Questionnaire

1.Associatio

n between 

the 

various 

domains 

of Hindi 

IEQ and 

continuous 

variables 

was 

assessed 

by using 

Diantara empat domain IEQ, 

jumlah korelasi tertinggi 

muncul pada domain beban. 

Domain beban memiliki 

korelasi positif dengan 

pengasuh yang lajang, waktu 

yang dihabiskan dalam 

perawatan per hari, dan 

pemaksaan sebagai strategi 

coping. Domain IEQ 

memiliki korelasi positif 

dengan tingkat gejala positif 
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al., 2013) burden 

 

-Hindi 

Adaptation 

4. The Coping 

Checklist-

Hindi version 

5. WHO Quality 

of Life – Bref 

Version 

(Hindi 

Version) 

Pearson’s 

product 

moment 

correlatio

n analysis.  

2. 

Spearman’

s rank 

correlatio

n, Was 

used to 

assess the 

associatio

n between 

the 

various 

domains 

of Hindi 

IEQ and 

discontinu

ous 

variables. 

3.Compariso

ns were 

done by 

using chi-

square 

test, t-test 

and Mann 

Whitney U 

test 

yang lebih tinggi, tingkat 

fungsi pasien yang lebih 

rendah, usia pengasuh yang 

lebih muda, pendapatan 

rendah, pengasuh yang belum 

menikah, keluarga perkotaan, 

keluarga non nuclear. Beban 

pengasuhan, terutama tekanan 

dikaitkan dengan penggunaan 

strategi coping maladaptive, 

kualitas hidup yang buruk dan 

tingkat morbiditas psikologis 

yang lebih tinggi pada 

pengasuh. 
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15 How does family 

intervention improve the 

outcome of people with 

schizophrenia 

(Manuel Giro ´n, 

Francisco Nova-Ferna 

´ndez, Sonia Man ˜a ´-

Alvarenga, Andreu 

Nolasco, Antonia 

Molina-Habas, Antonio 

Ferna ´ndez-Yan ˜ez, 

Rafael Tabare ´s-

Seisdedos, Manuel Go 

´mez-Beneyto, 2014) 

Analisis 

deskriptif 

Sampel: 50 

pengasuh utama dan 

penderita 

skizofrenia 

Sikap keluarga, 

perasaan empati 

dan peran 

mediasi dalam 

terapi 

Affective style 

coding system, 

empathy scale, 

relational control 

coding system  

Pearson’s 

correlation 

matrix 

Psikoedukasi keluarga dapat 

mengurangi perasaan bersalah 

keluarga dan meningkatkan 

empati keluarga pada 

penderita 

16 The Effects of 

Psychoeducation on the 

Expressed Emotion and 

Family Functioning of 

the Family Members in 

First-Episode 

Schizophrenia 

(Emine Öksüz, Semra 

Karaca, Gülten Özaltın, 

Mehmet Alpay Ateş, 

2017) 

A quasi-

experimental 

design with  a 

control group 

Sampel: 30 dari 

kelompok control 

dan 30 dari 

kelompok perlakuan 

Ekspresi emosi, 

fungsi anggota 

keluarga 

Expressed 

Emotion Scale 

(EES) dan 

Family 

Assessment 

Device (FAD) 

Chi square 

test 

and Student 

t test 

Psikoedukasi dapat 

menurunkan tingkat Emosi 

penderita dan memperbaiki 

fungsi keluarga dengan 

skizofrenia episode pertama. 
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BAB 3 

KERANGKA KONSEPTUAL DAN HIPOTESIS PENELITIAN 

 

3.1 Kerangka Konseptual Penelitian 

 Berikut ini merupakan kerangka konsep dalam penelitian ini, yaitu: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3.1 Kerangka Konseptual Pengaruh Psikoedukasi Keluarga Terhadap Beban Dan 

Dukungan Keluarga Dalam Merawat Penderita Skizofrenia Di Rumah 

dengan Pendekatan Teori Keperawatan Roy 

Keterangan: 

  = diteliti    = tidak diteliti   

 

Stimulus residual 

Psikoedukasi keluarga 

1. Pengkajian masalah keluarga 

2. Perawatan penderita skizofrenia 

3. Managemen stress keluarga 

4. Managemen beban keluarga 

System regulator 

Menstimulus kerja otak 

 

Peningkatan transmisi otak 

 

Merangsang system hormonal 

 

Dopamine dan serotonin 

meningkat 

 

Perasaan tenang dan nyaman 

Beban Keluarga Menurun 

 

System kognator 

Mekanisme koping 

 

Proses belajar 

 

Pemahaman tentang perawatan 

penderita skizofrenia di rumah 

 

Keluarga mampu menjadwalkan 

aktivitas penderita di rumah 

 

Penderita mampu melakukan kegiatan 

sesuai jadwal 

 

Perubahan beban yang dirasakan 

keluarga 

Stimulus konstektual 

Umur, jenis kelamin, 

pekerjaan, penghasilan, 

hubungan dengan penderita 

 

Keluarga yang merawat 

penderita skizofrenia 

Dukungan Keluarga Meningkat 

 

Stimulus fokal 

Penderita 

skizofrenia 

Output 
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 Psikoedukasi adalah suatu tindakan yang diberikan kepada individu dan 

keluarga untuk memperkuat strategi koping atau suatu cara khusus dalam 

menangani kesulitan perubahan mental. Tahapan pada psikoedukasi keluarga 

yaitu: sesi 1 (pengkajian masalah keluarga), sesi 2 (perawatan klien oleh 

keluarga), sesi 3 (manajemen stress keluarga), sesi 4 (manajemen beban keluarga). 

Psikoedukasi keluarga dapat mengurangi beban yang dirasakan oleh keluarga, dan 

dengan itu dukungan keluarga yang diberikan kepada penderita pun semakin 

meningkat. 

 

3.2 Hipotesis 

Hipotesis adalah pernyataan sebagai jawaban sementara atas pertanyaan 

penelitian yang hl, 2008).  Hipotesis pada penelitian ini, yaitu: 

1. Ada perbedaan beban keluarga sebelum dan sesudah diberikan 

psikoedukasi keluarga pada kelompok intervensi. 

2. Ada perbedaan dukungan keluarga sebelum dan sesudah diberikan 

psikoedukasi keluarga pada kelompok intervensi. 
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BAB 4 

METODE PENELITIAN 

 

4.1 Desain Penelitian 

Jenis penelitian ini adalah penelitian kuantitatif dan merupakan 

penelitian quasy experimental yang bertujuan untuk menjelaskan Pengaruh 

Psikoedukasi Keluarga Terhadap Beban Dan Dukungan Keluarga Dalam 

Merawat Penderita Skizofrenia Di Rumah. Rancangan penelitian quasi 

experimental berupaya untuk mengungkapkan hubungan sebab akibat 

dengan cara melibatkan kelompok kontrol di samping kelompok eksperimen 

(Nursalam, 2016). Berikut ini merupakan gambar dari rancangan penelitian 

yang akan dilakukan, yaitu: 

Tabel 4.1 Rancangan Penelitian Quasi Experimental 

Subjek Pra Perlakuan Pasca-tes 

K-A O I O1-A 

K-B O - O1-B 

 Time 1 Time 2 Time 3 

Sumber: Nursalam (2016) 

Keterangan: 

K-A : kelompok perlakuan (Intervensi) 

K-B : kelompok kontrol 

I  : intervensi atau perlakuan psikoedukasi 

O  : pengukuran awal 

O1-A : pengukuran akhir (post-test) pada kelompok perlakuan 

O1-B : pengukuran akhir (post-test) pada kelompok kontrol 
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4.2 Populasi dan Sampel 

4.2.1 Populasi 

Populasi adalah sejumlah besar subyek yang mempunyai karakteristik 

tertentu (Sastroasmoro & Ismael, 2008). Populasi pada penelitian ini 

adalah seluruh keluarga penderita skizofrenia di Wilayah Kerja Puskesmas 

Perak sebanyak 188 orang dan di Wilayah Kerja Puskesmas Dukuhklopo 

sebanyak 181 orang. 

4.2.2 Sampel 

Sampel terdiri atas  bagian populasi terjangkau yang dapat 

dipergunakan sebagai subjek penelitian melalui sampling (Nursalam, 

2016). Sampel adalah sebagian populasi yang akan diteliti (Arikunto, 

2006).  

Sampel dalam penelitian ini didasarkan pada kriteria inklusi dan 

eksklusi, yaitu: 

1) Kriteria Inklusi 

Kriteria inklusi adalah karakteristik umum subyek penelitian dari suatu 

populasi target yang terjangkau dan akan diteliti (Nursalam, 2016). 

Kriteria inklusi pada penelitian ini, yaitu: 

(1) Keluarga skizofrenia yang tinggal serumah dengan penderita 

(2) Keluarga penderita skizofrenia yang mengerti tentang penyakit 

skizofrenia 

(3) Keluarga penderita skizofrenia yang bersedia menjadi responden 

penelitian 

(4) Anggota keluarga merawat penderita skizofrenia 

 

IR - PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA

TESIS PENGARUH PSIKOEDUKASI KELUARGA FITRI FIRRANDA NURMALISYAH



70 

 

 

2) Kriteria Eksklusi 

Kriteria eksklusi pada penelitian ini, yaitu: keluarga penderita 

skizofrenia yang telah berpindah tempat tinggal, tidak bisa dihubungi 

dan meninggal. 

4.2.3 Besar Sampel 

 Perhitungan besar sampel pada penelitian ini menggunakan rumus 

Dahlan (2010) berikut ini, yaitu: 

 

Keterangan: 

  : defiat baku alfa  

 : defiat baku beta  

 : proporsi pada kelompok yang sudah diketahui nilainya  

 : 1-  

: selisih proporsi minimal yang dianggap bermakna  

 : proporsi pada kelompok yang nilainya merupakan judgement 

peneliti    

  :1-  

P : + )/2 

Q : 1-P 

 

Berdasarkan pada rumus tersebut, maka perhitungan besar sampel 

pada penelitian ini, yaitu:  

 

  = 36,5 
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Keterangan: 

  : defiat baku alfa (1,96) 

 : defiat baku beta (0,842) 

 : proporsi pada kelompok yang sudah diketahui nilainya (0,7)  

 : 1- =1-0,7=0,3 

 : selisih proporsi minimal yang dianggap bermakna (0,2) 

 : proporsi pada kelompok yang nilainya merupakan judgement 

peneliti 

+0,2=0,7+0,2=0,9 

  :1- =1-0,9=0,1 

P  : + )/2=(0,7+0,9)/2=0,8 

Q : 1-P=1-0,8=0,2 

Jadi besar sampel menurut rumus di atas adalah 37 sampel, untuk 

menghindari hilang pengamatan (perkiraan drop out) maka jumlah 

sampel ditambah 10% sehingga dalam penelitian ini banyak sampel 

menjadi 43 pada setiap kelompok sampel dan total sampelnya 86 

responden keluarga yang merawat penderita skizofrenia di rumah. 

4.2.4 Teknik Pengambilan Sampel 

Teknik pengambilan sampel (sampling) adalah proses menyeleksi 

porsi dari populasi yang dapat mewakili populasi yang ada. Teknik 

sampling merupakan cara-cara yang ditempuh dalam pengambilan sampel, 

agar memperoleh sampel yang benar-benar sesuai dengan keseluruhan 

subjek penelitian. Sampel di tentukan pada 2 Puskesmas yakni Puskesmas 

Dukuhklopo dan Puskesmas Perak. Untuk mndapatkan responden yang 

diinginkan tiap Puskesmas peneliti menentukan responden dengan cara 

random sehingga diperoleh 43 responden dari masing- masing Puskesmas. 
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Pemilihan sampel dilakukan secara acak pada populasi yang ada. 

Pemilihan sampel dilakukan dengan random yaitu: 

1) Peneliti menggunakan 2 Puskesmas untuk penelitian ini. Puskesmas 

Dukuhklopo untuk kelompok perlakuan/ intervensi dan Puskesmas 

Perak untuk kelompok kontrol. Peneliti menulis nama keluarga 

penderita skizofrenia pada secarik kertas, diletakkan pada kotak undian, 

dan diaduk. 

2) Puskesmas Dukuhklopo Kabupaten Jombang, peneliti mengambil satu 

kertas secara acak dari kotak undian. Keluarga penderita yang terpilih 

adalah kelas yang akan dijadikan sebagai kelompok perlakuan pada 

penelitian yang akan dilakukan. 

3) Puskesmas Perak Kabupaten Jombang, peneliti mengambil satu kertas 

secara acak dari kotak undian. Keluarga penderita yang terpilih adalah 

kelas yang akan dijadikan sebagai kelompok kontrol pada penelitian 

yang akan dilakukan. 
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4.3 Kerangka Operasional 

Kerangka operasional dalam penelitian ini, yaitu: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 4.1 Kerangka operasional penelitian Pengaruh Psikoedukasi Keluarga 

Terhadap Beban Dan Dukungan Keluarga Dalam Merawat 

Penderita Skizofrenia Di Rumah 

Sampel: sebagian keluarga penderita skizofrenia di Wilayah kerja Puskesmas 

Dukuhklopo dan Puskesmas Perak sebanyak 86 orang 

Pengumpulan data pre-test menggunakan kuesioner karakteristik responden, 

kuesioner beban keluarga dan kuesioner dukungan keluarga 

Pengumpulan data post-test menggunakan kuesioner beban keluarga dan 

kuesioner dukungan keluarga 

Populasi: keluarga penderita skizofrenia di Wilayah kerja Puskesmas Dukuhklopo 

sebanyak 181 orang dan Puskesmas Perak sebanyak 188 orang 

Simple random sampling 

Pembagian sampel menjadi 2 kelompok 

(kelompok perlakuan dan kelompok kontrol) 

Hasil Penelitian 

Analisis data menggunakan Mann Whitney 

Kelompok 

perlakuan (43 orang) 

Kelompok kontrol 

(43 orang) 

Intervensi 

Psikoedukasi keluarga 

(4 sesi pertemuan, 45 

menit/sesi, 1 minggu sekali 

selama empat minggu 
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4.4 Variabel Penelitian dan Definisi Operasional 

Definisi operasional terdiri dari dua variabel, antara lain variabel 

independen dan variabel dependen. Definisi operasional variabel bebas pada 

penelitian ini adalah psikoedukasi keluarga, sedangkan variabel terikat 

penelitian ini adalah beban keluarga dan dukungan keluarga. Penjelasan 

definisi operasional dapat dilihat di tabel dibawah ini, yaitu: 
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Tabel 4.2  Definisi operasional pada penelitian Pengaruh Psikoedukasi Keluarga Terhadap Beban Dan Dukungan Keluarga Dalam Merawat Penderita 

Skizofrenia Di Rumah 

Variabel Definisi Operasional 
Parameter 

Alat Ukur 
Cara Pengukuran 

Hasil Ukur 
Skala 

Ukur 

Variabel 

Independen: 

Psikoedukasi 

keluarga 

 

 

 

 

Pemberian edukasi dan 

pengetahuan psikologi pada 

keluarga yang diberikan 4 kali 

pertemuan dalam waktu satu bulan 

 

Indikator 

1. Identifikasi masalah 

2. Manajemen masalah 

3. Manajemen kesehatan 

4. Manajemen beban 

 

Satuan acara kegiatan 

dan lembar evaluasi 

setiap sesi 

 

Lembar Evaluasi 

 

Dinyatakan dalam: 

0 = tidak diberikan psikoedukasi 

1= diberikan psikoedukasi 

 

Nominal 

 

Variabel 

Dependen: 

Beban keluarga 

 

Beban yang berhubungan dengan 

masalah dan pengalaman keluarga 

selama merawat pasien skizofrenia 

di rumah 

Indikator: 

1. Beban subjektif 

2. Beban objektif 

3. Beban iatrogenic 

Wawancara dengan 

Kuesioner 

Dengan Kuesioner Skor total seluruh jawaban responden 

dengan rentang skor  0-18 

Beban keluarga tinggi     : 13- 18 

Beban keluarga sedang   : 7 - 12 

Beban keluarga rendah   : 0 - 6 

Ordinal 

Dukungan 

keluarga 

Upaya keluarga dalam memberikan 

bantuan pada anggota keluarga 

sesuai empat jenis dukungan 

keluarga yang diberikan kepada 

anggota keluarga yang sakit  

Indikator: 

1. Dukungan informasi 

2. Dukungan emosional 

3. Dukungan instrumental 

4. Dukungan penilaian 

Wawancara dengan 

Kuesioner 

 

Kuesioner Skor total seluruh jawaban responden 

dengan rentang skor  0-18 

Dukungan keluarga baik      : 13 - 18 

Dukungan keluarga sedang  : 7 - 12 

Dukungan keluarga buruk  : 0 - 6 

Ordinal 
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4.5 Instrumen Penelitian 

Alat atau instrumen pengumpulan data yang digunakan adalah 

kuesioner. Kuesioner adalah beberapa pertanyaan tertulis yang digunakan 

untuk memperoleh informasi dari responden (Arikunto, 2006). Penelitian ini 

menggunakan tiga kuesioner sebagai instrumen penelitian yaitu: 

1) Instrumen Karakteristik Klien 

Instrumen karakteristik klien, berupa kuesioner A berisikan karakteristik 

responden mencakup usia, jenis kelamin, pendidikan terakhir, pekerjaan, 

penghasilan, dan hubungan dengan penderita. Kuesioner ini disusun 

dalam bentuk pertanyaan tertutup dan terbuka. Bentuk pertanyaan 

tertutup terdapat dalam pertanyaan tentang jenis kelamin, pendidikan 

pekerjaan, penghasilan, hubungan dengan penderita dan lama merawat 

penderita. Bentuk pertanyaan terbuka terdapat dalam pertanyaan tentang 

usia. 

2) Instrumen beban keluarga 

Kuesioner B untuk menggali beban keluarga yang dirasakan responden 

terdiri dari 18 pertanyaan dalam bentuk pilihan ganda dengan skor 

jawaban: 1 = benar dan 0 = salah. Rentang skor total yaitu 0-18. 

Dengan interpretasi 

Beban keluarga tinggi : skor 13 - 18 

Beban keluarga sedang : skor 7 – 12 

Beban keluarga Rendah : skor 1 - 6 

 

IR - PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA

TESIS PENGARUH PSIKOEDUKASI KELUARGA FITRI FIRRANDA NURMALISYAH



77 

 

 

3) Instrumen dukungan keluarga 

Kuesioner C untuk menggali dukungan keluarga yang sudah diberikan 

responden dalam menentukan besarnya dukungan keluarga yang terdiri 

dari 18 pertanyaan dalam bentuk pilihan ganda dengan skor jawaban: 1 

= benar dan 0 = salah. Rentang skor total yaitu 0-18. 

Dengan interpretasi 

Dukungan keluarga tinggi : skor 13 - 18 

Dukungan keluarga sedang : skor 7 – 12 

Dukungan keluarga rendah  : skor 1 - 6 

Keseluruhan kuesioner dibuat sendiri oleh peneliti sesuai dengan 

referensi atau literature dari beban keluarga dan dukungan keluarga. 

Kuesioner tersebut akan dilakukan uji validitas dan reliabilitas sebelum 

dilakukan dalam penelitian.   

Berikut ini merupakan blue print kuesioner penelitian, yaitu: 

Tabel 4.3 Blue Print Kuesioner Penelitian Pengaruh Psikoedukasi Keluarga 

Terhadap Beban Dan Dukungan Keluarga Dalam Merawat Penderita 

Skizofrenia Di Rumah Di Wilayah Kerja Puskesmas Dukuhklopo dan 

Puskesmas Perak Kabupaten Jombang 
 

Variabel 

 

 

Indikator 

Nomor Butir Pertanyaan  

Jumlah 

butir Favorable Unfavorable 

Beban keluarga 1. Subjektif 4,5,6 1,2,3 6 

2. Objektif 7,8,9 10,11,12 6 

 3. Iatrogenik - 13,14,15,16,17,18 6 

Dukungan 

Keluarga 

 

 

1. Dukungan informasi 1, 2, 3, 4, 5 - 5 

2. Dukungan emosional 6, 7, 8 - 3 

3. Dukungan instrumental 9, 10 11,12,13 5 

4. Dukungan penilaian 14, 16, 17, 18 15 5 
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4.6 Lokasi dan Waktu Penelitian 

Penelitian ini dilakukan di Puskesmas Dukuhklopo dan Puskesmas 

Perak Kabupaten Jombang. Penelitian ini diawali dengan penyusunan 

proposal penelitian pada bulan September - November 2017. Penelitian ini 

dilaksanakan pada tanggal 12 Maret sampai dengan 16 April 2018. 

 

4.7 Prosedur Pengumpulan Data 

Tahapan penelitian yang akan dilakukan adalah sebagai berikut: 

1) Peneliti mengurus terlebih dahulu perizinan penelitian pada Program 

Studi Magister Keperawatan Universitas Airlangga, Dinas Kesehatan 

Kabupaten Jombang, Puskesmas Dukuhklopo dan Puskesmas Perak. 

2) Peneliti setelah mendapatkan persetujuan penelitian, maka peneliti 

selanjutnya melakukan pendekatan dan koordinasi dengan Kepala 

Puskesmas serta Penanggungjawab Kesehatan Jiwa Puskesmas Perak dan 

Puskesmas Dukuhklopo. 

3) Prosedur pengumpulan data dimulai dengan mendata jumlah dan nama-

nama penderita skizofrenia, mengambil sampel sesuai dengan jumlah 

yang telah ditetapkan, dan membaginya menjadi dua kelompok, yaitu 

kelompok intervensi dan kelompok kontrol berdasarkan wilayah kerja 

Puskesmas. Kelompok intervensi di Wilayah Kerja Puskesmas 

Dukuhklopo dan kelompok kontrol di Wilayah Kerja Puskesmas Perak 

dengan dibantu 8 orang tiap satu tim pada masing- masing wilayah kerja 

Puskemas. 
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4) Peneliti melakukan persiapan tujuan, manfaat, kontrak waktu penelitian 

serta memberikan lembar informed consent. Tujuan yang dibuat peneliti 

sesuai dengan tujuan penelitian yaitu berupa penurunan beban keluarga 

dan meningkatnya dukungan keluarga penderita skizofrenia. 

5) Peneliti menyiapkan bahan dan materi yang dibutuhkan, seperti 

menyiapkan leaflet perawatan penderita skizofrenia di rumah, serta 

menyiapkan materi yang digunakan pada masing-masing sesi kegiatan. 

6) Peneliti melakukan pengumpulan data pre-test dengan wawancara 

menggunakan kuesioner karakteristik responden, kuesioner beban 

keluarga dan kuesioner dukungan keluarga dibantu oleh 

penanggungjawab kesehatan jiwa Puskesmas pada kelompok perlakuan 

dan kelompok kontrol dengan cara mendatangi masing- masing 

responden yang telah ditentukan. 

7) Pelaksanaan psikoedukasi keluarga dilakukan dalam 4 sesi pertemuan 

dengan waktu 45 menit di setiap sesinya sesuai dengan kontrak yang telah 

disepakati. Psikoedukasi keluarga hanya dilakukan pada kelompok 

intervensi oleh peneliti. Pada sesi 1: pengkajian masalah keluarga, sesi 2: 

perawatan penderita skizofrenia, sesi 3: managemen stress keluarga, sesi 

4: managemen beban keluarga. 

8) Setelah kegiatan psikoedukasi keluarga selesai, peneliti melakukan post-

test dengan wawancara menggunakan kuesioner beban keluarga dan 

kuesioner dukungan keluarga kembali. Post-test dilakukan 1 minggu 
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setelah selesai sesi 4 dengan cara petugas mendatangi masing masing 

responden. Post test ini juga dilakukan pada kelompok kontrol. 

 

4.8 Uji Validitas dan Reliabilitas 

Instrumen yang valid dan  reliabel merupakan syarat untuk 

mendapatkan hasil penelitian yang valid dan reliabel. Uji validitas 

dimaksudkan untuk mengetahui apakah item pertanyaan mempunyai 

kemampuan mengukur apa yang akan diukur oleh peneliti. Uji validitas 

menggunakan Pearson Product Moment (r) dengan membandingkan antara 

skor nilai setiap item pertanyaan dengan skor total pertanyaan. Untuk 

melihat nilai korelasi tiap–tiap pertanyaan signifikan, maka nilai r hitung 

dibandingkan r tabel. Masing–masing nilai signifikan dari item pertanyaan 

dibandingkan dengan nilai r tabel pada tingkat kemaknaan 5%, jika lebih 

besar maka item pertanyaan tersebut valid atau sahih (Riwidikdo, 2007). 

Reliabilitas ialah indeks yang menunjukkan sejauh mana suatu alat 

pengukur dapat dipercaya atau dapat diandalkan. Hal ini berarti 

menunjukkan sejauh mana hasil pengukuran tetap konsisten bila dilakukan 

pengukuran dua kali atau lebih terhadap gejala yang sama dengan 

menggunakan alat ukur yang sama (Notoatmodjo, 2010). Peneliti 

menggunakan  cronbach’s alpha  untuk menguji reliabilitas kuesioner. Jika 

alpha semakin mendekati nilai 1 maka nilai reliabilitas instrumen pada 

penelitian semakin tinggi (Sugiyono, 2009). Jika r alpha > r tabel maka 

instrumen reliabel (Notoatmodjo, 2010). 
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4.9 Cara Analisis Data 

Data yang telah diolah baik secara manual maupun menggunakan 

bantuan komputer, tidak akan ada maknanya tanpa dianalisis (Notoatmodjo, 

2010). Analisis deskriptif adalah suatu prosedur pengolahan data dengan 

menggambarkan dan meringkas data secara ilmiah dalam bentuk tabel dan 

grafik. 

Analisis inferensial berkaitan dengan uji signifikansi yang digunakan. 

Uji signifikansi yang tidak sesuai akan menimbulkan penafsiran yang salah 

dan hasil yang tidak dapat digeneralisasi (Windu P., 2002, dalam Nursalam, 

2016). Analisis bivariat yang digunakan untuk melihat distribusi responden 

pada masing-masing variabel dependen sebelum dan sesudah intervensi 

dengan menggunakan uji Wilcoxon Signed Rank Test, untuk melihat 

perbedaan kelompok kontrol dan perlakuan dengan menggunakan uji Mann 

Whitney. 

 

4.10 Etika Penelitian 

Penelitian ini telah lolos uji etik melalui Komisi Etik Penelitian 

Kesehatan Fakultas Keperawatan Universitas Airlangga dengan No. 688-

KEPK, yang diterbitkan Tanggal 7 Maret 2018. Peneliti dalam melakukan 

penelitian ini, melibatkan klien sebagai responden memperhatikan prinsip 

etik penelitian, yaitu: 1) infirmed consent, 2) anonimity, 3) Confidentiality. 
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1) Lembar Persetujuan (Informed Consent) 

Merupakan bentuk persetujuan antara peneliti dengan memberikan 

lembar persetujuan. Informed consent tersebut diberikan sebelum 

penelitian dilakukan dengan memberikan lembar persetujuan untuk 

menjadi responden. Tujuan informed consent agar subjek mengerti 

maksud dan tujuan peneitian. 

2) Tanpa Nama (Anonimity) 

Masalah etika keperawatan merupakan masalah yang memberikan 

jaminan dalam penggunaan subjek dengan cara tidak memberikan atau 

mencantumkan nama responden pada lembar alat ukur dan hanya 

penulisan kode pada lembar pengumpulan data atau hasil yang disajikan 

3) Kerahasiaan (Confidentiality) 

Masalah ini merupakan masalah etika dengan memberikan jaminan 

kerahasiaan hasil penelitian, baik informasi atau masalah-masalah 

lainnya. Semua informasi yang telah dikumpulkan dijamin kerahasiaan 

oleh peneliti, hanya kelompok data tertentu yang akan dilaporkan pada 

hasil riset. 
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BAB 5 

HASIL DAN ANALISIS PENELITIAN 

 

Pada bab ini akan dijelaskan mengenai hasil penelitian dan pembahasan 

tentang “Pengaruh Psikoedukasi Terapi Keluarga Terhadap Beban Dan Dukungan 

Keluarga Dalam Merawat Penderita Skizofrenia Di Rumah”. Penelitian dilakukan 

pada tanggal 12 Maret sampai dengan 16 April 2018. Data yang diperoleh akan 

disampaikan dalam bentuk tabel dan narasi meliputi: hasil penelitian; gambaran 

umum lokasi penelitian, karakteristik data umum, data khusus atau variabel yang 

diukur dan pembahasan. 

Penelitian ini dilakukan terhadap 86 keluarga yang merawat penderita 

skizofrenia di wilayah kerja Puskesmas Dukuhklopo dan wilayah kerja Puskesmas 

Perak Kabupaten Jombang. Responden  dalam penelitian dibagi menjadi 2 

kelompok. Kelompok A untuk wilayah kerja Puskesmas Dukuhklopo terdiri dari 

43 responden merupakan kelompok perlakuan yang mendapatkan intervensi 

psikoedukasi keluarga. Kelompok B untuk wilayah kerja Puskesmas Perak terdiri 

dari 43 responden merupakan kelompok kontrol yang tidak mendapatkan 

intervensi psikoedukasi keluarga. Data yang terkumpul dari 86 responden diuji 

statistik menggunakan Analisis bivariat yang digunakan untuk melihat distribusi 

responden pada masing-masing variabel dependen sebelum dan sesudah intervensi 

dengan menggunakan uji Wilcoxon Signed Rank Test, untuk melihat perbedaan 

kelompok kontrol dan perlakuan dengan menggunakan uji Mann Whitney. 
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5.1 Gambaran Umum Lokasi Penelitian 

Penelitian ini dilaksanakan di wilayah Dinas kesehatan kabupaten 

Jombang berada di Jl. KH. Wahid Hasyim No.131, Kepanjen, Kec. Jombang, 

Kabupaten Jombang, Jawa Timur 61419, yang terdiri dari 34 puskesmas. 

Peneliti mengambil sampel penelitian di dua puskesmas yang ada di Jombang 

berdasarkan data dari pemegang program Jiwa yang ada di Dinas Kesehatan 

Jombang, yakni Puskesmas Dukuhklopo dan Puskesmas perak. Penelitian 

dilaksanakan dilaksanakan di dua puskesmas pada tanggal 12 Maret 2018 

sampai 16 April 2018. 

Puskesmas Dukuhklopo dengan program posyandu jiwa yang berjalan 

dan aktif dengan pemegang program jiwa satu pegawai yang telah ditunjuk 

bekerjasama dengan kader. Program jiwa di Puskesmas Dukuhklopo 

dilaksanakan setiap minggu. Di minggu pertama ada kegiatan rohani, minggu 

kedua kegiatan kesegaran jasmani, minggu ketiga musik dan minggu 

keempat ketrampilan. Kegiatan yang sudah terjadwal merupakan kegiatan 

untuk para penderita skizofrenia yang ada di wilayah kerja Puskesmas 

Dukuhklopo. Tidak hanya pemegang program, penderita dan kader yang aktif 

dalam kegiatan, keluarga penderita pun sudah mengerti untuk jadwal kontrol 

dan pengambilan obat untuk penderita. Hanya saja belum adanya program 

untuk keluarga yang berhubungan dengan perawatan skizofrenia di rumah.  

Selanjutnya Puskesmas Perak yang berada di Jalan Raya Perak 

Kecamatan Perak Kabupaten Jombang. Hampir sama dengan Puskesmas 

Dukuhklopo, pemegang program yang ditunjuk bekerjasama dengan kader 
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walaupun jenis kemasan kegiatan yang diadakan berbeda. Puskesmas Perak 

memiliki kegiatan jiwa yang cukup aktif dengan jadwal kegiatan pada 

minggu pertama musik, minggu kedua kegiatan rohani, minggu ketiga 

kesegaran jasmani dan minggu keempat ketrampilan. Sama halnya dengan 

Puskesmas Dukuhklopo, Puskesmas Perak pun kegiatan hanya untuk 

penderita skizofrenia.  

Kegiatan di Puskesmas Dukuhklopo maupun Puskesmas Perak belum 

ada yang melibatkan keluarga dalam proses pengobatan dan rehabilitasi 

penderita. Selama ini hanya sekedar mengambil obat maupun mengantar 

penderita, itupun tidak semua keluarga bersedia. Banyak keluarga yang putus 

asa dan merasa lelah dengan kondisi keluarga mereka yang skizofrenia dan 

tidak kunjung sembuh. 
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5.2 Karakteristik Data Umum responden 

Karakteristik responden penelitian yang dideskripsikan mencakup 

usia, jenis kelamin, pendidikan, pekerjaan, penghasilan, hubungan dengan 

penderita dan lama merawat yang diditribusikan pada tabel dibawah ini. 

Tabel 5.1 Karakteristik Umum Responden di Puskesmas Dukuhklopo dan 

Puskesmas Perak Kabupaten Jombang tanggal 12 Maret – 16 

April 2018 

Karakteristik 
Kelompok Perlakuan Kelompok Kontrol P Value 

    

Uji Jumlah 
  

Jumlah Responden   

n (43) % n (43) % Homogenitas  

Usia      

16 – 25 tahun 0 0 1 2,3  

26 – 35 tahun 13 30,2 23 53,5 0,925 

46 – 45 tahun 23 53,5 19 44,2  

> 45 tahun 7 16,3 0 0  

Jenis Kelamin      

Laki- laki 12 27,9 33 76,7  

Perempuan 31 72,1 10 23,3  

Pendidikan      

Tidak sekolah 7 16,3 4 9,3  

SD 22 51,2 8 18,6  

SMP 6 14,0 9 20,9  

SMA 8 18,6 22 51,2  

Pekerjaan      

Tidak bekerja 15 34,9 11 25,6  

Bekerja 28 65,1 32 74,4  

Penghasilan      

< 1 juta 30 69,8 29 67,4 0,838 

1 – 3 juta 10 23,3 11 25,6  

>  3 juta 3 7,0 3 7,0  

Hubungan Dengan 

Penderita     

Ayah 0 0 6 14,0  

Ibu 10 23,3 2 4,7  

Kakak 3 7,0 5 11,6  

Suami 8 18,6 16 37,2  

Istri 5 11,6 6 14,0  

Anak 14 32,6 6 14,0  

Adik 3 7,0 2 4,7  

Lama merawat      

< 1 tahun 10 23,3 12 27,9 0,522 

1 – 3 tahun 9 20,9 7 16,3  

>  3 tahun 24 55,8 24 55,8  
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Responden penelitian ini adalah Keluarga yang merawat penderita 

skizofrenia di rumah. Karakteristik data umum menguraikan tentang 

karakteristik responden meliputi: 1) usia, 2) jenis kelamin, 3) pendidikan 

terakhir, 4) pekerjaan, 5) penghasilan, 6) hubungan dengan penderita, dan 7) 

lama merawat penderita. 

Berdasarkan tabel 5.1 distribusi karakteristik responden pada 

kelompok perlakuan terdiri dari sebagian besar responden kelompok usia 36 - 

45 tahun sebanyak 23 orang (53,5%), sebagian besar responden berjenis 

kelamin perempuan 33 orang (72,1%), sebagian besar responden tingkat 

pendidikan SD 22 orang (51,2%), sebagian besar responden sebesar 28 orang 

(65,1%) bekerja, sebagian besar penghasilan < 1 juta sebanyak 30 responden  

(69,8%), hampir setengahnya merupakan anak dari penderita sebanyak 14 

orang (32,6%), dan sebagian besar responden lama merawat penderita > 3 

tahun sebanyak 24 orang (55,8%). 

Pada kelompok kontrol sebagian besar responden kelompok usia 26- 

35 tahun sebanyak 23 responden (53,5%), hampir seluruhnya responden 

berjenis kelamin laki- laki 33 orang (76,7%), sebagian besar responden tingkat 

pendidikan SMA 22 orang (51,2%), setengahnya responden sebesar 32 orang 

(50%) bekerja, sebagian besar penghasilan < 1 juta sebanyak 29 responden 

(67,4%), hampir setengahnya merupakan suami dari penderita sebanyak 16 

orang (37,2%), dan sebagian besar lama merawat penderita > 3 tahun 

sebanyak 24 orang (55,8%). 
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Hasil uji kesetaraan responden kelompok kontrol dan perlakuan 

dengan menggunakan uji levene statistic/ test of homogeneity of variances 

menunjukkan p value > 0,05, hal tersebut menunjukkan data responden 

kelompok kontrol dan perlakuan adalah homogen. 

 

5.3 Data Khusus dan Analisa 

5.3.1 Distribusi data variabel beban keluarga 

Beban keluarga terdiri dari beban subyektif, obyektif dan iatrogenic 

yang digunakan untuk mendeteksi tingkat beban pada keluarga. beban 

keluarga dibagi menjadi 3 kategori yaitu rendah, sedang, tinggi. Distribusi 

beban keluarga baik kelompok perlakuan maupun kelompok kontrol dapat 

dilihat pada tabel dibawah ini: 

Tabel 5.2 Distribusi Nilai Beban Keluarga dalam Merawat Penderita 

Skizofrenia di Rumah di Puskesmas Dukuhklopo dan 

Puskesmas Perak Bulan Maret – April 2018. 

Beban Keluarga Perlakuan Kontrol 

Responden Pre Post Selisih Pre Post selisih 

Beban Keluarga       

Subyektif 187 83 104 183 183 0 

Obyektif 206 112 94 201 188 13 

Iatrogenik 183 33 150 182 176 6 

 

Tabel 5.3 Distribusi Beban Keluarga dalam Merawat Penderita Skizofrenia 

di Rumah di Puskesmas Dukuhklopo dan Puskesmas Perak 

Bulan Maret – April 2018. 

Beban Keluarga Perlakuan Kontrol 

Responden Pre Post Pre Post 

 (n=43) (n=43) (n=43) (n=43) 

Beban Keluarga     

Rendah - 40 (93,0%) - - 

Sedang 11 (25,56%) 3 (3,5%) 13 (30,2%) 16 (37,2%) 

Tinggi 32 (74,4%) - 30 (69,8%) 27 (62,8%) 
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Berdasarkan tabel 5.3 sebagian besar beban keluarga tinggi yang 

dirasakan sebelum dilakukan intervensi pada kelompok kontrol sebanyak 

30 responden (69,8%) dan sebagian besar pada kelompok perlakuan 

sebanyak 32 responden (74,4%). Beban keluarga yang dirasakan setelah 

dilakukan intervensi tidak banyak berubah pada kelompok kontrol yaitu 

sebagian besar beban keluarga tinggi dengan jumlah 27 responden (62,8%). 

Berbeda dengan perlakuan hampir seluruhnya sebanyak 40 responden 

(93,0%) menurun menjadi beban keluarga rendah. 

5.3.2 Distribusi Data Variabel Dukungan Keluarga 

Dukungan kelurga terdiri dari dukungan informasional, dukungan 

instrumental, dukungan emosional dan dukungan penilaian untuk menilai 

seberapa besar dukungan yang diberikan keluarga pada penderita 

skizofrenia. Dukungan keluarga dibagi menjadi 3 kategori yaitu kurang, 

sedang, baik. Distribusi dukungan keluarga baik kelompok perlakuan 

maupun kelompok kontrol dapat dilihat pada tabel dibawah ini: 

Tabel 5.4 Distribusi Nilai Dukungan Keluarga dalam Merawat Penderita 

Skizofrenia di Rumah di Puskesmas Dukuhklopo dan 

Puskesmas Perak Bulan Maret – April 2018. 

Dukungan Keluarga Perlakuan Kontrol 

Responden Pre Post Selisih Pre Post selisih 

Dukungan Keluarga       

Dukungan Informasional 54 195 141 70 59 -11 

Dukungan Instrumental 42 187 145 50 57 7 

Dukungan Emosional 115 103 -12 116 115 -1 

Dukungan Penilaian 68 210 142 75 72 -3 
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Tabel 5.5 Distribusi Dukungan Keluarga dalam Merawat Penderita 

Skizofrenia di Rumah di Puskesmas Dukuhklopo dan 

Puskesmas Perak Bulan Maret – April 2018. 

Dukungan Keluarga Perlakuan Kontrol 

Responden Pre Post Pre Post 

 (n=43) (n=43) (n=43) (n=43) 

Dukungan Keluarga     

Baik - 43 (100%)   

Sedang 17 39,5%) - 21 (48,8%) 24 (55,8%) 

Kurang 26 (60,5%) - 22 (51,2%) 19 (44,2%) 

 

Berdasarkan tabel 5.5 dukungan keluarga yang dirasakan sebelum 

dilakukan intervensi sebagian besar dukungan keluarga kurang pada 

kelompok kontrol sebanyak 22 responden (51,2%) dan sebagian besar 

dukungan keluarga kurang pada kelompok perlakuan sebanyak 26 

responden (60,5%). Dukungan keluarga yang dirasakan setelah dilakukan 

intervensi tidak banyak berubah pada kelompok kontrol yaitu sebagian 

besar dukungan keluarga sedang dengan jumlah 24 responden (55,8%). 

Berbeda dengan perlakuan seluruhnya responden sebanyak 43 responden 

(100%) menjadi dukungan keluarga baik. 

5.3.3 Analisis Nilai Beban Keluarga 

Bagian ini menyajikan hasil analisis nilai beban keluarga yang dapat 

dilihat pada tabel dibawah ini: 

Tabel 5.5 Hasil Uji Mann- Whitney U Test dan Wilcoxon Signed Ranks 

Test Beban Keluarga pada Kelompok Perlakuan dan kelompok 

Kontrol 

Analisis 

Statistik 

Perlakuan Kontrol 

Wilcoxon sign rank test 

P = 0,000 

Wilcoxon sign rank test 

P = 0,180 

Mann Whitney (Pre) =  0,633 

Mann Whitney (Post) = 0,000 
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Berdasarkan tabel 5.5 diketahui bahwa hasil uji statistik mann-

whitney u test untuk p value pre-test menunjukkan nilai p=0,633 artinya 

tidak ada perbedaan beban keluarga antara kelompok perlakuan dan 

kelompok kontrol sebelum dilakukan intervensi.  Nilai p value post-test 

menunjukkan nilai p= 0,000 artinya ada perbedaan beban keluarga antara 

kelompok perlakuan dan kelompok kontrol setelah dilakukan intervensi. 

Artinya intervensi psikoedukasi keluarga berpengaruh terhadap penurunan 

beban keluarga. 

Hasil uji statistik wilcoxon signed ranks test pada kelompok 

perlakuan nilai p= 0,000 yang artinya terdapat perbedaan signifikan 

terhadap beban keluarga sebelum dan sesudah intervensi. Kelompok 

kontrol nilai p= 0,180 yang artinya tidak ada perbedaan signifikan beban 

keluarga sebelum dan sesudah intervensi. Artinya pada kelompok 

perlakuan terjadi perubahan pada nilai beban keluarga antara sebelum dan 

sesudah intervensi.  

5.3.4 Analisis Nilai Dukungan Keluarga 

Bagian ini menyajikan hasil analisis nilai dukungan keluarga yang 

dapat dilihat pada tabel dibawah ini: 

Tabel 5.6 Hasil Uji Mann- Whitney U Test dan Wilcoxon Signed Ranks 

Test dukungan keluarga pada Kelompok Perlakuan dan 

kelompok Kontrol 

Analisis 

Statistik 

Perlakuan Kontrol 

Wilcoxon sign rank test 

P = 0,000 

Wilcoxon sign rank test 

P = 0,157 

Mann Whitney (Pre) = 0,282 

Mann Whitney (Post) = 0,000 
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Berdasarkan tabel 5.6 diketahui bahwa hasil uji statistik mann-

whitney u test untuk p value pre-test menunjukkan nilai p=0,282 artinya 

tidak ada perbedaan dukungan keluarga antara kelompok perlakuan dan 

kelompok kontrol sebelum dilakukan intervensi.  Nilai p value post-test 

menunjukkan nilai p= 0,000 artinya ada perbedaan dukungan keluarga 

antara kelompok perlakuan dan kelompok kontrol setelah dilakukan 

intervensi. Artinya intervensi psikoedukasi keluarga berpengaruh terhadap 

peningkatan dukungan keluarga. 

Hasil uji statistik wilcoxon signed ranks test pada kelompok 

perlakuan nilai p= 0,000 yang artinya terdapat perbedaan signifikan 

terhadap dukungan keluarga sebelum dan sesudah intervensi. Kelompok 

kontrol nilai p= 0,157 yang artinya tidak ada perbedaan signifikan 

dukungan keluarga sebelum dan sesudah intervensi. Artinya pada 

kelompok perlakuan terjadi perubahan pada nilai dukungan keluarga antara 

sebelum dan sesudah intervensi.  
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BAB 6 

PEMBAHASAN 

 

Bab ini membahas tentang hasil penelitian Pengaruh Psikoedukasi 

Keluarga Terhadap Beban Dan Dukungan Keluarga Dalam Merawat Penderita 

Skizofrenia Di Rumah Wilayah Kerja Puskesmas Dukuhklopo dan Puskesmas 

Perak Kabupaten Jombang. 

 

6.1 Beban Keluarga Dalam Merawat Penderita Skizofrenia di rumah 

Hasil penelitian menunjukkan pada kelompok perlakuan sebelum 

dilakukan intervensi beban keluarga yang dirasakan tinggi terutama pada 

beban obyektif. Beban obyektif tersebut terkait dengan beban biaya finansial 

untuk perawatan dan pengobatan, tempat tinggal, makanan dan transportasi. 

Bagaimana keluarga dibebani dengan kebutuhan penderita mulai dari 

finansial, harus mengantar penderita, harus menyiapkan keperluan penderita 

dan harus mengontrol jadwal minum obat penderita. Kebutuhan finansial 

penderita paling banyak menjadi keluhan dari keluarga yang merawat karena 

sebagian besar keluarga berpenghasilan kurang dari 1 juta rupiah. Sedangkan 

pada kelompok kontrol beban yang paling tinggi adalah beban iatrogenik. 

Beban iatrogenik terkait dengan ketidakmampuan keluarga dalam 

memanfaatkan pelayanan kesehatan yang ada. 

Faktor ekonomi merupakan salah satu faktor yang paling penting 

dalam penilaian beban keluarga. Perawatan klien skizofrenia membutuhkan 
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waktu yang lama sehingga membutuhkan biaya yang banyak. Penelitian 

Gururaj, Bada, Reddy dan Chandrashkar (2008) menemukan bahwa dari 

enam dimensi beban keluarga dengan skizofrenia, skor finansial memiliki 

rata-rata yang paling tinggi. Oleh karena itu, apabila keluarga tidak memiliki 

sumber dana yang cukup atau jaminan kesehatan, maka hal ini akan menjadi 

beban yang berat bagi keluarga. 

Banyak faktor yang mempengaruhi beban yang dirasakan oleh 

keluarga dalam merawat penderita skizofrenia karena bukan hal yang mudah 

merawat orang dengan keterbatasan mental. Faktor ekonomi masih menjadi 

faktor utama yang dapat mendukung ataupun menghambat pengobatan 

penderita di rumah. Kurangnya dukungan ekonomi keluarga dapat 

menghambat pengobatan penderita dan harus dilakukan suatu intervensi 

untuk merubah pola pikir keluarga tentang kebutuhan ekonomi khususnya 

pada keluarga yang kurang paham tentang hal tersebut.  

 

6.2 Dukungan Keluarga Dalam Merawat Penderita Skizofrenia Di rumah 

Hasil penelitian menunjukkan pada kelompok perlakuan sebelum 

dilakukan intervensi dukungan keluarga yang diberikan kurang terutama pada 

dukungan emosional. Dukungan emosional tersebut terkait dengan cinta 

kasih, membangkitkan semangat, memberikan rasa aman, mengurangi putus 

asa, mengurangi rasa rendah diri dan rasa keterbatasan. Sedangkan pada 

kelompok kontrol dukungan keluarga kurang terutama pada dukungan 
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instrumental terkait dengan keluarga selalu mengingatkan dan mau 

menyediakan obat  serta mau mengantar penderita berobat ke Puskesmas. 

Dukungan keluarga adalah semua bantuan yang diberikan oleh 

anggota keluarga sehingga akan memberikan rasa nyaman secara fisik dan 

psikologis pada individu yang sedang merasa tertekan atau stress ( Taylor, 

2006). Dukungan keluarga adalah suatu proses hubungan antara kelurga 

dengan lingkungan sosialnya yang dapat diakses oleh keluarga yang dapat 

bersifat  mendukung dan memberikan pertolongan kepada anggota keluarga 

(Friedman, 2010). Menurut Pender 2002 dalam Bomar 2004 family support 

system (sistem dukungan keluarga) merupakan suatu sistem pendukung yang 

diberikan oleh keluarga terhadap anggota keluarga dalam rangka 

mempertahankan identitas sosial anggota keluarga, memberikan dukungan 

emosional, bantuan materiil, memberikan informasi dan pelayanan, 

memfasilitasi anggota keluarga dalam membuat kontak sosial baru dengan 

masyarakat. 

Dukungan keluarga merupakan faktor penting yang harus ada dalam 

perawatan penderita skizofrenia di rumah. Dimana keluarga harus 

memberikan dukungan penuh kepada penderita skizofrenia mulai dari emosi, 

materi, informasi, pelayanan dan pengobatan yang dijalani oleh penderita. 

Dukungan yang kurang dapat mempengaruhi kesembuhan penderita 

skizofrenia. 
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6.3 Pengaruh Psikoedukasi Keluarga Terhadap Penurunan Beban Keluarga 

Dalam Merawat Penderita Skizofrenia Di Rumah 

Hasil penelitian menunjukkan ada pengaruh psikoedukasi keluarga 

terhadap penurunan beban keluarga sebelum dan setelah dilakukan intervensi 

pada kelompok perlakuan. Kelompok perlakuan menunjukkan pada 40 

responden terjadi penurunan beban keluarga setelah diberikan intervensi. 

Perubahan ini ditunjukkan dengan menurunnya hasil pengukuran semua 

indikator beban keluarga, yaitu yang paling banyak adalah pada parameter 

beban iatrogenik. Hampir seluruh responden berdasarkan pada hasil 

pengukuran instrumen mengalami penurunan tingkat beban keluarga yang 

dirasakan setelah diberikan psikoedukasi keluarga. Beban iatrogenik yang 

dirasakan mengalami banyak perubahan terkait dengan pemanfaatan sistem 

pelayanan kesehatan jiwa yang ada di Puskesmas. 

Perubahan beban keluarga yang terjadi selain karena intervensi yang 

diberikan juga dapat dipengaruhi oleh beberapa faktor antara lain: faktor usia, 

jenis kelamin, pendidikan, penghasilan dan lama merawat penderita. Dimana 

usia 36- 45 tahun dengan sebagian besar sudah merawat penderita lebih dari 

3 tahun menjadikan keluarga merasa berat dengan kondisi keluarga terutama 

pada kebutuhan finansial. Latar belakang pendidikan SD pada sebagian besar 

responden pun berpengaruh terhadap beban yang dirasakan, dimana 

pengetahuan keluarga yang merawat penderita juga terbatas. 

Komar dan Muhanti (2007) menemukan bahwa jenis kelamin 

memilik pengaruh yang besar terhadap beban keluarga dalam mendukung 
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keluarga dengan skizoprenia, dimana perempuan memiliki beban yang lebih 

berat jika dibandingkan dengan laki-laki. Misrha, Trivedi dan Sinha (2005) 

juga melaporkan bahwa tingkat stres keluarga lebih tinggi jika penderita 

adalah laki-laki. Dimana laki-laki merupakan salah satu tulang punggung 

pada keluarga, apabila berperan sebagai suami atau bapak, ini akan 

berdampak pada beban ekonomi keluarga apabila peran sebagai pencari 

nafkah tidak lagi produktif akibat mengalami penyakit yang parah. 

Jenis kelamin dan pendapatan merupakan faktor yang mempengaruhi 

beban keluarga dalam merawat penderita skizofrenia. Tetapi ternyata 

penelitian yang saya lakukan mendapatkan hasil yang berbeda. Jenis kelamin 

laki- laki maupun perempuan beban keluarga yang dirasakan sama- sama 

tinggi.  

Berdasarkan hasil penelitian dari Suwardiman (2011) bahwa 

hubungan dukungan sosial ekonomi dengan beban keluarga menunjukan 

hubungan yang kuat dan ada hubungan yang signifikan antara dukungan 

sosial ekonomi dengan beban keluarga, semakin bertambah dukungan sosial 

ekomomi semakin berkurang beban keluarga. Penelitian Gutierrez dkk (2005) 

menunjukkan hasil tingkat beban rata- rata tinggi terutama bagi keluarga 

dengan pendidikan kurang.  

Penelitian tersebut memiliki hasil yang sama dengan penelitian yang 

saya lakukan dimana pendapatan yang rendah maupun cukup pun memiliki 

beban keluarga tinggi. Dan Tingkat pendidikan yang kurang juga menjadi 

faktor tingginya beban keluarga yang dirasakan.  
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Pengetahuan keluarga tentang skizofrenia dan cara perawatannya 

sangat mempengaruhi proses fikir keluarga. Keluarga yang memiliki 

pengetahuan yang baik akan meringankan beban keluarga dalam merawat 

riwayat skizofrenia (Wicaksana, 2007). Penderita skizofrenia sering 

mengalami ketidakmampuan dalam merawat diri, berinteraksi sosial, 

sehingga sangat bergantung kepada keluarga yang akan menjadi beban baik 

subyektif maupun obyektif (Kaplan & Sadock, 2000). Berdasarkan hasil 

penelitian Gutierrez dkk (2005) menunjukkan tingkat beban rata rata sangat 

tinggi, terutama bagi keluarga dengan pendidikan kurang. 

Psikoedukasi keluarga yang merupakan stimulus residual yang 

dilakukan intervensi dapat merubah mekanisme koping yang ada pada 

keluarga, dapat dijadikan pendukung proses belajar tentang perawatan 

penderita skizofrenia di rumah dengan tujuan beban yang dirasakan oleh 

keluarga setelah perlakuan tersebut dapat berkurang dari sebelumnya. hal 

tersebut dibuktikan dengan adanya penurunan beban keluarga sebelum dan 

setelah dilakukan psikoedukasi keluarga pada kelompok perlakuan. 

Psikoedukasi adalah suatu tindakan yang diberikan kepada individu 

dan keluarga untuk memperkuat strategi koping atau suatu cara khusus dalam 

menangani kesulitan perubahan mental. Psikoedukasi adalah sebuah tindakan 

modalitas yang disampaikan oleh professional, yang mengintegrasikan dan 

mensinergikan antara psikoterapi dan intervensi edukasi (Lukens & 

McFarlane, dalam Catright, 2007). Dalam psikoedukasi terjadi proses 

sosialisasi dan pertukaran pendapat bagi pasien dan tenaga profesional 
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sehingga berkontribusi dalam destigmatisasi gangguan psikologis yang 

beresiko untuk menghambat pengobatan (Supratiknya, 2011). 

Psikoedukasi dapat dilaksanakan diberbagai tempat pada berbagai 

kelompok atau rumah tangga. Tindakan psikoedukasi memiliki media berupa 

catatan seperti poster, booklet, leaflet, video dan berupa eksplorasi yang 

diperlukan. Proses pemberian psikoedukasi sangat diperlukan kehadiran 

keluarga sebagai kunci keberhasilan intervensi. Perawat dapat membangun 

hubungan saling percaya agar dapat melakukan pengkajian yang tepat dan 

memberikan pengertian terhadap keluarga bagaimana psikoedukasi 

memberikan keuntungan pada mereka, dapat mengatasi dan mencegah 

terjadinya gangguan emosional dengan strategi koping yang efektif 

(Supratiknya, 2011). 

Psikoedukasi keluarga yang diberikan mengacu pada teori 

keperawatan Sister Calista Roy (Adaptation Models), dimana dalam asuhan 

keperawatan baik individu, keluarga dan masyarakat dianggap sebagai 

penerima/ Holistic Adaptasi system segala aspek yang merupakan satu 

kesatuan.  pada tahap pertama dilakukan identifikasi pada stimulus yang ada 

yaitu: pada stimulus fokal mengidentifikasi penderita skizofrenia, pada 

stimulus residual melakukan intervensi psikoedukasi keluarga, pada stimulus 

residual mengidentifikasi umur, jenis kelamin, pekerjaan dan penghasilan 

responden sebagai orang yang merawat penderita skizofrenia di rumah. 

Psikoedukasi keluarga yang diberikan dapat menurunkan beban 

keluarga dalam merawat penderita skizofrenia di rumah terutama pada beban 
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iatrogenik. Dimana beban iatrogenic merupakan beban yang disebabkan 

karena tidak berfungsinya system pelayanan kesehatan jiwa yang dapat 

mengakibatkan intervensi dan rehabilitasi tidak berjalan sesuai fungsinya 

termasuk system rujukan dan program pendidikan kesehatan. Kelebihan 

psikoedukasi keluarga ini dapat menurunkan beban keluarga karena pada sesi 

4 ada kegiatan role play/ bermain peran yang langsung diperagakan oleh 

responden. Dimana secara tidak langsung petugas kesehatan yang terlibat 

dalam penelitian ini juga dapat mengetahui kelemahan dari program yang 

dilaksanakan di Puskesmas dan bisa memperoleh solusi untuk meningkatkan 

pelayanan jiwa yang dipegang. Selain itu dengan metode tersebut keluarga 

dapat berperan aktif dalam perawatan penderita skizofrenia karena 

mendapatkan referensi tindakan dari responden lain yang terlibat penelitian. 

Responden yang awalnya tidak tahu harus bertindak seperti apa, setelah 

mengikuti psikoedukasi keluarga ini dapat secara aktif dan mandiri dalam 

merawat penderita skizofrenia di rumah. 

Menurut penelitian Hamis Chamanzari dkk (2017) pelatihan 

manajemen stress untuk keluarga yang merawat penderita skizofrenia tidak 

terlalu berpengaruh terhadap pengalaman positif dalam pengasuhan dan 

masih dibutuhkan intervensi lagi. 

Penelitian tersebut memiliki hasil yang tidak sama dengan penelitian 

yang saya lakukan, dibuktikan dengan berhasil menurunnya beban keluarga 

yang salah satu komponennya merupakan stress yang dirasakan keluarga. 

intervensi relaksasi otot progesif yang dilakukan dapat menekan tingkat stress 
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keluarga dalam merawat penderita skizofrenia di rumah. selain tidak 

membutuhkan biasa besar relaksasi ini dapat dilakukan dimana saja dan 

kapan saja. 

Berdasarkan hal tersebut maka metode psikoedukasi keluarga ini 

lebih efektif untuk menurunkan beban keluarga dibandingkan dengan metode 

lain yang bersifat satu arah karena banyak yang memilih metode penyuluhan 

atau pendidikan kesehatan untuk keluarga tetapi banyak yang belum 

memanfaatkan kemampuan dari responden untuk menggali dan 

menyelesaikan masalah yang dihadapinya. Oleh karena itu penelitian ini 

menunjukkan bahwa responden pada kelompok dengan intervensi 

psikoedukasi beban keluarga yang dirasakan menurun daripada kelompok 

kontrol. Hal ini dapat disebabkan oleh karakteristik responden pada 

kelompok perlakuan sebagian besar dirawat oleh anaknya dibandingkan 

dengan kelompok kontrol yang dirawat oleh suami. Selain merawat istri yang 

sakit suami berkewajiban mencari nafkah menjadikan tugas merawat istri/ 

penderita semakin tinggi beban yang dirasakan. Sedangkan pada kelompok 

perlakuan anak yang merawat penderita lebih banyak yang tidak bekerja yang 

menjadikan fokus merawat penderita di rumah.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           
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6.4 Pengaruh Psikoedukasi Keluarga Terhadap Peningkatan Dukungan 

Keluarga Dalam Merawat Penderita Skizofrenia Di Rumah. 

Hasil penelitian menunjukkan ada pengaruh psikoedukasi keluarga 

terhadap peningkatan dukungan keluarga sebelum dan setelah dilakukan 

intervensi pada kelompok perlakuan. Kelompok perlakuan menunjukkan 

pada 43 responden  terjadi peningkatan dukungan keluarga setelah diberikan 

intervensi. Perubahan ini ditunjukkan dengan meningkatnya hasil pengukuran 

semua indikator dukungan keluarga, yaitu yang paling banyak adalah pada 

parameter dukungan instrumental. Seluruh responden berdasarkan pada hasil 

pengukuran instrumen mengalami peningkatan dukungan keluarga yang 

diberikan pada penderita skizofrenia. Setelah dilakukan psikoedukasi terapi 

keluarga yang terdiri dari empat kegiatan yaitu: diskusi, ceramah, terapi 

relaksasi otot progesif dan role play jumlah responden dengan beban keluarga 

yang awalnya kurang dengan jumlah responden 26 pada post intervensi 

menjadi tidak ada dukungan keluarga kurang yang diberikan. Pada dukungan 

keluarga sedang, awalnya 17 responden menjadi tidak ada dukungan keluarga 

sedang yang diberikan. Seluruh dukungan keluarga responden meningkat 

menjadi dukungan keluarga baik. 

Dukungan keluarga yang berbeda dari kelompok kontrol dan 

perlakuan bisa saja disebabkan oleh faktor usia keluarga yang merawat masih 

cukup muda untuk kelompok kontrol, sedangkan kelompok perlakuan usia 

keluarga yang merawat sudah sangat dewasa. Sama- sama rentang waktu 

merawat penderita skizofrenia lebih dari 3 tahun, sebenarnya keluarga sudah 
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beradaptasi dengan kondisi tersebut, tetapi mengapa sampai sekarang 

dukungan yang diberikan keluarga masih rendah. Karena keluarga tidak tahu 

bagaimana cara mendukung penyembuhan pengobatan penderita skizofrenia. 

Mereka hanya tahu yang penting penderita harus minum obat secara teratur, 

tetapi mereka tidak tahu selain faktor tersebut masih banyak faktor dalam 

kehidupan sehari- hari penderita yang menbutuhkan dukungan keluarga. 

Salah satu faktor yang mempengaruhi dukungan keluarga adalah 

faktor usia, usia yang dianggap optimal dalam mengambil keputusan adalah 

usia yang diatas umur 20 tahun keatas, usia tersebut  akan memberikan 

dukungan kepada  anggota keluarganya yang mengalami riwayat skizofrenia 

(Notoatmodjo, 2003). Menurut penelitian Gierveld dan Dykstra bahwa orang 

dewasa tidak hanya menjadi penerima dukungan tetapi juga memberikan 

dukungan pada keluarga (2008). 

Pendidikan keluarga sangat menunjang dalam memberikan dukungan 

keluarga, pendidikan keluarga yang tinggi dapat mengetahui kebutuhan 

anggota keluarganya sehingga keluarganya akan memberikan dukungan 

support, masukan, memberikan bimbingan dan saran yang berkualitas 

(Puspitasari, 2009) 

Usia dan pendidikan merupakan faktor yang harus diperhatikan dalam 

perawatan penderita skizofrenia. Bukan untuk membedakan kemampuan 

seseorang tetapi lebih untuk memilih bagaimana intervensi yang harus 

diberikan kepada mereka dengan latar belakang usia dewasa dan pendidikan 

yang sebagian besar SD. 
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Berdasarkan hasil penelitian Daisy dkk (2016) didapatkan data bahwa 

dukungan sosial dan regulasi emosi memiliki hubungan yang cukup 

kuat terhadap resiliensi keluarga penderita skizofrenia. Dukungan sosial yang 

nyata dan regulasi emosi yang positif akan meningkatkan resiliensi keluarga 

dalam merawat pasien skizofrenia. Penelitian serupa  dilakukan oleh Muge 

Bulut dkk (2016) menunjukkan bahwa psikoedukasi meningkatkan motivasi 

pengasuh untuk memastikan penderita mematuhi pengobatan, meningkatkan 

kemampuan perawatan untuk mengatasi gejala dan memantau kondisi 

penderita secara teratur. Penelitian yang dilakukan Hamid dkk (2017) 

menunjukkan bahwa pelatihan manajemen stress untuk keluarga yang 

merawat penderita skizofrenia tidak terlalu berpengaruh terhadap pengalaman 

positif dalam pengasuhan dan masih dibutuhkan intervensi lagi. 

Tujuan dari psikoedukasi ini adalah menambah pengetahuan bagi 

individu dan keluarga sehingga diharapkan dapat menurunkan tingkat 

kecemasan dan meningkatkan fungsi keluarga (Stuart, 2009). Intervensi 

psikoedukasi dapat meningkatkan pencapaian pengetahuan individu tetang 

penyakit, mengajarkan bagaimana teknik pengajaran dalam upaya membantu 

mereka melindungi individu dengan mengetahui gejala- gejala perilaku dan 

mendukung individu. 

Proses control seseorang, menurut Roy (1984) adalah bentuk 

mekanime koping yang digunakan. Mekanisme kontrol ini di bagi atas 

regulator dan kognator yang merupakan subsistem. Subsistem regulator dan 

kognator adalah mekanisme adaptasi atau koping dengan perubahan 
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lingkungan. Dan diperlihatkan melalui perubahan biologis, psikologis, dan 

social. Subsistem regulator adalah gambaran respon yang kaitannya dengan 

perubahan pada system syaraf, kimia tubuh, dan organ endokrin. Subsitem 

kognator adalah gambaran respon yang kaitannya dengan perubahan kognitif 

dan emosi termasuk didalamnya persepsi, proses informasi, pembelajaran dan 

membuat alasan dan emosional yang termasuk didalamnya mencari bantuan 

untuk bertahan. Output dalam system adaptasi ini berupa respon perilaku 

individu yang dapat dikaji oleh perawat. Baik secara objektif maupun 

subjektif. Respon prilaku ini dapat menjadi umpan balik bagi individu 

maupun lingkungannya. Roy mengkatagorikan output dari system adaptasi 

ini berupa respon adaptasi dan respon inefektif. Respon adaptif dapat 

meningkatkan integritas individu, sedangkan respon inefektif tidak dapat 

mendukung untuk pencapaian tujuan perawatan individu. 

Dukungan keluarga pada teori keperawatan Sister Calista Roy 

(Adaptation Models) terletak pada control process yang merupakan 

mekanisme koping dari system regulator yang berarti gambaran respon 

berkaitan dengan perubahan system saraf, kimia tubuh dan organ endokrin. 

Dimana stimulus yang diberikan merangsang kerja otak yang menyebabkan 

system hormonal berubah sehingga perasaan tenang dan nyaman didapatkan 

oleh responden setelah diberikan perlakuan psikoedukasi keluarga. 

Psikoedukasi keluarga dapat dijadikan proses belajar responden dalam 

merawat penderita skizofrenia di rumah karena bukan hanya diberikan 
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pendidikan kesehatan tetapi responden berperan aktif dalam kegiatan 

psikoedukasi keluarga tersebut. 

Psikoedukasi yang diberikan merupakan suatu wadah dalam 

meningkatkan pengetahuan bagi keluarga dalam proses pengobatan penderita 

skizofrenia. Psikoedukasi ini dapat mempengaruhi dukungan keluarga yang 

sudah ada. Yang awalnya dukungan keluarga yang diberikan kurang menjadi 

sedang bahkan baik. Dukungan keluarga yang baik dapat mengurangi 

kecemasan, kekhawatiran maupun stress yang dirasakan penderita 

skizofrenia. Dengan begitu kesembuhan yang diharapkan dari penderita 

skizofrenia bisa tercapai dengan baik. 

 

6.5 Temuan Penelitian 

Psikoedukasi keluarga dalam menurunkan beban keluarga dan 

meningkatkan dukungan keluarga lebih efektif jika dilakukan secara teratur. 

Karena dalam psikoedukasi keluarga ada beberapa kegiatan yang bisa 

dilakukan dan dapat dimodifikasi sesuai dengan kondisi lapangan. Beban 

keluarga dan dukungan keluarga dapat berubah bukan hanya karena 

intervensi tapi juga dapat dipengaruhi oleh beberapa faktor antara lain umur, 

pendapatan, pendidikan, hubungan dengan penderita dan lama merawat 

penderita. 

Intervensi yang dilakukan pada kedua kelompok yaitu intervensi 

puskesmas pada kelompok kontrol dan intervensi program puskesmas 

ditambah dengan intervensi psikoedukasi keluarga pada kelompok perlakuan 
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sama- sama berpengaruh terhadap beban keluarga dan dukungan keluarga 

pada kelompok kontrol dan perlakuan. Namun terdapat perbedaan beban 

keluarga dan dukungan keluarga pada kelompok kontrol dan perlakuan, 

dimana intervensi psikoedukasi keluarga pada kelompok perlakuan lebih 

berpengaruh terhadap perubahan beban keluarga dan dukungan keluarga. 

Sehingga dapat disimpulkan bahwa terdapat pengaruh intervensi 

psikoedukasi keluarga terhadap penurunan beban keluarga dan peningkatan 

dukungan keluarga dalam merawat penderita skizofrenia di rumah. 

 

6.6 Keterbatasan Penelitian 

Penelitian ini memiliki keterbatasan yang menjadikan penelitian ini 

mempunyai kekurangan karena pengumpulan data menggunakan kuesioner 

yang cenderung bersikap subjektif sehingga kejujuran responden sangat 

menentukan kebenaran data yang diberikan. Untuk meningkatkan kejujuran 

dari responden peneliti membuat lembar kuesioner dengan anonym dan 

hanya digunakan kode tertentu untuk membedakan responden satu dengan 

lainnya. 
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BAB 7 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

7.1 Kesimpulan 

Psikoedukasi keluarga mempunyai pengaruh terhadap penurunan 

beban keluarga dan peningkatan dukungan keluarga dalam merawat penderita 

skizofrenia di rumah. 

1. Beban obyektif meliputi biaya finansial untuk perawatan dan pengobatan, 

tempat tinggal, makanan dan transportasi merupakan beban yang paling 

tinggi dirasakan oleh responden selain beban subyektif dan iatrogenik. 

2. Dukungan emosional meliputi memberikan cinta kasih, mengbangkitkan 

semangat, rasa aman, mengurangi putus asa dan rasa rendah diri 

merupakan dukungan yang paling rendah diberikan keluarga pada 

penderita skizofrenia selain dukungan informasi, dukungan instrumental 

dan dukungan penilaian. 

3. Intervensi psikoedukasi keluarga dapat menurunkan beban keluarga yang 

dirasakan oleh keluarga dalam merawat penderita skizofrenia di rumah, 

terutama penggunaan pelayanan kesehatan, system rujukan dan program 

pendidikan kesehatan. 

4. Intervensi psikoedukasi keluarga dapat meningkatkan dukungan keluarga 

yang diberikan oleh keluarga dalam merawat penderita skizofrenia di 

rumah, terutama pada bantuan tenaga, dana, sarana dan waktu. 
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7.1 Saran 

1. Bagi keluarga penderita skizofrenia 

Keluarga dapat mengikuti kegiatan psikoedukasi keluarga dan penyuluhan 

sebagai media penambahan informasi dan pengetahuan untuk perawatan 

penderita skizofrenia di rumah. 

2. Bagi Perawat Puskesmas 

Mengadakan pelatihan petugas kesehatan untuk melanjutkan program  

psikoedukasi keluarga yang dapat dijadikan program tambahan di 

posyandu jiwa dalam meningkatkan motivasi dan pengetahuan dalam 

merawat penderita skizofrenia oleh keluarga di rumah. 

3. Bagi Penelitian Selanjutnya 

Penelitian selanjutnya diharapkan dapat melakukan penelitian lebih lanjut 

tentang faktor lain yang mempengaruhi beban keluarga dan dukungan 

keluarga dalam perawatan pasien skizofrenia di rumah. 
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Lampiran 1. Surat Ijin Penelitian  
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Lampiran 2. Surat Keterangan Lolos Uji Etik  
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Lampiran 3. Lembar Penjelasan Responden Penelitian 

 

LEMBAR PENJELASAN RESPONDEN PENELITIAN 

 

Saya yang bertandatangan dibawah ini: 

Nama   : Fitri Firranda Nurmalisyah 

NIM   : 131614153042 

Telp.   : 085606055530 

adalah mahasiswa Program Studi Magister Ilmu Keperawatan Fakultas 

Keperawatan Universitas Airlangga Surabaya akan melakukan penelitian dengan 

judul: 

“Pengaruh Psikoedukasi keluarga Terhadap Beban Dan Dukungan Keluarga 

Dalam Merawat Penderita Skizofrenia Di Rumah” 

Berkenaan dengan hal tersebut, maka saya mohon dengan hormat kepada 

Bapak/Ibu untuk menjadi responden dalam penelitian ini. Berikut ini adalah 

beberapa hal yang perlu saya informasikan terkait dengan keikutsertaan 

saudara/saudari sebagai responden dalam penelitian ini, yaitu: 

1. Tujuan penelitian adalah untuk mengidentifikasi beban keluarga dan 

dukungan keluarga setelah dilakukan psikoedukasi keluarga. 

2. Manfaat penelitian adalah menurunkan beban keluarga dan meningkatkan 

dukungan keluarga. 

3. Perlakuan yang diberikan pada Bapak/Ibu, yaitu: 

1) Bapak/Ibu diminta untuk menjawab pertanyaan kuesioner tes awal di 

minggu pertama dan tes akhir di minggu ketiga dengan sejujur-

jujurnya. 

2) Bapak/Ibu akan diberikan pendidikan kesehatan melalui psikoedukasi 

keluarga yang telah diberikan pelatihan sebelumnya oleh peneliti. 

Psikoedukasi keluarga yang diberikan mencakup bagaimana cara 

mengurangi beban yang dirasakan keluarga dan meningkatkan 

dukungan keluarga. Psikoedukasi keluarga dilakukan selama 4 sesi 

pertemuan dengan metode psikoedukasi keluarga. 
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4. Identitas responden akan dirahasiakan sepenuhnya oleh peneliti. 

5. Kerahasiaan informasi yang diberikan responden dijamin oleh peneliti, dan 

hanya digunakan untuk keperluan penelitian. 

6. Penelitian ini tidak berbahaya bagi Bapak/Ibu. 

7. Penelitian ini tidak akan memungut biaya sedikit pun dari Bapak/Ibu. 

8. Apabila dalam penelitian ini, responden merasa tidak nyaman akan sesuatu 

hal, Bapak/Ibu berhak mengundurkan diri dari keikutsertaan dalam 

penelitian ini. 

9. Hal-hal yang belum jelas dapat ditanyakan kepada peneliti. 

Demikian penjelasan yang dapat saya sampaikan. Atas perhatian dan partisipasi 

Bapak/Ibu, saya sampaikan terima kasih. 

 

 Jombang,      Maret 2018 

Hormat saya, 

 

 

 

Fitri Firranda Nurmalisyah 

NIM. 131614153042 
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Lampiran 4. Lembar Persetujuan Menjadi Responden (Informed Consent) 

 

LEMBAR PERSETUJUAN MENJADI RESPONDEN 

(INFORMED CONSENT) 

 

Saya yang bertanda tangan dibawah ini: 

Nama  : ……………………………………………………. 

Alamat  : ……………………………………………………. 

No.Telp : ……………………………………………………. 

telah diberikan penjelasan mengenai penelitian yang dilakukan oleh Fitri Firranda 

Nurmalisyah mahasiswa Program Studi Magister Keperawatan Fakultas 

Keperawatan Universitas Airlangga Surabaya dengan judul: 

“Pengaruh Psikoedukasi keluarga Terhadap Beban Dan Dukungan Keluarga 

Dalam Merawat Penderita Skizofrenia Di Rumah” 

Saya menyatakan BERSEDIA/TIDAK BERSEDIA*) menjadi responden 

penelitian. Persetujuan ini saya buat dengan sadar dan tanpa paksaan dari pihak 

manapun. Pernyataan ini saya buat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya. 

 

 

Peneliti, 

 

 

 

(Fitri Firranda Nurmalisyah) 

Jombang,       Maret 2018 

Responden, 

 

 

 

(…………………………) 

Saksi, 

 

 

 

(…………………………) 

 

Keterangan: 

*) : coret yang tidak perlu 
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Lampiran 5. Kuesioner Penelitian 

KUESIONER A 

KARAKTERISTIK RESPONDEN 

 

Nomor responden: ……………. (diisi oleh peneliti) 

1. Umur : …………………….. (tahun) 

2. Alamat :……………………………………………………………………. 

   …………………………………………………………………...... 

3. Jenis kelamin 

( ) Laki- laki 

( ) Perempuan 

4. Pendidikan terakhir keluarga 

( ) Tidak sekolah 

( ) SD atau sederajat 

( ) SMP atau sederajat 

( ) SMA atau sederajat 

( ) Perguruan Tinggi 

5. Pekerjaan keluarga 

( ) Bekerja   (     ) Tidak Bekerja 

6. Penghasilan keluarga dalam rupiah/ bulan 

( ) < 1 juta 

( ) 1 – 3 juta 

( ) > 3 juta 

7. Hubungan keluarga dengan klien 

( ) Ayah    (     ) Suami  ( ) Adik 

( ) Ibu    (     ) Istri  

( ) Kakak   (     ) Anak 

8. Lama merawat penderita 

( ) < 1 tahun 

( ) 1 – 3 tahun 

( ) > 3 tahun  
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KUESIONER B 

Beban Keluarga 

 

Petunjuk Pengisian: 

1. Berilah tanda (X) pada jawaban 

2. Pilih jawaban yang tepat 

No Pertanyaan Ya Tidak Skor 

1 Subjektif: 

1. Apakah anda senang merawat penderita 

skizofrenia 

2. Apakah anda merasa dilibatkan dalam kegiatan 

arisan oleh masyarakat 

3. Apakah anda dan keluarga dilibatkan dalam 

kegiatan pengajian masyarakat 

4. Apakah penderita mengalami gangguan dalam 

kegiatan sehari- hari, mislnya mandi, makan, 

berpakaian. 

5. Apakah penderita sering menyendiri 

6. Apakah anda menganggap skizofrenia yang 

dialami anggota keluarga anda merupakan suatu 

kutukan 

   

2 Objektif: 

7. Apakah anda merasa terbebani secara finansial 

dengan adanya penderita skizofrenia di keluarga 

anda 

8. Apakah anda merasa terbebani harus mengantar 

penderita berobat ke Puskesmas 

9. Apakah anda harus mengingatkan waktu minum 

obat penderita 

10. Apakah anda menanggung keperluan penderita 

mulai dari makan dll 

11. Apakah anda mengantar penderita ketika 

berobat ke Puskesmas 

12. Apakah pernah terjadi permasalahan finansial 

semenjak merawat penderita 

   

3 Iatrogenik: 

13. Apakah Penderita mendapatkan obat secara 

rutin dari Puskesmas 

14. Apakah penderita pernah sembuh dari 

skizofrenia 

15. Apakah penderita mengikuti kegiatan yang 

diadakan oleh posyandu jiwa puskesmas 

16. Apakah penderita sudah pernah dirujuk ke 

rumah sakit 

17. Apakah Penderita mengikuti program 

   

IR - PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA

TESIS PENGARUH PSIKOEDUKASI KELUARGA FITRI FIRRANDA NURMALISYAH



129 

 

 

rehabilitasi 

18. Apakah Petugas kesehatan memberikan 

pendidikan kesehatan kepada keluarga penderita 

 Skor    

 

Keterangan: 

Beban keluarga rendah : skor 13 - 18 

Beban keluarga sedang : skor 7 - 12 

Beban keluarga tinggi  : skor 1 - 6
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KUESIONER C 

Dukungan Keluarga 

 

Petunjuk Pengisian: 

1. Berilah tanda (X) pada jawaban 

2. Pilih jawaban yang tepat 

 

No Pertanyaan Ya Tidak Skor 

1 Dukungan Informasional 

1. Apakah Anda mengetahui penyakit 

skizofrenia yang diderita saudara anda 

2. Apakah anda mengetahui penyebab 

skizofrenia 

3. Apakah anda mengetahui obat- obatan yang 

harus diminum penderita skizofrenia 

4. Apakah anda pernah menasihati penderita 

skizofrenia agar minum obat 

5. Apakah anda pernah memberi penjelasan 

tentang penyakit skizofrenia kepada 

penderita 

   

2 Dukungan Instrumental 

6. Apakah anda mengingatkan penderita untuk 

jadwal berobatnya 

7. Apakah anda mengantar penderita berobat 

ke Puskesmas 

8. Apakah anda menyediakan obat yang biasa 

diminum penderita 

   

3 Dukungan Emosional 

9. Apakah anda menyayangi penderita 

meskipun dalam kondisi sakit 

10. Apakah anda memberikan perhatian yang 

lebih saat pendeita sakit 

11. Apakah anda sering meninggalkan pendeita 

sendiri 

12. Apakah anda menjaga jarak saat berbicara 

dengan penderita 

13. Apakah anda menghindari atau mengucilkan 

penderita 

   

4 Dukungan Penilaian (Support) 

14. Apakah anda memberikan motivasi kepada 

penderita agar mau berobat dan meminum 

obat secara teratur 

15. Apakah anda membiarkan penderita 

beraktivitas sendiri 

16. Apakah anda memberi kesempatan kepada 
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penderita dalam  memilih fasilitas kesehatan 

yang diinginkan 

17. Apakah anda memberikan pujian jika 

penderita mau berobat secara rutin 

18. Apakah selama penderita sakit anda 

memberikan motivasi agar penderita mau 

mengikuti prosedur pengobatan 

 Skor total    

 

Keterangan: 

Dukungan keluarga baik : skor 13 - 18 

Dukungan keluarga cukup : skor 7 - 12 

Dukungan keluarga kurang : skor 1 - 6 
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Lampiran 6 Agenda Kegiatan Psikoedukasi keluarga 

 

AGENDA KEGIATAN  

PSIKOEDUKASI KELUARGA 

 

No. Sesi Judul Kegiatan 

1. Pertemuan ke-1 Pengkajian masalah keluarga 

Tujuan: 

Peserta mampu menyampaikan masalah yang 

ada selama merawat anggota keluarga yang 

menderita skizofrenia 

Metode : diskusi 

2. Pertemuan ke-2 Perawatan penderita skizofrenia 

Tujuan: 

Peserta mampu mengetahui pengertan, gejala, 

etiologi, prognosis, intervensi dan terapi yang 

bisa dilakukan kepada anggota keluarga yang 

menderita skizofrenia 

Metode: ceramah 

3. Pertemuan ke-3 Managemen stress keluarga 

Tujuan: 

Peserta mampu mendemonstrasikan cara 

mengatasi stress yang dirasakan keluarga 

dalam merawat penderita skizofrenia  

Metode: 

Terapi Relaksasi Otot Progesif dengan Musik 

4. Pertemuan ke-4 Managemen beban keluarga 

Tujuan: 

Peserta mampu mengetahui dan menjelaskan 

cara mengatasi beban yang dirasakan oleh 

keluarga 

Metode: 

Role play 
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Lampiran 7. Satuan Acara Kegiatan Psikoedukasi keluarga 

 

SATUAN ACARA KEGIATAN 1 ( SAK ) 

 

TOPIK            : Pengkajian Masalah Keluarga 

SASARAN                 : Keluarga penderita skizofrenia 

HARI/TANGGAL      :  

WAKTU                    : 09.00 – 09.45 WIB 

TEMPAT : Puskesmas Dukuhklopo 

PELAKSANA          : Fitri Firranda Nurmalisyah  

  

A. Tujuan 

1. Tujuan Instruksional Umum 

Setelah dilakukan kegiatan selama ± 45 menit diharapkan Peserta mampu 

menyampaikan masalah yang ada selama merawat anggota keluarga yang 

menderita skizofrenia. 

2. Tujuan Instruksional Khusus 

Setelah dilakukan kegiatan selama selama ±45 menit diharapkan peserta 

mampu : 

a. Peserta dapat menyepakati kontrak program psikoedukasi keluarga 

b. Peserta mengetahui tujuan program psikoedukasi keluarga 

c. Peserta mendapatkan kesempatan untuk menyampaikan masalah yang 

ada selama merawat anggota keluarga yang menderita skizofrenia 

d. Peserta dapat menyampaikan keinginan dan harapannya selama 

mengikuti program psikoedukasi keluarga 

 

B. Pokok Bahasan 

Pengkajian Masalah Keluarga 
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C. Sub Pokok Bahasan 

1. Masalah pribadi yang diraskan oleh anggota keluarga dalam merawat 

penderita skizofrenia 

2. Masalah dalam merawat penderita skizofrenia 
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3. Langkah – langkah kegiatan  

Tahap 

Kegiatan 

Waktu Kegiatan Kegiatan peserta Metode Media/ 

Alat 

Fase 

Orientasi 

10 menit 1. Salam pembuka 

2. Perkenalan 

3. Penjelasan topik  

4. Penjelasan TIU/TIK 

5. Relevansi materi (manfaat dan alasan) 

6. Apersepsi peserta 

 

7. Kontrak waktu 

1. Menjawab salam 

2. Mendengarkan 

3. Mendengarkan 

4. Mendengarkan 

5. Mendengarkan 

6. Mengemukakan 

jawaban 

7. Mendengarkan 

-          - 

Fase Kerja 25 menit 1. Menanyakan tentang apa yang 

dirasakan keluarga selama ini terkait 

dengan penyakit skizofrenia yang 

dialami salah satu anggota keluarga 

1) Masalah pribadi yang diraskan oleh 

anggota keluarga dalam merawat 

penderita skizofrenia 

2) Masalah dalam merawat penderita 

skizofrenia 

3) Peserta menuliskan masalahnya 

pada buku kerja keluarga 

4) Peneliti menulis pada bukunya 

sendiri 

2. Menanyakan perubahan yang terjadi 

dalam keluarga dengan adanya salah 

1. Menjawab pertanyaan 

 

 

 

1) Menyampaikan 

tanggapan 

 

2) Menyampaikan 

tanggapan 

3) Mencatat 

 

4) Mencatat 

 

2. Menjawab pertanyaan 

 

diskusi Alat 

Tulis 
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satu anggota keluarga yang menderita 

skizofrenia. 

3. Menanyakan keinginan dan harapan 

peserta selama mengikuti psikoedukasi 

keluarga. 

4. Memberikan kesempatan pada peserta 

untuk mengajukan pertanyaan terkait 

dengan hasil diskusi yang sudah 

dilakukan 

 

 

3. Menjawab pertanyaan 

 

 

4. Menjawab pertanyaan 

 

Fase 

Terminasi 

10 menit 1. Mengevaluasi  

2. Menyimpulkan materi 

3. Salam penutup 

1. Mendengarkan 

2. Mendengarkan 

3. Menjawab salam 

-         - 
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4. Metode Evaluasi 

1. Metode Evaluasi : Tanya jawab 

2. Jenis Evaluasi  : Lisan 

 

5. Evaluasi 

Evaluasi ketepatan waktu pelaksanaan terapi khususnya tahap kerja, kreatifitas 

peserta, keterlibatan peserta dan proses pelaksanaan keinginan secara 

keseluruhan. 
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SATUAN ACARA KEGIATAN 2 ( SAK ) 

 

TOPIK            : Perawatan Penderita Skizofrenia 

SASARAN                 : Keluarga penderita skizofrenia 

HARI/TANGGAL      :  

WAKTU                    : 09.00 – 09.45 WIB 

TEMPAT : Puskesmas Dukuhklopo 

PELAKSANA          : Fitri Firranda Nurmalisyah  

  

A. Tujuan 

1. Tujuan Instruksional Umum 

Setelah diberikan kegiatan selama ±45 menit diharapkan Peserta mampu 

mengetahui pengertan, gejala, etiologi, prognosis, intervensi dan terapi yang 

bisa dilakukan kepada anggota keluarga yang menderita skizofrenia 

2. Tujuan Instruksional Khusus 

Setelah diberikan kegiatan selama ±45 menit diharapkan peserta: 

a. Keluarga mengetahui tentang skizofrenia yang diderita oleh klien 

b. Keluarga yang mengetahui tentang pengertian, gejala, etiologi, 

prognosis, intervensi dan terapi yang dapat diberikan kepada klien 

skizofrenia 

c. Keluarga mengetahui cara merawat klien dengan skizofrenia di rumah 

d. Keluarga mengetahui cara mengatasi permasalahan ketika merawat klien 

yang menderita skizofrenia di rumah. 

 

B. Pokok Bahasan 

Perawatan penderita skizofrenia 
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C. Sub Pokok Bahasan 

a. Pengertian skizofrenia 

b. Gejala skizofrenia 

c. Etiologi skizofrenia 

d. Prognosis skizofrenia 

e. Intervensi skizofrenia 

f. Terapi skizofrenia 

IR - PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA

TESIS PENGARUH PSIKOEDUKASI KELUARGA FITRI FIRRANDA NURMALISYAH



140 

 

 

D. Langkah-langkah Kegiatan 

Tahap 

Kegiatan 

Waktu Kegiatan Kegiatan peserta Metode Media/ 

Alat 

Fase 

Orientasi 

10 menit 1. Salam pembuka 

2. Perkenalan 

3. Penjelasan topik  

4. Penjelasan TIU/TIK 

5. Relevansi materi (manfaat dan alasan) 

6. Apersepsi peserta 

 

7. Kontrak waktu 

1. Menjawab salam 

2. Mendengarkan 

3. Mendengarkan 

4. Mendengarkan 

5. Mendengarkan 

6. Mengemukakan 

jawaban 

7. Mendengarkan 

-          - 

Fase Kerja 25 menit 1) Menyampaikan tentang konsep 

skizofrenia meliputi pengertian, 

penyebab, tanda, prognosis, intervensi 

dan terapi 

(1) Peserta menyampaikan 

pengalaman mereka 

(2) Memberi kesempatan kepada 

peserta lain untuk bertanya 

perawatan pasien skizofrenia yang 

selama ini dilakukan oleh keluarga 

2) Memberi kesempatan kepada peserta 

untuk bertanya mengenai materi yang 

telah disampaikan 

1. Mendengarkan 

 

 

 

1) Menyampaikan 

tanggapan 

2) Menyampaikan 

tanggapan 

 

 

2. Memberi tanggapan 

Ceramah Leaflet 

Fase 10 menit 1. Mengevaluasi  1. Mendengarkan -         - 
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Terminasi 2. Menyimpulkan materi 

3. Salam penutup 

2. Mendengarkan 

3. Menjawab salam 
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E. Metode Evaluasi 

1. Metode Evaluasi : Tanya jawab 

2. Jenis Evaluasi  : Lisan 

 

F. Evaluasi 

Evaluasi ketepatan waktu pelaksanaan terapi khususnya tahap kerja, keaktifan 

keluarga, keterlibatan keluarga dan proses pelaksanaan secara keseluruhan 

IR - PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA

TESIS PENGARUH PSIKOEDUKASI KELUARGA FITRI FIRRANDA NURMALISYAH



143 
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Definisi 

Skizofrenia adalah suatu gangguan jiwa berat yang ditandai dengan 

penurunan atau ketidakmampuan berkomunikasi, gangguan realitas (halusinasi 

atau waham), afek tidak wajar atau tumpul, gangguan kognitif (tidak mampu 

berpikir abstrak) serta mengalami kesukaran melakukan aktivitas sehari-hari 

(Keliat, B. A., 2011). 

Skizofrenia adalah suatu penyakit yang mempengaruhi otak dan 

menyebabkan timbulnya pikiran, persepsi, emosi, gerakan, dan perilaku yang aneh 

dan terganggu (Videbeck, S. L., 2008) 
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Etiologi Skizofrenia 

 Sampai sekarang belum diketahui dasar penyebab skizofrenia. Dapat 

dikatakan bahwa faktor keturunan mempunyai pengaruh. Faktor yang 

mempercepat, yang menjadikan manifestasi atau faktor pencetus (presipitating 

factors) seperti penyakit badaniah atau stress psikologis, biasanya tidak 

menyebabkan skizofrenia, walaupun pengaruhnya terhadap suatu penyakit 

skizofrenia yang sudah ada tidak dapat disangkal. 
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1) Skizofrenia Simplex 

Sering timbul pertama kali pada usia pubertas. Gejala utama 

pada jenis simplex ialah kedangkalan emosi dan kemunduran kemauan. 

Gangguan proses berfikir sukar ditemukan. Waham dan halusinasi 

jarang didapat. Jenis ini timbulnya perlahan-lahan sekali. Pada 

permulaan mungkin penderita mulai kurang memperhatikan 

keluarganya atau mulai menarik diri dan pergaulan. Makin lama ia 

makin mundur dalam pekerjaan atau pelajaran dan akhirnya menjadi 

penganggur dan bila tidak ada orang yang menolongnya ia mungkin 

akan menjadi pengemis, pelacur atau “penjahat”. 

2) Skizofrenia Hebefrenik 

Permulaannya perlahan-lahan atau subakut dan sering timbul 

pada masa remaja atau antaraa 15-25 tahun. Gejala yang menyolok 

ialah gangguan proses berfikir, gangguan kemauaan dan adanya 

depersenalisasi atau double personality. Gangguan psikomotor seperti 

mannerism, neologisme atau perilaku kekanak-kanakan sering terdapat, 

waham dan halusinaasi banyak sekali. 
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3) Skizofrenia Katatonik 

Timbulnya pertama kali umur 15-30 tahun dan biasanya akut 

serta sering didahului oleh stress emosional. Mungkin terjadi gaduh 

gelisah katatonik atau stupor katatonik. 

(1) Stupor katatonik : pada stupor katatonik penderita tidak 

menunjukkan perhatian sama sekali terhadap lingkungannya. 

Emosinya sangat dangkal. Secara tiba-tiba atau pelan-pelan 

penderita keluar dari keadaan stupor ini dan mulai berbicara dan 

bergerak. 

(2) Gaduh-gelisah katatonik : terdapat hiperaktivitas motorik, tetapi 

tidak disertai dengan emosi yang semestinya dan tidak dipengaruhi 

oleh rangsangan dari luar. 

4) Skizofrenia Paranoid 

Gejala yang menyolok ialah waham primer, disertai dengan 

waham-waham sekunder dan halusinasi. Dengan pemeriksaan yang 

teliti ternyata adanya gangguan proses berfikir, gangguan afek emosi 

dan kemauan. 

Jenis skizofrenia ini sering mulai sesudah umur 30 tahun. 

Permulaannya mungkin subakut tetapi mungkin juga akut. Kepribadian 

penderita sebelum sakit dapat digolongkan skizoid. Mereka mudah 

tersinggung, suka menyendiri, agak congkak dan kurang percaya pada 

orang lain. 
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5) Episoda Skizofrenia Akut  

Gejala Skizofrenia timbul mendadak sekali dan pasien seperti 

dalam keadaan mimpi. Kesadarannya mungkin berkabut. Dalam 

keadaan ini timbul perasaan seakan-akan dunia luar maupun dirinya 

sendiri berubah, semuanya seakan-akan mempunyai suatu arti yang 

khusus baginya (disebut keadaan oneiroid). Prognosisnya baik, dalam 

waktu beberapa minggu atau biasanya kurang dari 6 bulan penderita 

sudah baik. Kadang-kadang bila kesadaran yang berkabut tadi hilang, 

maka timbul gejala-gejala salah satu jenis skizofrenia yang khas. 

6) Skizofrenia Residual 

Keadaan skizofrenia dengan gejala primernya Bleuler, tetapi 

tidak jelas adanya gejala-gejala sekunder. Keadaan ini timbul sesudah 

beberapa kali serangan skizofrenia. 

7) Skizofrenia Skizo Aktif 

Disamping gejala skizofrenia terdapat menonjol secara bersamaaan juga 

gejala-gejala depresi (skizo depresif) atau gejala mania (psiko-manik). 

Jenis ini cenderung untuk menjadi sembuh tanpa defek, tetapi mungkin 

juga timbul lagi serangan (Maramis, W. F., 2009). 
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1) Gejala-gejala primer 

(1) Gangguan proses pikiran 

(2) Gangguan emosi 

(3) Gangguan kemauan 

(4) Autisme 

2) Gejala-gejala sekunder 

(1) Waham 

(2) Halusinasi 

(3) Gejala katatonik atau gangguan psikomotorik (Maramis, W. F., 

2009).. 
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Rentang Respon Neurobiologis 

Skizofrenia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Pikiran logis 

2. Persepsi akurat 

3. Emosi konsisten 

dengan 

pengalaman 

4. Perilaku sesuai 

5. Hubungan sosial 

1. Pikiran kadang 

menyimpang 

2. Ilusi 

3. Reaksi emosional 

berlebihan atau 

kurang 

4. Perilaku aneh atau 

tak lazim 

5. Menarik diri 

 

 

 

1. Gangguan 

pikiran/waham 

2. Halusinasi 

3. Kesulitan untuk 

memproses emosi 

4. Ketidak teraturan 

perilaku 

5. Isolasi sosial 

 

Respon maladaptif Respon  adaptif 
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1) Biologi 

Abnormalitas perkembangan sistem saraf yang berhubungan dengan 

respons neurobiologis yang maladaptif baru mulai dipahami. 

Beberapa zat kimia otak dikaitkan dengan skizofrenia. Hasil 

menunjukkan hal-hal berikut ini: 

(1) Dopamin neurotransmiter yang berlebihan 

(2) Ketidakseimbangan antara dopamin dan neurotransmiter lain, 

terutama serotonin 

(3) Masalah-masalah pada sistem reseptor dopamine. 

2) Psikologis 

Teori psikodinamika untuk terjadinya respons neurobiologis yang 

maladaptif belum didukung oleh penelitian. Sayangnya, teori psikologis 

terdahulu menyalahkan keluarga sebagai penyebab gangguan ini. 

Akibatnya kepercayaan keluarga terhadap tenaga kesehatan jiwa 

profesional menurun. 

3) Sosiobudaya 
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Stres yang menumpuk dapat menunjang awitan skizofrenia dan 

gangguan psikotik lain, tetapi tidak diyakini sebagai penyebab utama 

gangguan. 
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1) Stressor sosio cultural 

Stres yang ditimbulkan oleh sosial dan budaya masyarakat. Kejadian 

atau perubahan dalam kehidupan sosial budaya memicu kesulitan 

berhubungan dengan orang lain dan cara berperilaku.  

2) Stresor psikologis 

Stres yang disebabkan karena kecemasan yang berkepanjangan dan 

individu tidak mempunyai kemampuan untuk mengatasinya. 
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Psikoterapi dan rehabilitasi 

 Pskioterapi yang dapat membantu penderita adalah psikoterapi 

suportif individual atau kelompok serta bimbingan yang praktis dengan 

maksud mengembalikan penderita ke lingkungan masyarakat. Teknik 

terapi perilaku kognitif belakangan dicoba pada penderita skizofrenia 

dengan hasil yang menjanjikan. 

 Terapi kerja adalah baik sekali untuk mendorong penderita bergaul 

lagi dengan orang lain. Maksudnya supaya ia tidak mengasingkan diri 

lagi, karena bila ia menarik diri ia dapat membentuk kebiasaan yang 

kurang baik. Dianjurkan untuk mengadakan permainan atau latihan 

bersama. Pemikiran masalah filsafat atau kesenian bebas dalam bentuk 

melukis bebas atau bermain musik bebas, tidak dianjurkan sebab dapat 

menambah autisme. Bila dilakukan juga, maka harus ada pemimpin dan 

ada tujuan yang lebih dahulu sudah ditentukan. 

 Dalam hal ini keluarga berperan penting dalam psikoterapi dan 

rehabilitasi penderita skizofrenia. Hal- hal yang dapat dilakukan oleh 

keluarga adalah: 

1. Menjelaskan kepada penderita tentang penyakit skizofrenia yang 

diderita. 

2. Menyediakan dan mengingatkan jadwal minum obat penderita. 
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3. Mengingatkan dan mengantar penderita untuk jadwal berobat ke 

Puskesmas/ Pelayanan kesehatan. 

4. Tidak meninggalkan penderita sendirian. 

5. Tidak mengucilkan penderita. 

6. Memotivasi penderita agar mau mengikuti prosedur pengobatan. 

7. Memberikan pujian jika penderita mau berobat secara rutin 
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SATUAN ACARA KEGIATAN 3 ( SAK ) 

 

TOPIK            : Manajemen Stress Keluarga 

SASARAN                 : Keluarga penderita skizofrenia 

HARI/TANGGAL      :  

WAKTU                    : 09.00 – 09.45 WIB 

TEMPAT : Puskesmas Dukuhklopo 

PELAKSANA          : Fitri Firranda Nurmalisyah  

  

A. Tujuan 

1. Tujuan Instruksional Umum 

Setelah diberikan kegiatan selama ±45 menit diharapkan Peserta mampu 

mendemonstrasikan cara mengatasi stress yang dirasakan keluarga dalam 

merawat penderita skizofrenia 

2. Tujuan Instruksional Khusus 

Setelah diberikan kegiatan selama ±45 menit diharapkan: 

a. Peserta mampu berbagi pengalaman dengan peserta lain tentang stress 

yang dirasakan akibat salah satu anggota keluarga menderita skizofrenia 

b. Peserta mendapatkan informasi tentang cara mengatasi stress yang 

dialami akibat salah satu anggota keluarga menderita sizofrenia 

c. Peserta mampu mendemonstrasikan cara mengatasi stress 

d. Peserta dapat mengatasi hambatan dalam mengurangi stress. 

 

B. Pokok Bahasan 

Manajemen Stress Keluarga 

 

C. Sub Pokok Bahasan 

1. Cara mengatasi stress keluarga penderita skizofrenia 

2. Demonstrasi cara mengatasi stress keluarga penderita skizofrenia 
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D. Langkah- langkah Kegiatan  

Tahap 

Kegiatan 

Waktu Kegiatan Kegiatan peserta Metode Media/ 

Alat 

Fase 

Orientasi 

10 menit 1. Salam pembuka 

2. Perkenalan 

3. Penjelasan topik  

4. Penjelasan TIU/TIK 

5. Relevansi materi (manfaat dan alasan) 

6. Apersepsi peserta 

 

7. Kontrak waktu 

1. Menjawab salam 

2. Mendengarkan 

3. Mendengarkan 

4. Mendengarkan 

5. Mendengarkan 

6. Mengemukakan 

jawaban 

7. Mendengarkan 

-          - 

Fase Kerja 25 m

e

n

i

t 

1. menyampaikan pengertian relaksasi 

otot progesif dengan musik 

2. menyampaikan tujuan relaksasi otot 

progesif dengan musik 

3. menyampaikan kontra indikasi 

relaksasi otot progesif dengan musik 

4. persiapan peserta 

5. persiapan alat 

6. cara kerja 

7. evaluasi 

1. memperhatikan 

 

2. memperhatikan 

 

3. memperhatikan 

 

4. mengikuti instruksi 

5. memperhatikan 

6. mengikuti instruksi 

7. dapat 

mendemostrasikan 

kembali 

 

 

Terapi 

relaksasi otot 

progesif 

dengan musik 

Kursi 

dengan 

sandaran, 

sumber 

bunyi 
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Fase 

Terminasi 

10 menit 1. Mengevaluasi  

2. Menyimpulkan materi 

3. Salam penutup 

1. Mendengarkan 

2. Mendengarkan 

3. Menjawab salam 

-         - 
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E. Metode Evaluasi 

1. Metode Evaluasi : Tanya jawab dan observasi 

2. Jenis Evaluasi  : Lisan dan demonstrasi 

 

F. Evaluasi 

1. Evaluasi ketepatan waktu pelaksanaan terapi khususnya tahap kerja, 

keaktifan keluarga, keterlibatan keluarga dan proses pelaksanaan 

secara keseluruhan 

2. Peserta dapat mengulang kembali terapi relaksasi otot progesif dengan 

music sesuai dengan instruksi terapis. 
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Standar Operasional Prosedur Relaksasi Otot Progesif 

 

 

JUDUL SOP : 

LATIHAN RELAKSASI OTOT PROGRESIF 

1. Pengertian Serangkaian teknik relaksasi otot dalam yang mengombinasikan latihan 

napas dalam dan serangkaian seri kontraksi dan relaksasi otot tertentu. 

2. Tujuan Menurunkan stress 

3. Indikasi Responden yang mengalami stress 

4. Kontraindi

kasi 

Peserta yang mengalami keterbatasan gerak, misalnya tidak bisa 

menggerakkan badannya 

5. Persiapan 

klien 

1. Beri salam, perkenalkan diri anda dan identifikasi klien dengan 

memeriksa identitas klien secara cermat. 

2. Jelaskan tentang prosedur tindakan yang akan dilakukan, berikan 

kesempatan kepada klien untuk bertanya dan jawab seluruh pertanyaan 

klien. 

3. Posisikan tubuh klien secara nyaman  

4. Lepaskan aksesoris yang digunakan seperti kacamata, jam dan sepatu. 

5. Longgarkan ikatan dasi, ikat pinggang atau hal lain yang sifatnya 

mengikat ketat. 

6. Persiapan 

alat 

Kursi bersama sandarannya 

7. Cara Bekerja : 

1. Beritahu klien bahwa tindakan akan segera dimulai 

2. Cek alat-alat yang akan digunakan 

3. Pandu klien untuk melakukan latihan relaksasi otot progresif 

Gerakan 1: ditujukan untuk melatih otot tangan 

a. Genggam tangan kiri sambil membuat suatu kepalan. 

b. Buat kepalan semakin kuat sambil merasakan sensasi ketegangan yang terjadi. 

c. Pada saat kepalan dilepaskan, klien dipandu untuk merasakan relaks selama 

10 detik. 

d. Gerakan pada tangan kiri ini dilakukan dua kali sehingga klien dapat 

membedakan perbedaan antara ketegangan otot dan keadaan relaks yang 

dialami. 
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e. Prosedur serupa juga dilatihkan pada tangan kanan. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gerakan  2: ditujukan untuk melatih otot tangan bagian belakang. 

Tekuk kedua lengan ke belakang pada pergelangan tangan sehingga otot di tangan 

bagian belakang dan lengan bawah menegang, jari-jari menghadap ke langit-

langit. 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

Gerakan 3: ditujukan untuk melatih otot biseps (otot besar pada bagian atas 

pangkal lengan). 

a. Genggam kedua tangan sehingga menjadi kepalan. 

b. Kemudian membawa kedua kepalan ke pundak sehingga otot biseps akan 

menjadi tegang. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gerakan 4: ditujukan untuk melatih otot bahu supaya mengendur. 

a. Angkat kedua bahu setinggi-tingginya seakan-akan hingga menyentuh kedua 

telinga. 

b. Fokuskan perhatian gerakan pada kontras ketegangan yang terjadi di bahu, 

punggung atas, dan leher. 

 

Gambar. 

Gerakan 1 

Gambar. 

Gerakan 2 

Gambar. 

Gerakan 3 
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Gerakan 5 dan 6: ditujukan untuk melemaskan otot-otot wajah (seperti otot dahi, 

mata, rahang, dan mulut). 

a. Gerakkan otot dahi dengan cara mengerutkan dahi dan alis sampai otot terasa 

dan kulitnya keriput. 

b. Tutup keras-keras mata sehingga dapat dirasakan ketegangan di sekitar mata 

dan otot –otot yang mengendalikan gerakan mata. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gerakan 7: ditujukan untuk mengendurkan ketegangan yang dialami oleh otot 

rahang. Katupkan rahang, diikuti dengan menggigit gigi sehingga terjadi 

ketegangan di sekitar otot rahang. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar. 

Gerakan 4 

Gambar. 

Gerakan 5 

Gambar. 

Gerakan 6 

Gambar. 

Gerakan 7 
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Gerakan 8: ditujukan untuk mengendurkan otot-otot sekitar mulut. Bibir 

dimoncongkan sekuat-kuatnya sehingga akan dirasakan ketegangan di sekitar 

mulut. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gerakan 9: ditujukan untuk merilekskan otot leher bagian depan maupun 

belakang. 

a. Gerakan diawali dengan otot leher bagian belakang baru kemudian otot leher 

bagian depan. 

b. Letakkan kepala sehingga dapat beristirahat. 

c. Tekan kepala pada permukaan bantalan kursi sedemikian rupa sehingga dapat 

merasakan ketegangan di bagian leher dan punggung atas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gerakan 10: ditujukan untuk melatih otot leher bagian depan. 

a. Gerakan membawa kepala ke muka. 

b. Benamkan dagu ke dada, sehingga dapat merasakan ketegangan di daerah 

leher bagian muka. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gerakan 11: ditujukan untuk melatih otot punggung. 

Gambar. 

Gerakan 8 

Gambar. 

Gerakan 9 

Gambar. 

Gerakan 10 
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a. Angkat tubuh dari sandaran kursi. 

b. Punggung dilengkungkan. 

c. Busungkan dada, tahan kondisi tegang selama 10 detik, kemudian relaks. 

d. Saat relaks, letakkan tubuh kembali ke kursi sambil membiarkan otot menjadi 

lemas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gerakan 12: ditujukan untuk melemaskan otot dada. 

a. Tarik napas panjang untuk mengisi paru-paru dengan udara sebanyak-

banyaknya. 

b. Ditahan selama beberapa saat, sambil merasakan ketegangan di bagian dada 

sampai sampai turun  ke perut, kemudian dilepas. 

c. Saat ketegangan dilepas, lakukan napas normal dengan lega. 

d. Ulangi sekali lagi sehingga dapat dirasakan perbedaan antara kondisi tegang 

dan rileks. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gerakan 13: ditujukan untuk melatih otot perut 

a. Tarik dengan kuat perut ke dalam. 

b. Tahan sampai menjadi kencang dan keras selama 10 detik, lalu dilepaskan 

bebas. 

c. Ulangi kembali seperti gerakan awal untuk perut ini. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar. 

Gerakan 

11 

Gambar. 

Gerakan 12 
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Gerakan 14-15: ditujukan untuk melatih otot-otot kaki (seperti paha dan betis) 

a. Luruskan kedua telapak kaki sehingga otot paha terasa tegang. 

b. Lanjutkan dengan mengunci lutut sedemikian rupa sehingga ketegangan 

pindah ke otot betis. 

c. Tahan posisi tegang selama 10 detik, lalu dilepas. 

d. Ulangi setiap gerakan masing-masing dua kali. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8. Evaluasi : 

1. Klien tidak mengalami stress 

Gambar. 

Gerakan 14-15 

Gambar. 

Gerakan 13 
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SATUAN ACARA KEGIATAN 4 ( SAK ) 

 

TOPIK            : Manajemen Beban Keluarga 

SASARAN                 : Keluarga penderita skizofrenia 

HARI/TANGGAL      :  

WAKTU                    : 09.00 – 09.45 WIB 

TEMPAT : Puskesmas Dukuhklopo 

PELAKSANA          : Fitri Firranda Nurmalisyah 

  

A. Tujuan 

1. Tujuan Instruksional Umum 

Setelah diberikan kegiatan selama ±45 menit diharapkan Peserta 

mampu mengetahui dan menjelaskan cara mengatasi beban yang 

dirasakan oleh keluarga 

2. Tujuan Instruksional Khusus 

Setelah diberikan kegiatan selama ±45 menit diharapkan peserta 

mampu : 

a. Peserta mengenal beban yang dialami keluarga akibat adanya 

anggota keluarga yang menderita skizofrenia 

b. Peserta mengetahui cara mengatasi beban yang dialami akibat 

adanya anggota keluarga yang menderita skizofrenia 

c. Peserta mampu menjelaskan cara mengatasi beban yang dianjurkan 

oleh peneliti 

d. Peserta menyepakati cara mengatasi beban keluarga dan perannya 

masing- masing dalam mengatasi beban keluarga 

 

B. Pokok Bahasan 

Manajemen beban keluarga 

 

C. Sub Pokok Bahasan 

a. Manajemen beban keluarga 
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D. Langkah-langkah Kegiatan 

Tahap 

Kegiatan 

Waktu Kegiatan Kegiatan peserta Metode Media/ 

Alat 

Fase 

Orientasi 

10 menit 1. Salam pembuka 

2. Perkenalan 

3. Penjelasan topik  

4. Penjelasan TIU/TIK 

5. Relevansi materi (manfaat dan alasan) 

6. Apersepsi peserta 

 

7. Kontrak waktu 

1. Menjawab salam 

2. Mendengarkan 

3. Mendengarkan 

4. Mendengarkan 

5. Mendengarkan 

6. Mengemukakan 

jawaban 

7. Mendengarkan 

-          - 

Fase Kerja 26 m

e

n

i

t 

1. Peserta secara berkelompok 

melakukan roleplay cara mengurangi 

beban keluarga yang dirasakan 

1. melaksanakan kegiatan 

dengan baik 

Role Play  

Fase 

Terminasi 

10 menit 1. Mengevaluasi  

2. Menyimpulkan materi 

3. Salam penutup 

1. Mendengarkan 

2. Mendengarkan 

3. Menjawab salam 

-         - 
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E. Metode Evaluasi 

1. Metode Evaluasi : Tanya jawab dan observasi 

2. Jenis Evaluasi  : Lisan dan roleplay 

 

F. Evaluasi 

1. Evaluasi ketepatan waktu pelaksanaan terapi khususnya tahap kerja, 

keaktifan keluarga, keterlibatan keluarga dan proses pelaksanaan secara 

keseluruhan 

2. Peserta dapat mempergakan roleplay cara mengurangi beban yang dirasakan 

keluarga dan cara meningkatkan dukungan keluarga. 
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