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STRATEGI KOPING KELUARGA YANG MENJADI ANGGOTA 

KOMUNITAS PEDULI SKIZOFRENIA INDONESIA (KPSI) DALAM 

MERAWAT ORANG DENGAN SKIZOFRENIA (ODS) 
 

Abstrak 
 

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk untuk mendeskripsikan strategi koping 

keluarga dalam merawat orang dengan skizofrenia (ODS). Penelitian ini 

menggunakan metode kualitatif dimana pengumpulan data dilakukan dengan 

wawancara semi terstruktur. Data diperoleh dari 6 informan penelitian dengan 

kriteria memiliki hubungan keluarga dengan orang dengan skizofrenia (ODS) 

yang bisa berupa orang tua (ayah atau ibu), suami/istri dan anak. Hasil dari 

penelitian ini yaitu didapatkan bahwa masalah yang dialami oleh semua informan 

dalam merawat orang dengan skizofrenia adalah ketika kondisi ODS kambuh dan 

kesehatan terganggu yang berupa lelah fisik maupun lelah pikiran. Selain itu 

masalah-masalah lain yang dialami antara lain terkait pengobatan, ekonomi, 

penolakan keluarga, interaksi sosial ODS dan stigma masyarakat, dll. Strategi 

koping yang dilakukan keluarga dalam merawat orang dengan skizofrenia terdiri 

dari problem focused coping dan emotion focused coping. Untuk problem focused 

coping, strategi koping yang digunakan oleh semua informan ketika merawat 

anggota keluarganya adalah planful problem solving dan seeking social support. 

Untuk emotion focused coping, strategi koping yang digunakan oleh semua 

informan ketika merawat anggota keluarganya adalah positive reappraisal. 

Penggunaan 2 jenis strategi koping berupa problem focused coping dan emotion 

focused coping sekaligus dalam saat bersamaan juga dilakukan oleh dua dari 

enam informan penelitian. 

 

Kata kunci: strategi koping, keluarga, orang dengan skizofrenia (ODS) 

 

Abstract 
 

The purpose of this study is to describe family coping strategies in caring persons 

with schizophrenia (PwS). This study uses a qualitative methods where data 

collection is done by semi-structured interviews. Data were obtained from 6 

research informants with the criteria of having family relationships with persons 

with schizophrenia (PwS) who could be parents (father or mother), husband / wife 

and children. The results of this study found that the problem experienced by all 

informants in caring persons with schizophrenia was when PwS conditions 

relapsed and health problems in the form of tired physical and mind. In addition, 

other problems experienced include care, economy, family rejection, PwS social 

interaction and community stigma, etc. The coping strategy uses by the family in 

caring for persons with schizophrenia consists of problem focused coping and 

emotion focused coping. For problem focused coping, the coping strategies used 

by all informants when caring family members are planful problem solving and 

seeking social support. For emotion focused coping, the coping strategies used by 

all informants when caring family members is positive reappraisal. The use of 2 
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types of coping strategies in the form of problem focused coping and emotion 

focused coping at the same time was also uses by two of the six research 

informants. 

 

Keywords: coping strategies, family,  persons with schizophrenia (PwS) 

 

1. PENDAHULUAN 

World Health Organization (WHO) mendefinisikan skizofrenia sebagai suatu 

gangguan mental berat, yang ditandai oleh distorsi dalam berpikir, persepsi, 

emosi, bahasa, rasa diri dan perilaku. Pengalaman psikotik yang umum muncul 

adalah halusinasi (mendengar, melihat atau merasakan hal-hal yang tidak ada) dan 

delusi (keyakinan palsu atau kecurigaan yang dipegang teguh bahkan ketika ada 

bukti yang bertentangan). Gangguan ini merusak fungsi manusia dan dikaitkan 

dengan kecacatan melalui hilangnya kemampuan yang diperoleh untuk 

mendapatkan mata pencaharian dan dapat mempengaruhi kinerja manusia dalam 

bidang pendidikan dan pekerjaan (WHO, 2018). 

Jumlah penderita skizofrenia berdasarkan data dari WHO pada tahun 2018 

adalah lebih dari 23 juta orang di seluruh dunia (WHO, 2018). Di Indonesia 

sendiri jumlah penderita gangguan jiwa berdasarkan Riset Kesehatan Dasar 

(Riskesdas) yang dilakukan oleh Kementrian Kesehatan Republik Indonesia pada 

tahun 2018 didapatkan hasil bahwa provinsi yang memiliki prevalensi gangguan 

jiwa per mil terbesar pertama adalah Bali sebesar 11.0%, kemudian di urutan 

kedua Daerah Istimewa Yogyakarta sebesar 10.0%, urutan ketiga Nusa Tenggara 

Barat sebesar 10.0%, urutan keempat Aceh sebesar 9.0%, dan urutan kelima 

adalah Jawa Tengah sebesar 9.0%, sedangkan Kepulauan Riau menempati urutan 

terakhir dengan prevalensi sebesar 3.0% (Riset Kesehatan Dasar, 2018). Di 

provinsi Jawa Tengah jumlah penderita gangguan jiwa memiliki prevalensi yaitu 

0,23% dari jumlah penduduk melebihi angka nasional yaitu sebanyak 0,17% 

dengan gangguan jiwa terbanyak adalah Skizofrenia (Riset Kesehatan Dasar, 

2013). Dengan besar jumlah penderita gangguan jiwa salah satunya seperti 

skizofrenia menunjukkan bahwa masalah gangguan jiwa menjadi salah satu 

masalah kesehatan yang sangat serius.  
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Keith, Reiger & Rae  (dalam Nevid, Rathus, & Greene,  2003) menyatakan 

bahwa orang  yang mengidap  skizofrenia  semakin  lama  semakin  terlepas dari 

masyarakat. Mereka gagal  untuk  berfungsi  sesuai  peran  yang  diharapkan  

sebagai pelajar, pekerja, pasangan, dan  keluarga  serta komunitas, mereka juga 

menjadi kurang toleran terhadap perilaku mereka  yang menyimpang. Berbagai 

hambatan dan perilaku penderita skizofrenia yang cenderung menyimpang dari 

perilaku normal akhirnya juga menyebabkan lingkungan sosial kurang toleran 

terhadap penderita skizofrenia. 

Orang dengan skizofrenia (ODS) tidak dapat menjalankan aktivitas sehari-

hari sebagai manusia dengan normal sehingga membutuhkan bantuan seseorang 

dalam merawatnya, dalam hal ini keluarga adalah unit terdekat bagi orang dengan 

skizofrenia (ODS). Peran keluarga dalam proses perawatan orang dengan 

skizofrenia (ODS) sangat penting seperti mencari pengobatan dan membantu 

aktivitas sehari-hari (Brillianita, Mardijana, & Munawir, 2014). Merawat orang 

dengan skizofrenia (ODS) bukanlah hal yang mudah dan ringan. Dalam proses 

perawatan orang dengan skizofrenia (ODS), keluarga membutuhkan pengetahuan, 

kemauan, pengabdian dan kesabaran. Keluarga juga harus berusaha mencari 

pengobatan untuk kesembuhan dan meminimalisir kekambuhan orang dengan 

skizofrenia (ODS) (Mamnuah dalam Pratama, 2017).   

Seseorang yang melakukan perawatan terhadap orang dengan skizofrenia 

(ODS) dapat mengalami pengalaman yang berdampak signifikan terhadap 

kehidupannya, seperti dalam hubungan interpersonal, kemampuan untuk 

memenuhi peran dan komitmen lain seperti bekerja serta situasi ekonomi. Selain 

itu tingginya tingkat beban yang dirasakan oleh orang yang melakukan perawatan 

dapat menyebabkan peningkatan masalah kesehatan fisik dan psikologis, yang 

nantinya akan berdampak pula pada perawatan dan kesehatan ODS. Bukan hanya 

terbebani dalam biaya pengobatan, tetapi juga kehilangan produktifitas dalam 

bekerja (Gater dkk, 2015). Keluarga dengan anggota yang memiliki kebutuhan 

khusus akan menghadapi banyak tantangan seperti masalah perkembangan, medis, 

pendidikan, sosial, dan keuangan (Cless, Goff dan Durtschi, 2018). Selama proses 

perawatan orang dengan skizofrenia (ODS), kelelahan baik fisik maupun 
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emosional dapat dialami oleh keluarga. Untuk mengatasi kelelahan tersebut, 

keluarga perlu menyiapkan suatu strategi koping selama merawat orang dengan 

skizofrenia (ODS) (Retnowati, Sriati, & Widiatuti, 2012). 

Strategi koping adalah suatu proses yang melibatkan kognitif dan perilaku 

dengan tujuan untuk mengurangi dampak/akibat dari perasaan tertekan yang 

muncul saat menghadapi suatu situasi stres (Rubbyana, 2012). Strategi koping 

keluarga menurut Wardaningsih, Rochmawati, & Sutarjo (2010) sangat 

diperlukan dalam merawat orang dengan skizofrenia (ODS), karena strategi 

koping digunakan oleh keluarga sebagai upaya positif dalam mengatasi atau 

mencegah terjadinya kekambuhan pada penderita skizofrenia.  

Keefektivitasan strategi koping bergantung pada ketepatan dalam memilih 

strategi koping yang sesuai bagi anggota keluarga yang merawat orang dengan 

skizofrenia (ODS) (Kahl dan Jungbauer, 2013). Selain itu Scazufca dan Kuipers 

menyimpulkan pemilihan strategi koping dipengaruhi oleh persepsi keluarga dan 

situasi hubungan terhadap orang dengan skizofrenia (ODS) (Hassan, Mohamed, 

Elnaser, & Sayed, 2011). Keluarga yang merawat anggota keluarga dengan 

skizofrenia juga membutuhkan dukungan emosional, psikoedukasi dan 

ketersediaan informasi tentang gangguan skizofrenia agar secara efektif dapat 

memberikan perawatan dan dukungan bagi anggota keluarga dengan skizofrenia 

(Marimbe, Cowan, Kajawu, Muchirahondo dan Lund, 2016). 

Berdasarkan fenomena diatas, peneliti tertarik untuk meneliti tentang 

strategi koping keluarga dalam merawat orang dengan skizofrenia (ODS), 

sehingga rumusan masalah pada penelitian ini adalah “Bagaimana strategi koping 

keluarga dalam merawat orang dengan skizofrenia (ODS) ?”. 

2. METODE 

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif yang berguna untuk  

mengeksplorasi dan memahami suatu gejala sentral. Informan dalam penelitian ini 

ditentukan dengan menggunakan teknik purposive sampling, yaitu pemilihan 

informan berdasarkan kriteria yang telah ditentukan sebelumnya. Kriteria 

informan yang dimaksud adalah memiliki hubungan keluarga dengan orang 

dengan skizofrenia (ODS) yang bisa berupa orang tua (ayah atau ibu), suami/istri 
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dan anak. Sehari-hari tinggal serumah dengan orang dengan skizofrenia (ODS). 

Anggota Komunitas Peduli Skizofrenia Indonesia (KPSI) dan tinggal di wilayah 

Surakarta. Bersedia menjadi subjek penelitian secara sukarela dan menandatangi 

surat persetujuan penelitian (Informed Consent).  

Metode pengumpulan data pada penelitian ini menggunakan wawancara semi 

terstruktur menggunakan panduan wawancara dan akan dilakukan pendalaman 

informasi berdasarkan jawaban dari informan penelitian. Analisis data yang 

digunakan yaitu teknik analisis data oleh Creswell, dengan uji keabsahan data 

menggunakan member checking.  

3. HASIL DAN PEMBAHASAN 

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan strategi koping keluarga 

dalam merawat orang dengan skizofrenia (ODS). Strategi koping diperlukan 

keluarga dalam merawat orang dengan skizofrenia (ODS) agar dapat mengatasi 

berbagai masalah yang dialami oleh keluarga. Data yang didapatkan dari para 

informan menunjukkan bahwa ke-enam informan mengalami kesehatan terganggu 

seperti tubuh kelelahan, lelah menjelaskan kepada ODS, beban pikiran, penyakit 

kambuh dan badan menjadi kurus selama merawat anggota keluarganya yang 

memiliki skizofrenia. Hal tersebut sesuai dengan pendapat Gater dkk. (2015) 

bahwa tingginya tingkat beban yang dirasakan oleh orang yang melakukan 

perawatan dapat menyebabkan peningkatan masalah kesehatan fisik dan 

psikologis, yang nantinya akan berdampak pula pada perawatan dan kesehatan 

ODS.  

Perawatan orang dengan skizofrenia (ODS) juga berdampak pada 

kehidupan keluarga yang merawatnya. Empat dari enam informan mengatakan 

dampak perawatan ODS dalam kehidupan mereka seperti ekonomi keluarga 

terganggu berupa biaya pengobatan yang mahal, stigma gila dari keluarga besar 

maupun masyarakat, dan waktu bekerja caregiver menjadi terganggu. Hal tersebut 

sesuai dengan pendapat Gater dkk. (2015) bahwa seseorang yang melakukan 

perawatan terhadap orang dengan skizofrenia (ODS) dapat mengalami 

pengalaman yang berdampak signifikan terhadap kehidupannya, seperti dalam 
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hubungan interpersonal, kemampuan untuk memenuhi peran dan komitmen lain 

seperti bekerja serta situasi ekonomi.  

Masalah yang bersumber dari perilaku ODS antara lain berupa pola pikir 

ODS yang dialami 2 informan, pengobatan ODS dialami 4 informan, relasi ODS 

dengan orang lain 4 informan, dan kehidupan sosial ODS 3 informan. Sedangkan 

masalah yang bersumber dari apa yang dialami caregiver antara lain berupa 

penerimaan diri caregiver terhadap ODS yang dialami 2 informan, masalah 

ekonomi 3 informan dan kehidupan social caregiver 2 informan. 

Masalah-masalah yang dialami oleh keluarga dalam proses perawatan 

orang dengan skizofrenia (ODS) dapat dilihat dari tabel berikut: 

Tabel 1. Masalah yang dihadapi 

Masalah Kesimpulan 

Kondisi ODS Caregiver mengenali gejala skizofrenia seperti : 

(+) Delusi 

(+) Halusinasi 

(+) Perilaku yg kacau 

(-) Alogia 

Pola pikir ODS Pola pikir  ODS berdasarkan gejala skizofrenia menurut caregiver 

antara lain: 

(+) Ucapan/pikiran yang kacau 

Pengobatan 

ODS 

Masalah dalam pengobatan ODS yg dirasakan caregiver antara 

lain: 

- ODS tidak mau minum obat 

- Obat dan dokter tidak cocok 

- Jarak pengobatan jauh 

- Kurang informasi mengenai skizofrenia 

Relasi ODS dg 

orang lain 

Relasi ODS dg keluarga: 

-Anak tidak tahu kondisi ODS 

-Cibiran dan penolakan dari keluarga besar 

-ODS ingin dinikahkan oleh ibunya 

 

Relasi ODS dg masyarakat: 

-Stigma gila dari masyarakat 

Kehidupan 

Sosial ODS 

Masalah dalam kehidupan social ODS yg dirasakan caregiver : 

-ODS tidak percaya diri 

-Perkuliahan ODS terganggu 

-Kurang interaksi dg masyarakat 

Penerimaan 

diri caregiver 

thd ODS 

Masalah penerimaan diri caregiver terhadap ODS antara lain: 

-Merasa malu dg kondisi ODS 

-Merasa emosi saat kelelahan merawat ODS 
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Masalah 

Ekonomi 

Masalah ekonomi yang dialami caregiver antara lain: 

-Biaya pengobatan mahal 

-Caregiver tidak dinafkahin ODS 

-Caregiver tidak bisa bekerja akibat mengurus ODS 

-Ekonomi terganggu akibat pola pikir ODS tidak konsisten 

Kehidupan 

Sosial 

caregiver 

Masalah kehidupan social caregiver yang dialami adalah waktu 

bekerja terganggu 

Kesehatan 

caregiver 

Masalah kesehatan caregiver yang dialami antara lain: 

-Tubuh kelelahan 

-Beban pikiran ttg penyakit ODS 

-Penyakit maag kambuh 

-Badan menjadi kurus 

 

Penelitian ini menemukan semua informan menggunakan 2 jenis strategi 

koping yaitu problem focused coping dan emotion foused coping ketika 

menyelesaikan masalah yang dihadapi dalam perawatan ODS. Metode problem 

focused coping yang digunakan oleh semua informan adalah planful problem 

solving dan seeking social support. Sedangkan strategi koping berbentuk 

confrotantive coping digunakan oleh empat dari enam informan. Hal ini sejalan 

dengan hasil penelitian Chadda dkk. (2007) yang menyatakan bahwa seeking 

social support dan planful problem solving merupakan strategi koping yang paling 

sering dilakukan oleh caregiver ODS yang menunjukkan bahwa dengan membagi 

perasaan pada orang lain, tekanan yang dirasakan dapat berkurang dan keluarga 

juga dapat memperoleh bantuan informasi pemecahan masalah dari orang yang 

mereka percaya tersebut (planful problem solving). 

Metode emotion foused coping yang digunakan oleh semua informan 

ketika merawat anggota keluarganya adalah positive reappraisal berupa 

mendekatkan diri kepada Allah SWT dengan sholat, membaca Al-Qur’an, Dzikir 

dan mengikuti pengajian. Hal ini sesuai dengan hasil penelitian Hassan dkk. 

(2011) yang menyatakan bahwa positive reappraisal merupakan strategi koping 

yang paling sering dilakukan oleh keluarga dalam merawat penderita skizofrenia. 

Strategi koping berbentuk distancing dalam penelitian ini dilakukan oleh empat 

dari enam informan, sedangkan tiga dari enam informan menggunakan strategi 
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koping berbentuk self control. Untuk strategi koping berbentuk escape/avoidance 

dan accepting responsbility hanya digunakan oleh satu informan saja. 

Strategi koping yang digunakan dapat dilihat dari tabel berikut: 

Tabel 2. Problem Focused Coping 

Problem 

focused coping 

Kesimpulan 

Planful 

problem 

solving(PPS) 

PPS digunakan untuk mengatasi masalah: 

-ODS tidak mau minum obat 

-Obat tidak cocok 

-ODS tidak mau ditemani berobat 

-ODS kambuh 

-Jarak pengobatan jauh 

-Halusinasi ODS 

-Perkuliahan ODS terganggu 

-ODS tidak percaya diri 

-ODS kurang berinteraksi dg masyarakat  

-Ketakutan ODS diawal kuliah 

-Masalah ekonomi 

-Penyakit maag caregiver kambuh 

Confrotantive 

coping (CC) 

CC digunakan untuk mengatasi masalah: 

-Stigma masyarakat 

-Penolakan keluarga besar 

-ODS curiga thd caregiver 

-ODS ingin dinikahkan oleh ibunya 

-ODS tidak mau mandiri 

-Pengambilan keputusan ODS tidak konsisten 

-Merasa emosi saat kelelahan merawat ODS 

Seeking social 

support (SSS) 

SSS digunakan untuk mengatasi masalah: 

-Kesehatan caregiver 

-Biaya pengobatan mahal 

-Caregiver tidak bisa mencari nafkah karena mengurus ODS 

Kesimpulan: Masalah ekonomi yang dialami caregiver selama merawat 

ODS dapat diatasi menggunakan planful problem solving 

dan seeking social support. 

Masalah terkait kondisi ODS yang dialami caregiver dapat 

diatasi menggunakan planful problem solving dan 

confrotantive coping. 

Masalah pengobatan ODS dapat diatasi menggunakan 

planful problem solving. 

Masalah kehidupan social ODS dapat diatasi menggunakan 

planful problem solving. 

Masalah kesehatan caregiver terganggu dapat diatasi 

menggunakan planful problem solving. 

Masalah pola pikir ODS dapat diatasi menggunakan 
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confrotantive coping. 

Masalah stigma dari masyarakat dapat diatasi menggunakan 

confrotantive coping. 

Masalah terkait penerimaan diri caregiver terhadap ODS 

dapat diatasi menggunakan confrotantive coping. 

Masalah relasi ODS dengan keluarga dapat diatasi 

menggunakan confrotantive coping. 

 

Penggunaan 2 jenis strategi koping berupa problem focused coping dan 

emotion focused coping sekaligus dalam saat bersamaan juga dilakukan oleh 2 

dari 6 informan penelitian yang menunjukkan bahwa keluarga telah memiliki 

kemampuan dalam menghadapi suatu masalah yang didampingi dengan 

kemampuan mengontrol emosi. Hal ini sesuai dengan teori Lazarus dan Folkman 

(1984) yang mengemukakan bahwa untuk mencapai strategi koping yang efektif 

diperlukan penggunaan kedua strategi koping. 

Dalam penelitian ini juga ditemukan data mengenai strategi koping yang 

dianggap paling efektif digunakan selama proses perawatan ODS oleh keluarga, 

yaitu positive reappraisal dan seeking social support untuk informan SW dan NS, 

planful problem solving untuk informan ID dan HJS, sedangkan informan DA 

menyatakan positive reappraisal dan informan Y menyatakan planful problem 

solving dan positive reappraisal sebagai strategi koping yang paling efektif 

dilakukan. Hal ini sejalan dengan pernyataan Kahl dan Jungbauer (2013) yaitu 

keefektivitasan strategi koping bergantung pada ketepatan dalam memilih strategi 

koping yang sesuai bagi anggota keluarga yang merawat orang dengan skizofrenia 

(ODS). Selain itu Scazufca dan Kuipers menyimpulkan pemilihan strategi koping 

dipengaruhi oleh persepsi keluarga dan situasi hubungan terhadap orang dengan 

skizofrenia (ODS) (Hassan dkk., 2011). 

Penelitian ini juga menemukan bahwa semua informan menggunakan 

strategi koping berbentuk religious focused coping yang merupakan teori oleh 

Dahlan dalam Soewondo (2012) dalam kajiannya menemukan dan melengkapi 

penemuan Lazarus dan Folkman dengan menambahkan religious focused coping, 

yaitu mengatasi masalah dengan tindakan ritual keagamaan, berdoa, sembahyang, 

dzikir, meditasi, yoga. Hal ini sesuai dengan yang dilakukan oleh semua informan 
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yang mendekatkan dirinya kepada Allah SWT dengan melakukan sholat, 

membaca Al-Qur’an, berdoa, dzikir bahkan hingga ruqyah.  

4. PENUTUP 

Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan penelitian, maka dapat disimpulkan 

bahwa masalah yang dialami oleh semua informan dalam merawat orang dengan 

skizofrenia mengenai kondisi ODS, antara lain berupa sikap curiga yang 

berlebihan, halusinasi, imajinasi dan emosi yang tinggi, ketakutan berlebihan, dan 

suka jalan-jalan keluar rumah kapanpun/kemanapun. Masalah yang juga dialami 

oleh semua informan adalah kesehatan caregiver yang terganggu seperti tubuh 

kelelahan, lelah menjelaskan kepada ODS, beban pikiran, penyakit kambuh dan 

badan menjadi kurus. Masalah yang bersumber dari perilaku ODS antara lain 

berupa pola pikir ODS yang dialami 2 informan, pengobatan ODS dialami 4 

informan, relasi ODS dengan orang lain 4 informan, dan kehidupan sosial ODS 3 

informan. Sedangkan masalah yang bersumber dari apa yang dialami caregiver 

antara lain berupa penerimaan diri caregiver terhadap ODS yang dialami 2 

informan, masalah ekonomi 3 informan dan kehidupan social caregiver 2 

informan. 

Pada penelitian ini ditemukan hasil yaitu mengenai strategi koping yang 

dilakukan keluarga dalam merawat orang dengan skizofrenia terdiri dari problem 

focused coping dan emotion focused coping. Untuk problem focused coping, 

strategi koping yang digunakan oleh semua informan ketika merawat anggota 

keluarganya adalah planful problem solving dan seeking social support. 

Sedangkan strategi koping berbentuk confrotantive coping digunakan oleh empat 

dari enam informan. Untuk emotion focused coping, strategi koping yang 

digunakan oleh semua informan ketika merawat anggota keluarganya adalah 

positive reappraisal. Strategi koping berbentuk distancing dalam penelitian ini 

dilakukan oleh empat dari enam informan, sedangkan tiga dari enam informan 

menggunakan strategi koping berbentuk self control. Untuk strategi koping 

berbentuk escape/avoidance dan accepting responsbility hanya digunakan oleh 

satu informan saja. Penggunaan 2 jenis strategi koping berupa problem focused 

coping dan emotion focused coping sekaligus dalam saat bersamaan juga 
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dilakukan oleh 2 dari 6 informan penelitian. Strategi koping yang dianggap paling 

efektif digunakan selama proses perawatan ODS oleh keluarga, yaitu positive 

reappraisal, seeking social support, dan planful problem solving. 

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan, maka saran penelitian ini 

adalah: bagi keluarga ODS diharapkan dapat lebih aktif mencari informasi 

mengenai skizofrenia dari berbagai sumber agar lebih bisa memahami kondisi 

kesehatan ODS. Bagi peneliti selanjutnya yang tertarik melakukan penelitian 

dengan tema yang sama, diharapkan untuk menambah metode pengumpulan data 

yang digunakan seperti observasi atau kuisioner. Selain itu, diharapkan untuk 

memperkaya sumber informasi dari informan pedukung seperti keluarga terdekat 

agar data yang didapatkan semakin beragam dan juga diharapkan dapat 

melakukan penelitian lebih mendalam mengenai strategi koping keluarga dari 

perspektif agama. 
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