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HUBUNGAN DUKUNGAN SOSIAL KELUARGA DENGAN 

KEMANDIRIAN PADA PASIEN GANGGUAN JIWA 

DI POLI RAWAT JALAN RSJD 

DR. RM. SOEDJARWADI 

 

ABSTRAK 

 

 Orang dengan gangguan jiwa sangat membutuhkan dukungan dari orang-

orang terdekat khususnya dukungan sosial dari keluarga. Dukungan sosial 

merupakan dukungan yang menunjukkan bahwa seseorang dicintai dan 

diperhatikan, dihargai, serta dihormati, dan dilibatkan dalam jaringan komunikasi 

dan kewajiban yang timbal balik. Orang dengan gangguan jiwa seringkali 

kurang memperdulikan perawatan diri. Pasien yang kurang mendapatkan 

perawatan diri akan ditolak oleh masyarakat karena personal hygiene yang tidak 

baik, klien menganggap diriinya tidak mampu untuk mengatasi kekurangannya. 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui hubungan antara dukungan sosial 

keluarga dengan kemandirian pada pasien gangguan jiwa di Poli Rawat Jalan 

RSJD Dr. RM. Soedjarwadi. Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif 

korelasi dengan pendekatan cross sectional. Populasi penelitian adalah Populasi 

yang ada di Poli Rawat Jalan RSJD Dr. RM. Soedjarwadi adalah rata-rata 

kunjungan pada tahun 2016 setiap bulannya sebesar 1690 orang dengan gangguan 

jiwa, sedangkan besar sampel penelitian sebanyak 94 keluarga pasien gangguan 

jiwa dengan menggunakan teknik accidental sampling. Pengumpulan data 

menggunakan kuesioner yang dianalisis menggunakan uji chi square. Hasil 

penelitian adalah uji Chi Square diperoleh nilai 2
hitung sebesar 12,797 dengan 

tingkat signifikansi (p-value) sebesar 0,012, maka keputusan uji adalah H0 ditolak 

sedangkan  nilai koefisien kontingensi sebesar 0,346. Kesimpulan penelitian 

adalah (1) dukungan sosial keluarga pada pasien gangguan jiwa di poli rawat jalan 

RSJD Dr. RM. Soedjarwadi Klaten sebagian besar adalah sedang, (2) kemandirian 

pada pasien gangguan jiwa di poli rawat jalan RSJD Dr. RM. Soedjarwadi Klaten 

sebagian besar adalah sedang, dan (3) terdapat hubungan dukungan sosial 

keluarga dengan kemandirian pada pasien gangguan jiwa di poli rawat jalan RSJD 

Dr. RM. Soedjarwadi Klaten, dimana semakin tinggi dukungan sosial keluarga 

maka kemandirian pasien gangguan jiwa semakin baik. 

 

Kata kunci :  dukungan sosial keluarga, kemandirian, pasien gangguan jiwa 

 

ABSTRACT 

 People with mental disorders desperately need the support of the closest 

people especially the social support of the family. Social support is a support that 

shows that a person is loved and cared for, valued, respected, and engaged in 

mutual communication and liaison networks. People with mental disorders often 

care less about self-care. Patients lacking self-care will be rejected by society 

because of poor personal hygiene, the client considers himself incapable to 

overcome his shortcomings. This study aims to determine the relationship 
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between family social support with independence in patients with mental 

disorders in Poly Rawat Jalan RSJD Dr. RM. Soedjarwadi. This research is 

descriptive correlation research with cross sectional approach. The population of 

the study was Population in Poly Rawat Jalan RSJD Dr. RM. Soedjarwadi is the 

average of 2016 visits per month for 1690 people with mental disorders, while the 

sample of 94 families of patients with mental disorders accidental sampling 

technique. Data were collected using questionnaires analyzed using chi square 

test. The result of this research is Chi Square test, the value of 2 was 12,797 with 

the significance level (p-value) 0,012, and the test decision was rejected H0. while 

the contingency coefficient value was 0,346. The conclusions of the study were 

(1) family social support in psychiatric patients in outpatient clinic of RSJD Dr. 

RM. Soedjarwadi Klaten was mostly moderate, (2) independence in psychiatric 

patients in outpatient clinic of RSJD Dr. RM. Soedjarwadi Klaten was largely 

moderate, and (3) there was a relationship of family social support with self-

reliance in psychiatric patients in the outpatient clinic of RSJD Dr. RM. 

Soedjarwadi Klaten, where the higher the social support of the family then the 

independence of patients mental disorders getting better. 

 

Keywords : family social support, independence, psychiatric patients 

 

1. Pendahuluan 

Kesehatan jiwa menjadi isu yang semakin banyak mendapat perhatian 

publik, baik pemerintah, petugas kesehatan, pemerhati kesehatan jiwa, 

maupun masyarakat umum. Fenomena gangguan jiwa pada saat ini 

mengalami peningkatan yang sangat drastis dan setiap tahun di berbagai 

belahan dunia jumlah penderita gangguan jiwa bertambah. Menurut WHO 

(World Health Organization), masalah gangguan jiwa di dunia ini sudah 

menjadi masalah yang semakin serius (Yosep, 2007). 

World Health Organization (WHO) memperkirakan 450 juta orang di 

seluruh dunia mengalami gangguan jiwa, sekitar 10% orang dewasa 

mengalami gangguan jiwa dan 25% penduduk diperkirakan akan mengalami 

gangguan jiwa pada usia 18-21 tahun. Menurut National Institute of Mental 

Health gangguan jiwa mencapai 13% dari penyakit secara keseluruhan dan 

diperkirakan akan berkembang menjadi 25% di tahun 2030. Kejadian tersebut 

akan memberikan andil meningkatnya prevalensi gangguan jiwa dari tahun ke 

tahun di berbagai negara (WHO, 2009). 

Berdasarkan penelitian yang dilakukan Saha, dkk (2012), menunjukkan 

bahwa individu yang memiliki sedikit kontak dengan teman dan keluarga atau 
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merasa bahwa dirinya tidak dapat bergantung pada teman dan keluarga lebih 

rentan terhadap kesehatan mental yang buruk. Dukungan sosial yang buruk 

akan dikaitkan dengan peningkatan risiko mengalami Delusi. Secara khusus 

mereka yang kurang berkomunikasi dengan keluarga dan teman akan lebih 

cenderung mengalami Delusi. 

Pada penelitian lain menunjukkan peneliti menilai sejauh mana gejala 

gangguan jiwa di Ghana serta faktor penentu sosial ekonomi, demografi dan 

budaya dari gejala tersebut. Peneliti menemukan bahwa laki-laki lebih tinggi 

prevalensi gejala gangguan jiwa dari pada wanita. Peneliti juga menemukan 

bahwa menikah memiliki efek buruk pada kesehatan mental orang Ghana 

(Addai & Andreess, 2015). 

Data Riset Kesehatan Dasar (Riskesdas) tahun 2013 menunjukkan 

prevalensi penderita gangguan jiwa di Indonesia sebesar 1,7 per mil atau 1-2 

orang dari 1000 warga di Indonesia. Artinya 50 juta atau sekitar 25 % dari 

jumlah penduduk indonesia mengalami gangguan jiwa. Dengan prevalensi 

dari 4 kota yang tertinggi adalah provinsi D.I. Yogyakarta (2,7), Aceh (2,7), 

Sulawesi Selatan (2,6) dan Jawa Tengah (2,3), 4 kota  yang prevalensinya 

berada di tengah-tengah yaitu Nusa Tenggara Timur (1,6), Papua Barat (1,6), 

Gorontalo (1,5) dan Sulawesi Barat (1,5), 4 kota yang terendah adalah 

Kalimantan Tengah (0,9), Lampung (0,8), Sulawesi Utara (0,8), Kalimantan 

Barat (0,7). Terlihat bahwa prevalensi ganggguan jiwa tertinggi di D.I. 

Yogyakarta dan Aceh (masing-masing 2,7%), sedangkan prevalensi terendah 

di Kalimantan Barat (0,7%), sementara itu Jawa Tengah menjadi urutan ke 4 

(Kemenkes, 2013). 

Prevalensi gangguan jiwa di Jawa Tengah mencapai 2,3/1000 jiwa 

(Kemenkes, 2013). Berdasarkan jumlah kunjungan masyarakat yang 

mengalami gangguan jiwa ke pelayanan kesehatan baik puskesmas, rumah 

sakit, maupun sarana pelayanan kesehatan lainnya pada tahun 2009 terdapat 

1,3 juta jiwa yang melakukan kunjungan, hal ini diperkirakan sebanyak 

4,09% (Dinkes Jawa Tengah, 2009). 
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Prevalensi gangguan jiwa di kota Klaten pada tahun 2015 terdapat 23.858 

penderita gangguan jiwa. Angka penderita gangguan jiwa ini dari tahun ke 

tahun juga semakin meningkat pada tahun 2014 terdapat 5.469 penderita 

gangguan jiwa (Dinas Kesehatan Klaten, 2016). 

Pasien yang mengalami gangguan jiwa seringkali kurang mempedulikan 

perawatan diri. Pasien gangguan jiwa bisa dikatakan mandiri apabila mampu 

memenuhi kebutuhan dasar sehari-hari (makan, minum, buang air besar, 

buang air kecil, dan mandi) serta bersosialisasi dengan lingkungan tanpa 

bantuan orang lain (Muwarni, 2007).  

Dampak psikososial yang terjadi yaitu gangguan interaksi sosial dalam 

aktivitas hidup sehari-hari, pasien yang kurang mendapatkan perawatan diri 

akan ditolak oleh masyarakat karena personal hygiene yang tidak baik, klien 

menganggap dirinya tidak mampu untuk mengatasi kekurangannya. Maka 

dari itu keluarga merupakan unit terdekat dan sebagai “perawat utama” bagi 

pasien untuk memberikan dukungan pada anggota keluarganya yang 

mengalami gangguan jiwa (Friedman, 2010). 

Orang dengan gangguan jiwa sangat membutuhkan dukungan dari orang-

orang terdekat khususnya dukungan sosial dari keluarga. Menurut Friedman 

(2010), dukungan sosial keluarga merupakan transaksi interpersonal dapat 

melibatkan satu atau lebih aspek-aspek yaitu dukungan emosional, dukungan 

penghargaan, dukungan instrumen, dan dukungan informatif. Selain itu, 

dukungan keluarga memiliki pengaruh yang positif pada penyesuaian 

kejadian dalam kehidupan yang penuh dengan stress. 

Menurut data dari Rekam Medis di Poli Rawat Jalan RSJD Dr. RM. 

Soedjarwadi, didapatkan jumlah kunjungan pada tahun 2016 terdapat 20.277 

kunjugan pasien gangguan jiwa. Peneliti tertarik untuk melakukan penelitian 

di RSJD Dr. RM. Soedjarwadi karena di setiap tahunnya terjadi peningkatan 

pasien gangguan jiwa yaitu di tahun 2015 terdapat 19.699 kunjungan pasien 

gangguan jiwa. Jumlah kunjungan klien gangguan jiwa di Poli Rawat Jalan 

RSJD Dr. RM. Soedjarwadi yang aktif berobat pada tiga bulan terakhir 

sekitar 5561 orang (RSJD Dr. RM. Soedjarwadi, 2017). 
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Berdasarkan hasil studi pendahuluan tanggal 01 – 02 Agustus 2017 di 

Poli Rawat Jalan RSJD Dr. RM. Soedjarwadi. Hasil wawancana kepada 10 

orang keluarga, 7 dari 10 keluarga klien mengatakan kurang memperhatikan 

klien karena sibuk bekerja. Keluarga hampir tidak pernah menemani klien 

untuk melakukan aktivitas sehari-hari. Klien terlihat kurang terurus, oleh 

karena itu perawatan klien gangguan jiwa dirumah mungkin jauh lebih baik 

bila ada dukungan sosial keluarga dalam kemandirian pada klien gangguan 

jiwa. 

Dapat disimpulkan disini bahwa gangguan jiwa merupakan keadaan yang 

tidak normal, baik fisik maupun mental. Dengan dukungan sosial keluarga 

dapat berpengaruh penting dalam sikap serta kemandirian pasien gangguan 

jiwa bahkan dapat menjadi hal penting dalam proses penyembuhan pasien, 

karena disitu akan merasa dihargai. Oleh karena itu, klien gangguan jiwa 

memerlukan dukungan dari keluarga. Tujuan penelitian ini adalah untuk 

mengetahui hubungan antara dukungan sosial keluarga dengan kemandirian 

pada pasien gangguan jiwa di Poli Rawat Jalan RSJD Dr. RM. Soedjarwadi. 

 

2. Metode Penelitian 

Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif korelasi dengan 

pendekatan cross sectional. Populasi penelitian adalah Populasi yang ada di 

Poli Rawat Jalan RSJD Dr. RM. Soedjarwadi adalah rata-rata kunjungan 

tahun 2016 setiap bulannya sebesar 1690 orang dengan gangguan jiwa, 

sedangkan sampel penelitian sebanyak 94 keluarga pasien gangguan jiwa 

dengan teknik accidental sampling. Pengumpulan data menggunakan 

kuesioner yang dianalisis menggunakan uji chi square. 
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3. Hasil Dan Pembahasan 

3.1 Karakteristik Responden 

Tabel. 1 Distribusi Karakteristik Responden 

No Karakteristik responden Jumlah Persentase (N = 94) 

1 Jenis kelamin:   

 Perempuan 46 49% 

 Laki-laki 48 51% 

2 Umur :   

 17 – 20 tahun 17 18% 

 21 – 30 tahun  28 30% 

 31 – 40 tahun 36 38% 

 41 – 50 tahun 8 9% 

  50 tahun keatas 5 5% 

3 Pendidikan :   

 SMP 29 31% 

 SMA 56 60% 

 Perguruan Tinggi 9 10% 

4 Pekerjaan   

 Tidak bekerja 2 2% 

 IRT 30 32% 

 Swasta  27 29% 

 Petani 2 2% 

 Buruh 33 35% 

5. Hubungan dengan pasien   

 Ayah 2 2% 

 Ibu 3 3% 

 Suami/istri 50 53% 

 Anak 39 35% 
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3.2 Analisis Univariat 

3.2.1 Dukungan Sosial Keluarga 

Tabel 2 Deskripsi Dukungan Sosial Keluarga 

No Dukungan Sosial Keluarga Frekuensi Persentase (%) 

1. Rendah 24 26% 

2. Sedang 47 50% 

3. Tinggi 23 24% 

 Jumlah  94 100% 

 

3.2.2 Kemandirian Pasien Gangguan Jiwa 

Tabel 3 Deskripsi Kemandirian Pasien Gangguan Jiwa 

No Kemandirian  Frekuensi Persentase (%) 

1. Buruk 21 23 

2. Sedang  50 53 

3. Baik 23 24 

 Jumlah  94 100 

 

3.3 Analisis Bivariat 

Tabel 4.  Hasil Uji Chi Square Hubungan Dukungan Sosial Keluarga 

dengan Kemandirian pasien Gangguan Jiwa 

Dukungan Sosial 

Keluarga 

Kemandirian Total 

Buruk Sedang Baik  

 Frek % Frek % Frek % V % 

Rendah 11 46 10 21 3 12 24 100 

Sedang 7 15 29 62 11 23 47 100 

Tinggi 3 13 11 48 9 39 23 100 

Total 21 23 50 53 23 25 94 100 


2
hitung 

p-value 

Keputusan  

CC 

= 12,797 

= 0,012 

= H0 ditolak 

= 0,346 

Tabulasi silang hubungan dukungan sosial keluarga dengan 

kemandirian pada pasien gangguan jiwa menunjukkan semakin baik 

dukungan keluarga maka pasien semakin baik kemandirian pasien 
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gangguan jiwa. Selanjutnya hasil uji Chi Square diperoleh nilai 2
hitung 

sebesar 12,797 dengan tingkat signifikansi (p-value) sebesar 0,012. Karena 

nilai p-value lebih kecil dari 0,05 (0,012 < 0,05) maka keputusan uji 

adalah H0 ditolak, sehingga disimpulkan terdapat hubungan dukungan 

sosial keluarga dengan kemandirian pada pasien gangguan jiwa di poli 

rawat jalan RSJD Dr. RM. Soedjarwadi Klaten, yaitu semakin tinggi 

dukungan sosial keluarga maka tingkat kemandirian pada pasien gangguan 

jiwa  semakin baik. 

Selanjutnya hasil uji juga diperoleh nilai koefisien kontingensi 

hubungan dukungan sosial keluarga dengan kemandirian pada pasien 

gangguan jiwa. Nilai kontingensi uji adalah 0,346 yang bermakna bahwa 

hubungan dukungan sosial keluarga dengan kemandirian pada pasien 

gangguan jiwa adalah dalam korelasi yang rendah. 

3.4 Pembahasan 

3.4.1 Karakteristik Responden  

Distribusi responden menurut jenis kelamin responden berjenis 

kelamin laki-laki. Seorang laki-laki mempunyai tanggung jawab 

yang lebih tinggi dan ada kecenderungan bahwa seorang penderita 

lebih menghargai. Berjenis kelamin laki-laki lebih dipercaya 

dengan keluarga untuk kesembuhan penderita serta penderita juga 

mempunyai rasa takut dan patuh atau ditakuti daripada yang 

berjenis kelamin perempuan. Selain itu peran laki-laki dalam 

keluarga khususnya peran seorang ayah adalah pemberi rasa aman 

bagi keluarga, dan menjalankan fungsi sosial keluarga di 

masyarakat salah satunya adalah mengupayakan diterimanya 

anggota keluarga di masyarakat (Setiadi, 2008). 

Karakteristik umur responden menunjukkan sebagian besar 

responden memiliki umur antara 31 – 40 tahun. Sebagaimana 

dikemukakan oleh Notoatmodjo (2010) yang mengemukakan 

bahwa faktor yang mempengaruhi tingkat pengetahuan antara lain 
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umur pada keluarga penderita mempengaruhi terhadap daya 

tangkap dan pola pikir seseorang. Semakin bertambah umur akan 

semakin berkembang pula daya tangkap dan pola pikirnya. 

Karakteristik tingkat pendidikan menunjukkan sebagian besar 

responden yang berpendidikan SMA. Notoatmodjo (2009) 

mengungkapkan bahwa pendidikan adalah upaya pembelajaran 

kepada individu dan masyarakat agar melakukan tindakan-tindakan 

untuk memelihara, dan meningkatkan kesehatan. Tingkat 

pendidikan seseorang yang baik diharapkan mampu untuk 

menambah ilmu pengetahuan dan dapat mengaplikasikannya, salah 

satunya dalam hal kesehatan. 

Gambaran pekerjaan responden sebagian besar adalah buruh 

pabrik. Karakteristik buruh pabrik merupakan pekerjaan dengan 

jam kerja yang cukup lama yaitu rata-rata 8 jam perhari. Kondisi 

kerja yang cukup panjang tersebut menyebabkan keluangan waktu 

mereka dalam pengasuhan pasien gangguan jiwa di rumah menjadi 

terbatas. Hal ini kurang sesuai dengan persyaratan pengasuh atau 

pendamping pasien gangguan jiwa yaitu adanya keluangan waktu 

yang lebih untuk berperan di dalam keluarga (Depkes RI, 2006). 

Karakteristik hubungan responden dengan pasien, sebagian 

besar adalah suami atau istri. Setiadi (2008), peran keluarga adalah  

pembentukan  tingkah laku anggota keluarga di dalam sebuah 

keluarga. Jadi peran keluarga menggambarkan seperangkat 

perilaku interpersonal, sifat, kegiatan yang berhubungan dengan 

individu dalam posisi dan situasi  tertentu. 

3.4.2 Dukungan Sosial Keluarga 

Hasil penelitian menunjukkan dukungan sosial keluarga dengan 

kemandirian pada pasien gangguan jiwa adalah sedang. Dukungan 

keluarga dapat berupa informasi atau nasehat verbal dan non 

verbal, bantuan nyata, tindakan yang diberikan menimbulkan 

perasaan bahwa kehadiran orang lain mempunyai manfaat 
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emosional atau peran pada yang diberikan dukungan (Setiadi, 

2008). 

Penelitian menunjukkan bahwa dukungan sosial keluarga 

terhadap pasien gangguan jiwa sebagian besar sedang. Penelitian 

menunjukkan sebagian besar responden adalah suami atau istri dari 

pasien gangguan jiwa. Peran suami atau istri adalah sebagai 

motivator merupakan dorongan atau dukungan yang diberikan pada 

suami maupun istri untuk membangkitkan, membangun kualitas, 

membentuk dan mencapai tujuan hidup yang lebih baik. Kuatnya 

motivasi yang diterima dalam keluarga dapat meningkatkan daya 

potensi lebih berkembang. Adanya dukungan dari pasangan hidup 

ini menyebabkan tingkat dukungan keluarga pada pasien gangguan 

jiwa menjadi baik (Risna, dkk, 2017). 

Sedangkan faktor yang menghambat dukungan keluarga 

terhadap pasien gangguan jiwa adalah pekerjaan responden. 

Karakteristik pekerjaan responden menunjukkan sebagian besar 

responden adalah buruh pabrik, dimana secara waktu kerja 

menyebabkan kesempatan responden mengasuh atau merawat 

pasien gangguan jiwa menjadi lebih pendek. 

3.4.3 Kemandirian Pada Pasien Gangguan Jiwa 

Kemandirian pada pasien gangguan jiwa dalam penelitian ini 

sebagian besar adalah kategori sedang. Kemandirian adalah 

keadaan seseorang yang dapat berdiri sendiri tanpa bergantung 

pada orang lain. Pasien gangguan jiwa pada umumnya tidak 

mampu melaksanakan fungsi dasar secara mandiri, misalnya 

kebersihan diri, penampilan, dan sosialisasi. Pasien gangguan jiwa 

mengalami kemunduran dalam fungsi psikososialnya. Mereka 

mengalami penurunan kemampuan untuk bergerak dan 

berkomunikasi dengan orang lain, serta tidak mampu menghadapi 

realitas (Kaplan & Sadock, 2007). 

Adanya kemunduran kemampuan pada pasien gangguan jiwa 
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menyebabkan terjadinya kekurangmampuan pasien gangguan jiwa 

untuk memenuhi kebutuhan hidupnya sehingga kemandiriannya 

menjadi turun. Adanya gangguan kemandirian pada pasien 

gangguan jiwa sebagaimana ditunjukkan dalam beberapa penelitian 

diantaranya penelitian Maryatun (2015) yang menunjukkan bahwa 

kemandirian pasien skizofrenia sebagian besar adalah  kurang. 

3.4.4 Hubungan Dukungan Sosial Keluarga Dengan Kemandirian 

pada pasien gangguan jiwa  

Penelitian ini bertujuan mengetahui hubungan dukungan sosial 

keluarga dengan kemandirian pada pasien gangguan jiwa  pada 

anggota keluarga yang mengalami gangguan jiwa di poli rawat 

jalan RSJD Dr. RM. Soedjarwadi. Pengujian hipotesis yaitu 

tentang adanya hubungan dukungan keluarga dengan kemandirian 

pada pasien gangguan jiwa  menggunakan uji Chi Square. 

Hasil uji Chi Square diperoleh nilai 2
hitung sebesar 12,797 

dengan tingkat signifikansi (p-value) sebesar 0,012 sehingga 

disimpulkan terdapat hubungan dukungan sosial keluarga dengan 

kemandirian pada pasien gangguan jiwa di poli rawat jalan RSJD 

Dr. RM. Soedjarwadi Klaten, yaitu semakin tinggi dukungan 

keluarga maka tingkat kemandirian pada pasien gangguan jiwa 

semakin baik. Hasil uji juga diperoleh nilai koefisien kontingensi 

hubungan dukungan sosial keluarga dengan kemandirian pada 

pasien gangguan jiwa. Nilai kontingensi uji adalah 0,346 yang 

bermakna bahwa hubungan dukungan sosial keluarga dengan 

kemandirian pada pasien gangguan jiwa adalah dalam korelasi 

yang rendah. 

Peran keluarga terhadap pasien gangguan jiwa sebagaimana 

dikemukakan oleh Julie et.al (2009) yang menyatakan bahwa 

perhatian dan perawatan keluarga memiliki efek terhadap 

penurunan tingkat depresi pasien depresi di Connecticut Amerika. 

Penelitian lain yang dilakukan oleh Wayne et.al (2007) 
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menyimpulkan bahwa faktor-faktor yang mempengaruhi 

pemenuhan pengobatan pasien gangguan jiwa adalah tingkat 

skizofrenia, tindakan pengobatan, pemberian obat, dan dukungan 

keluarga. 

Peneliti menyimpulkan terdapat hubungan dukungan sosial 

keluarga dengan kemandirian pada pasien gangguan jiwa di poli 

rawat jalan RSJD Dr. RM. Soedjarwadi Klaten. Hasil penelitian 

tersebut sesuai dengan penelitian terdahulu yang dilakukan oleh 

Akbar (2008) tentang hubungan dukungan sosial keluarga terhadap 

tingkat kekambuhan penderita skizofrenia di RS Grhasia 

Yogyakarta. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa hubungan 

antara dukungan sosial keluarga terhadap tingkat kekambuhan 

skizofrenia adalah signifikan. Penelitian lain dilakukan oleh Prinda 

(2010) tentang hubungan antara dukungan keluarga dengan 

keberfungsian sosial pada pasien skizofrenia pasca perawatan di 

rumah sakit. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat 

hubungan yang sangat signifikan antara variabel dukungan 

keluarga dengan keberfungsian sosial. Hal ini bermakna bahwa ada 

hubungan yang signifikan antara dukungan keluarga dengan 

kemandirian pasien minum obat. Dapat disimpulkan semakin 

tinggi dukungan keluarga dalam pengawasan minum obat maka 

kemandirian pasien dalam minum obat juga semakin tinggi. Hasil 

penelitian ini diharapkan dapat membantu perawat dan keluarga 

untuk memberikan informasi yang benar dan mendukung 

perawatan pasien dengan gangguan jiwa. 

Hasil penelitian menunjukkan adanya hubungan dukungan 

sosial keluarga dengan kemandirian pada pasien gangguan jiwa di 

RSJD Dr. RM. Soedjarwadi Klaten. Hasil penelitian ini ternyata 

tidak sejalan dengan hasil penelitian Elain (2010), dimana 

penelitian ini menunjukkan bahwa tidak terdapat hubungan 

persepsi keterlibatan keluarga dengan kemandirian pengobatan 
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pasien. Tidak adanya hubungan tersebut disebabkan adanya 

kecenderungan penurunan hubungan dukungan keluarga terhadap 

kemandirian pada pasien gangguan jiwa ditinjau dari sudut 

pandang waktu. Keterlibatan keluarga dapat berdampak secara 

signifikan ketika berlangsung pada waktu singkat, namun ketika 

dukungan keluarga dengan pasien berlangsung lama, maka dampak 

keterlibatan keluarga terhadap kemandirian pasien cenderung 

menurun. 

 

4. PENUTUP 

4.1 Kesimpulan 

a) Dukungan sosial keluarga pada pasien gangguan jiwa di poli rawat 

jalan RSJD Dr. RM. Soedjarwadi Klaten sebagian besar adalah sedang. 

b) Kemandirian pada pasien gangguan jiwa di poli rawat jalan RSJD Dr. 

RM. Soedjarwadi Klaten sebagian besar adalah sedang. 

c) Terdapat hubungan dukungan sosial keluarga dengan kemandirian 

pada pasien gangguan jiwa di poli rawat jalan RSJD Dr. RM. 

Soedjarwadi Klaten, dimana semakin tinggi dukungan sosial keluarga 

maka kemandirian pasien gangguan jiwa semakin baik. 

 

4.2 Saran 

1) Petugas Kesehatan 

Perawat hendaknya senantiasa memotivasi orang tua atau keluarga 

untuk terus mendukung proses perawatan pasien dirumah, yaitu 

dengan meningkatkan kepedulian dan dukungan sosial keluarga, 

misalnya dengan aktif mengawasi perkembangan kesehatan pasien, 

dan mengawasi perilaku pasien setiap hari. 

2) Keluarga 

Keluarga hendaknya selalu meningkatkan dukungannya kepada 

pasien, dengan memperhatikan perkembangan kesehatan pasien, 

meningkatkan komunikasi keluarga dengan pasien, dan berusaha 
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memenuhi segala kebutuhan yang diperlukan pasien dalam 

pengobatannya. 

3) Masyarakat 

Masyarakat hendaknya menghilangkan asumsi bahwa orang yang 

mengalami gangguan jiwa tidak dapat sembuh, sehingga masyarat 

diharapkan ikut berperan serta dalam proses penyembuhan pasien. 

Masyarakat dapat membantu keluarga pasien dengan memberikan 

bantuan baik motivasi maupun finansial sehingga proses pengobatan 

pasien dapat dilakukan keluarga secara maksimal. 

4) Peneliti Selanjutnya 

Hasil penelitian dapat dijadikan sebagai landasan dalam upaya 

menindaklanjuti hasil penelitian yang ada kearah penelitian yang lebih 

luas, antara lain dengan menambahkan faktor-faktor lain yang turut 

mempengaruhi kemandirian pasien, serta penggunaan instrumen 

penelitian yang lebih tepat, sehingga dapat menggambarkan perilaku 

dukungan keluarga dan kemandirian pada pasien gangguan jiwa  

pasien secara lebih teliti. 
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