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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

Skizofrenia menurut King (2010) adalah suatu gangguan psikologis yang 

parah yang dicirikan dengan adanya proses-proses berpikir yang terganggu karena 

terpecahnya pikiran seseorang dari realitas yang berakibat individu itu menjadi 

bagian dari dunia yang kacau dan menakutkan. 

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 prevalensi gangguan jiwa berat pada 

penduduk Indonesia 7,0 per mil dengan provinsi yang memiliki prevalensi 

gangguan jiwa per mil terbesar pertama adalah Bali sebesar 11.0%, kemudian di 
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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). 

Prevalensi gangguan jiwa pada tahun 2018 ini mengalami peningkatan jika 

dibandingkan pada tahun 2013 dimana prevalensi gangguan jiwa berat pada 

penduduk Indonesia sebesar 1,7 per mil (Riset Kesehatan Dasar, 2013). 

Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Tengah menyebutkan bahwa jumlah 

kunjungan pasien gangguan jiwa pada tahun 2016 sebanyak 413.612 dengan 

persentase kunjungan gangguan jiwa terbesar adalah di rumah sakit yaitu 68,33 

persen, lalu Puskesmas 30,6% dan Sarkes lain 0,9% (Dinas Kesehatan Provinsi 

Jawa Tengah, 2016). Untuk Kota Surakarta sendiri pada tahun 2017 menyebutkan 

bahwa jumlah kunjungan pasien gangguan jiwa di sarana pelayanan kesehatan 

sebesar 2.072 pasien di Puskemas dan 49.746 di rumah sakit (Dinas Kesehatan 

Kota Surakarta, 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. 

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  
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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. Pernyataan ini sesuai dengan hasil penelitian yang 

dilakukan oleh Jones (1997) yang menyatakan bahwa skizofrenia dapat 

mengganggu fungsi individu dewasa untuk berperan sebagai suami atau istri, 

sebagai orang tua, juga dapat mengganggu pekerjaan dan fungsi sebagai teman 

(Stein & Wemmerus, 2001). 

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). Keluarga sangat 

berperan dalam proses perawatan orang dengan skizofrenia (ODS) selama berada 

di rumah. Keberhasilan proses perawatan di rumah sakit jiwa apabila tidak diikuti 

dengan proses perawatan di rumah dapat menyebabkan kekambuhan pada orang 

dengan skizofrenia (ODS) (Rusmimpong, Daryanto, & Damayantie, 2016).   

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 



4 
 

 
 

kekambuhan orang dengan skizofrenia (ODS) (Mamnuah dalam Pratama, 2017).  

Kasus gangguan jiwa seperti skizofrenia menurut Pratama (2017) merupakan 

suatu beban bagi keluarga yang merawat orang dengan skizofrenia (ODS) dan 

dapat mempengaruhi kehidupan anggota keluarga selama proses perawatan. 

Penelitian yang dilakukan DeVylder dan Lukens dalam Hernandez dan Barrio 

(2015) menemukan bahwa bila dibandingkan dengan keluarga yang tidak 

merawat orang dengan skizofrenia, mereka yang merawat anggota keluarga 

dengan skizofrenia beresiko lebih besar mengalami gangguan mental dan 

gangguan penyalahgunaan zat terlarang. 

Berdasarkan wawancara yang dilakukan peneliti terhadap D, seorang istri 

yang memiliki suami dengan skizofrenia pada tanggal 13 Oktober 2018 

menyatakan bahwa selama proses perawatan suami dengan skiozfrenia, D pernah 

merasakan stres bahkan hingga jatuh sakit akibat merawat suami. Selain itu, D 

juga pernah merasa hampir menyerah merawat suami dengan skizofrenia. 

Penilaian negatif dari masyarakat sekitar rumah D juga pernah dirasakan sehingga 

D sempat merasa khawatir jika suami berkumpul dengan masyarakat dan 

menunjukkan perilaku yang aneh seperti berbicara atau tertawa sendiri.   

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

terbebani dalam biaya pengobatan, tetapi juga kehilangan produktifitas dalam 

bekerja (Gater dkk, 2015). 

Armadani (2014) dalam CNN Indonesia mengatakan skizofrenia tidak 

hanya berpengaruh pada pengidapnya saja, tetapi juga kepada keluarga dari orang 

dengan skizofrenia (ODS). Menurut B yang merupakan adik dari orang dengan 

skizofrenia (ODS) mengatakan hidup dengan kakaknya merupakan penderitaan 

yang luar biasa dikarenakan waktu istirahat dan tidurnya harus rela terganggu 

apabila kakaknya mengamuk. B juga harus berjuang untuk kesembuhan kakaknya 

mulai dari berkonsultasi dengan psikiater, mencari obat-obatan yang dianjurkan 

dokter untuk kakaknya, hingga mencari dukungan-dukungan sosial. B merasakan 

kehidupannya yang harus merawat kakaknya yang merupakan orang dengan 

skizofrenia (ODS) sangat tidak nyaman. 

Keluarga yang merawat orang dengan skizofrenia (ODS) dapat mengalami 

gangguan pada psikologis karena beban yang dipikul selama proses perawatan 

orang dengan skizofrenia (ODS). Gangguan psikologis tersebut dapat timbul 

diakibatkan karena keluarga sulit mengatasi perilaku aneh dari orang dengan 

skizofrenia (ODS) yang terdiri dari gejala positif dan gejala negatif (Brillianita 

dkk, 2014). 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 emosional dapat 

dialami oleh keluarga. Untuk mengatasi kelelahan tersebut, keluarga perlu 
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menyiapkan suatu strategi koping selama merawat orang dengan skizofrenia 

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

Skizofrenia tidak hanya mempengaruhi penderitanya, tetapi juga 

merupakan beban bagi keluarga mereka ((Urizar, Maldonado, Garcia, & Castillo, 

2012). Foldemo dkk. dalam Urizar dkk. (2012) menunjukkan bahwa keluarga dari 

orang dengan skizofrenia (ODS) biasanya akan merasakan perasaan marah, 

kecemasan, rasa bersalah, ketakutan, frustrasi dan kesedihan ketika 

mempertimbangkan perawatan orang dengan skizofrenia (ODS). Beban merawat 

pasien dengan skizofrenia (ODS) juga terkait dengan pengurangan kualitas 

kehidupan dan dampak yang signifikan pada kesehatan dan perilaku keluarga. 

Akibatnya keluarga akan menggunakan strategi koping yang berbeda sebagai 

mekanisme untuk mengurangi beban yang dirasakan. 

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). Pemilihan strategi koping oleh 

keluarga dipengaruhi oleh serangkaian variabel seperti  disfungsi, beban, 
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penilaian pribadi, dukungan yang tersedia, ciri-ciri kepribadian, dan lain lain. 

Selain itu dapat ditemukan faktor situasional seperti sosio budaya dan tipe etnik. 

Faktor-faktor ini memainkan peran yang sangat penting dengan menentukan 

kejadian apa yang dianggap sebagai sumber stres oleh keluarga dan strategi 

koping apa yang akan digunakan untuk menangani kejadian itu (Urizar dkk, 

2012). 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). 

Penelitian yang dilakukan Retnowati dkk. pada tahun 2012 di Instalasi 

Rawat Jalan Rumah Sakit Jiwa Provinsi Jawa Barat dengan sampel sebanyak 96 

orang anggota keluarga yang merawat orang dengan skizofrenia (ODS) 

didapatkan hasil bahwa 46 keluarga cenderung menggunakan strategi koping yang 

berpusat pada emosi, 37 keluarga cenderung menggunakan strategi koping yang 

berpusat pada masalah, dan 13 keluarga cenderung menggunakan kedua strategi 

koping tersebut. Perbedaan ini diakibatkan karena adanya penilaian kognitif yang 

berbeda-beda dalam setiap keluarga, level stres yang dialami keluarga, dan 

tergantung pada sumber daya yang dimiliki, seperti keterampilan memecahkan 
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masalah, kesehatan fisik, keterampilan sosial, keyakinan atau pandangan positif, 

dukungan sosial, dan materi (Retnowati dkk, 2012).  

Penelitian lain yang dilakukan oleh Yuli Novita Sari Putri pada tahun 2010 

di Medan dengan subjek 3 orang suami sebagai caregiver dari istri yang 

menderita skizofrenia didapatkan hasil ketiga subjek menggunakan dua jenis 

strategi koping yaitu problem focused coping dan emotion focused coping. Subjek 

1 menggunakan problem focused coping berupa planful problem solving, 

confrotantive coping, dan seeking social support, sedangkan emotion focused 

coping yang digunakan berupa self control, escape/avoidance, positive 

reappraisal, dan accepting responsbility. Subjek 2 menggunakan problem focused 

coping berupa planful problem solving, confrotantive coping, dan seeking social 

support, sedangkan emotion focused coping yang digunakan berupa self control, 

positive reappraisal, dan accepting responsbility. Subjek 3 menggunakan problem 

focused coping berupa planful problem solving, confrotantive coping, dan seeking 

social support, sedangkan emotion focused coping yang digunakan berupa self 

control, escape/avoidance, positive reappraisal, dan accepting responsbility 

(Putri, 2010). 

Berdasarkan fenomena diatas, peneliti tertarik untuk meneliti tentang 

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

berfokus pada keluarga yang menjadi anggota Komunitas Peduli Skizofrenia 

Indonesai (KPSI), sehingga rumusan masalah pada penelitian ini adalah 

“Bagaimana strategi koping keluarga yang menjadi anggota Komunitas Peduli 

Skizofrenia Indonesai (KPSI) dalam merawat orang dengan skizofrenia (ODS) ?”. 
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B. Tujuan Penelitian 

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan strategi koping 

keluarga yang menjadi anggota Komunitas Peduli Skizofrenia Indonesai (KPSI) 

dalam merawat orang dengan skizofrenia (ODS).  

 

C. Manfaat Penelitian 

1. Manfaat Teoritis 

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan dan sumbangan 

pemikiran ilmiah khususnya dalam bidang psikologi klinis yang berkaitan 

dengan strategi koping keluarga dalam merawat orang dengan skizofrenia 

(ODS). 

2. Manfaat Praktis 

a. Bagi Keluarga ODS 

Diharapkan hasil penelitian ini dapat memberikan informasi bagi 

keluarga mengenai strategi koping keluarga dalam merawat orang dengan 

skizofrenia (ODS). 

b. Bagi Peneliti Selanjutnya 

Diharapkan hasil penelitian ini dapat menambah referensi bagi 

peneliti selanjutnya untuk melakukan penelitian lebih lanjut berkaitan 

dengan strategi koping keluarga dalam merawat orang dengan 

skizofrenia (ODS).  




