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BAB II 

TINJAUAN TEORI 

2.1 Skizofrenia 

2.1.1 Pengertian Skizofrenia  

Skizofrenia adalah suatu penyakit yang mempengaruhi 

otak dan menyebabkan timbulnya pikiran, persepsi, emosi, 

gerakan, dan perilaku yang aneh dan terganggu. Skizofrenia 

tidak dapat didefinisikan sebagai penyakit tersendiri, melainkan 

sebagai suatu proses penyakit yang mencakup banyak jenis 

dengan berbagai gejala. Skizofrenia sering disalahartikan oleh 

masyarakat. Penyakit ini ditakuti sebagai gangguan jiwa yang 

berbahaya dan tidak dapat dikontrol. Kebanyakan orang yakin 

bahwa pasien skizofrenia perlu diasingkan dari lingkungan 

masyarakat (Videbeck, 2008). 

Onset Skizofrenia biasanya terjadi selama masa remaja 

atau masa dewasa awal. Periode resiko untuk perkembangan 

suatu episode pertama dianggap terjadi antara usia 15 dan 35 

tahun. Jumlah kasus-kasus baru menurun sedikit demi sedikit 

setelah itu, dan sedikit sekali orang yang mengalami episode 

awal setelah usia 55 tahun (Thompson, Pogue-Geile, & Grace, 

2004). 
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2.1.2 Penyebab Skizofrenia 

Menurut Isaacs (2005), penyebab pasti skizofenia sampai 

saat ini belum jelas, namun telah disepakati bahwa skizofrenia 

disebabkan oleh interaksi beberapa faktor yaitu faktor biologis, 

faktor psikososial dan faktor lingkungan. Faktor biologis 

meliputi predisposisi genetika, abnormalitas perkembangan 

syaraf, abnormalitas struktur otak, dan ketidakseimbangan 

neurokimia. Faktor psikologis penyebab skizofrenia dapat 

dijelaskan melalui teori perkembangan dan teori keluarga. Teori 

perkembangan mengatakan bahwa kurangnya perhatian yang 

hangat dan kasih sayang di masa-masa awal kehidupan 

menyebabkan kurangnya identitas diri, salah interpretasi 

terhadap realitas, dan menarik diri dari lingkungan sekitar. 

Menurut teori keluarga, bagian fungsi keluarga yang berkaitan 

dengan peran keluarga dalam munculnya skizofrenia adalah 

keluarga yang sangat mengekspresikan emosi (High expressed 

emotion) (Isaacs, 2005). Keluarga dengan ciri ini dianggap 

terlalu ikut campur secara emosional, kasar dan penuh kritikan. 

Faktor lingkungan meliputi status ekonomi yang rendah dan 

lingkungan yang penuh kekerasan. 

2.1.3 Gejala Skizofrenia 

Skizofrenia memiliki gejala paling lazim mencakup 

perubahan dalam cara orang berfikir, merasakan, dan 

berhubungan dengan orang lain dan dunia luar. Gejala ini 
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tampaknya berasal dari kerusakan fundamental dalam fungsi 

kognitif dasar yang mengatur cara orang mepersepsikan dan 

memikirkan tentang dunia sosial (Burns, 1993). 

Menurut Kartini, kartono (2003), pasien skizofrenia dapat 

diawali dengan atau tanpa fase prodormal (early psikosis). 

Gejala yang tampak pada fase ini adalah gangguan pola tidur, 

gangguan napsu makan, perubahan perilaku, afek datar, 

pembicaraan yang sulit dimengerti, berfikir tidak realistik, dan 

perubahan dalam penampilan. Sehingga perilaku emosional 

dan intelektualnya menjadi tidak pasti, juga mengalami perilaku 

kekanak-kanakan atau perilaku kembali ke masa yang lebih 

muda dari masa sekarang (regresi) dan hilangnya daya 

intelektual secara menyeluruh (dementia total). 

Gejala prodormal akan berlanjut dengan gejala pasti 

skizofrenia yang meliputi gejala positif (fase aktif) dan gejala 

negative (residual). Gejala positif atau gejala nyata ditandai 

dengan terjadinya waham, halusinasi, disorganisasi pikiran, 

bicara dan perilaku yang tidak teratur. Gejala negatif atau 

gejala samar meliputi afek datar, kurang motivasi, dan menarik 

diri dari masyarakat. Gejala positif dapat dikontrol dengan 

pengobatan, tetapi gejala negatif sering kali menetap 

sepanjang waktu dan menjadi penghambat utama pemulihan 

dan perbaikan fungsi dalam kehidupan sehari-hari klien 

(Videbeck, 2008). 
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2.2  Pandangan Mengenai Gangguan Jiwa 

Pandangan atau stigma berasal dari kecenderungan manusia 

untuk menilai (judge) orang lain. Berdasarkan penelitian yang 

dilakukan oleh Siswanto (2007), kategorisasi atau stereotip 

dilakukan tidak berdasarkan kenyataan atau fakta, tetapi pada apa 

yang masyarakat anggap sebagai hal yang tidak pantas, 

memalukan dan tidak dapat diterima. Seseorang dapat dikenai 

pandangan buruk atau stigma oleh karena segala sesuatu yang 

berhubungan dengan penyakit, cacat sejak lahir, gangguan jiwa, 

pekerjaan dan status ekonomi, dan lain sebagainya. 

Gangguan jiwa yang lebih memiliki kemungkinan untuk 

dipandang masyarakat sebagai hal yang tidak normal atau 

menyimpang pada pola perilakunya. Pandangan orang lain 

terhadap ganggunan jiwa yang lebih memberatkan adalah 

gangguan jiwa yang mempengaruhi penampilan (performance) fisik 

seseorang daripada gangguan jiwa yang tidak berpengaruh pada 

penampilan fisik seseorang. 

Faktor utama yang menjadi sebab terjadinya berbagai 

pandangan terhadap gangguan jiwa yaitu adanya miskonsepsi 

mengenai gangguan jiwa karena kurangnya pemahaman mengenai 

hal tersebut, sehingga muncul anggapan bahwa gangguan jiwa 

identik dengan “gila”. Selain itu juga adanya kepercayaan sebagian 

masyarakat terhadap hal-hal gaib, sehingga asumsi bahwa 
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gangguan jiwa disebabkan oleh hal-hal yang bersifat supranatural, 

seperti makhluk halus, setan, roh jahat, atau akibat terkena 

pengaruh sihir (Hawari, 2005). 

Pemahaman keluarga terhadap kondisi pasien menentukan 

bentuk perawatan yang dipilih keluarga untuk menangani pasien. 

Dengan anggapan bahwa gangguan jiwa yang diderita pasien 

diakibatkan oleh hal mistik maka pemilihan pengobatan bagi pasien 

adalah dengan cara alternatif dan mengesampingkan perawatan 

medis. Seperti survei dari Toshiyuki, et al (2006), yang menyatakan 

bahwa penyebab terjadinya gangguan jiwa adalah karena pengaruh 

kekuatan supranatural sehingga dalam perawatannya tidak bisa 

menerima pengobatan dari medis. Hal tersebut di dukung oleh 

Syaharia (2008), yang menyatakan bahwa penyebab dari gangguan 

jiwa adalah adanya kekuatan supranatural sehingga dalam 

perawatan pasien gangguan jiwa mengesampingkan perawatan 

medis dan psikiatri. 

Menurut Wardhani dan kawan-kawan (2012), ditemukan 

bahwa ketidaktahuan keluarga dan masyarakat sekitar atas deteksi 

dini dan penanganan paska pengobatan di Rumah Sakit Jiwa 

menyebabkan penderita tidak tertangani dengan baik. Stigma 

menimbulkan konsekuensi kesehatan dan sosial-budaya pada 

penderita gangguan jiwa, seperti penanganan yang tidak maksimal, 

dropout dari pengobatan, pemasungan dan pemahaman yang 

berbeda terkait penderita gangguan jiwa. 
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Sangat sedikit literatur terbaru membahas khusus tentang 

prevalensi dari keyakinan terkait paranormal atau interpretasi 

kejiwaan dari pengalaman subjektif paranormal (Dein, 2012). 

Namun demikian, beberapa ahli berpendapat bahwa pengobatan 

tradisional dan alternatif tidak memiliki hasil positif bagi mereka 

yang menggunakannya. Bahkan, menurut Russinova, Wewiorski 

dan Cash (2002), pengguna pengobatan alternatif melaporkan 

status kesehatan yang lebih buruk daripada yang lain yang tidak 

menggunakannya. WHO (2001) menunjukkan bahwa banyak sekali 

pasien diabaikan, terisolasi, atau diobati dengan ritual alternatif 

daripada dengan terapi obat yang tepat. Gunawan (2002) 

mengatakan bahwa, hampir dapat dipastikan dokter merupakan 

tempat pertolongan terahkir setelah usaha mendapatkan 

pertolongan atau pengobatan melalui dukun gagal. Kebanyakan 

penderita yang datang untuk mendapat pertolongan sudah dalam 

keadaan parah atau kronis. 

Ada beberapa teori untuk menelusuri lebih dalam mengenai 

latar belakang timbulnya pandangan masyarakat terhadap 

gangguan jiwa, antara lain: 

2.2.1 Teori Demonologi 

Teori demonologi menyebutkan bahwa gangguan jiwa 

disebabkan oleh unsur-unsur gaib seperti setan, roh jahat, 

atau sebagai perbuatan dukun jahat. Menurut Kartini Kartono 
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dan Jenny Andari (1989), didalam teori demonologi ada dua 

tipe gangguan jiwa. Pertama, tipe gangguan jiwa yang jahat, 

yakni gangguan jiwa yang dianggap berbahaya, bisa 

merugikan dan membunuh orang lain. Kedua, tipe gangguan 

jiwa yang baik. Di dalam tipe ini gejala epilepsi (ayan) 

dianggap sebagai penyakit suci dan karena anggapan ini pula 

beberapa diantara bekas penderita ayan diperkenankan 

memberikan pengobatan kepada pasien-pasien melalui doa-

doa, sembahyang dan penebusan dosa. 

Teori demonologi ini merupakan landasan yang 

digunakan untuk menjelaskan sebab terjadinya abnormalitas 

pada pola perilaku manusia yang dikaitkan dengan pengaruh 

supranatural atau hal gaib yang dikenal dengan model 

demonologi (demonological model). Model demonologi 

mengklasifikasikan mengenai etiologi penyakit yang 

didasarkan kepada kepercayaan yang ada hampir selalu ada 

dalam semua sistem kesehatan masyarakat, dikenal dengan 

etiologi personalistik, yaitu keadaan sakit dipandang sebagai 

sebab adanya campur tangan agen (perantara) seperti 

makhluk halus, jin, setan, atau roh tertentu. Etiologi 

personalistik ini digunakan untuk membedakan kepercayaan 

mengenai penyakit yang ditimbulkan oleh adanya gangguan 

sistem dalam tubuh manusia yang disebabkan oleh kesalahan 

mengkonsumsi makanan, pengaruh lingkungan, kebiasaan 
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hidup, atau yang dikenal dengan etiologi naturalistik (Sanipar, 

1992). 

2.2.2 Teori Labelling 

Menurut Yustinus (2006), teori labeling ini pada 

prinsipnya menyatakan dua hal. Pertama, orang berperilkau 

normal atau tidak normal, dan menyimpang atau tidak 

menyimpang tergantung pada bagaimana orang lain (orang 

tua, keluarga, masyarakat) menilainya. Penilaian itu ditentukan 

oleh kategori yang sudah melekat pada pemikiran orang lain 

tersebut. Segala seuatu yang dianggap tidak termasuk 

kedalam kategori yang dianggap baku di masyarakat 

(dinamakan: residual) otomatis akan dianggap menyimpang. 

Karena itulah orang bisa dianggap sakit jiwa hanya karena 

berbaju atau bertindak “aneh” pada suatu tempat atau masa 

tertentu. Kedua, penilaian itu berubah dari waktu ke waktu 

sehingga orang yang hari ini dinyatakan sakit bisa dinyatakan 

sehat (dengan gejala yang sama) beberapa tahun kemudian, 

atau sebaliknya. 

Para ahli teori sosial-budaya juga berpendapat bahwa 

apabila labeling atau sebutan “penyakit mental” digunakan, 

maka sulit sekali menghilangkannya. Labeling juga 

mempengaruhi bagaimana orang lain memberikan respon 

kepada orang itu. Dengan sebutan “sakit mental” maka orang 
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lain memberikan stigmatisasi dan degradasi sosial kepada 

orang itu. Peluang-peluang kerja tertutup bagi mereka, 

persahabatan mungkin putus, dan orang yang disebut sakit 

mental itu makin lama makin disingkirkan oleh masyarakat. 

2.3  Peran Keluarga dalam Perawatan Anggota Keluarga 

yang Mengalami Skizofrenia 

Sejak tahun 1960 fokus pelayanan kepada pasien gangguan 

jiwa berubah dari perawatan berbasis rumah sakit menjadi berbasis 

komunitas. Saat ini diperkirakan 40% sampai 90% pasien gangguan 

jiwa dirawat oleh keluarga di rumah (WHO, 2001). Kondisi ini 

menuntut keluarga mempunyai kemampuan untuk merawat anggota 

keluarganya di rumah.  

Keluarga adalah sekelompok individu yang saling berinteraksi, 

memberikan dukungan dan saling mempengaruhi satu sama lain 

dalam melakukan berbagai fungsi dasar (Shives, 1998). Keluarga 

merupakan matriks dari perasaan beridentitas dari anggotanya, 

merasa memiliki dan berbeda. Tugas utama keluarga adalah 

memelihara pertumbuhan psikososial anggota-anggotanya dan 

kesejahteraan selama hidupnya secara umum (Friedman, 1998). 

Dari pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa keluarga 

adalah sekelompok individu yang dihubungkan dengan ikatan darah 

dan emosional, merasa memiliki satu sama lain, memberikan 
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dukungan, melakukan berbagai fungsi dasar, memelihara 

pertumbuhan psikososial melalui interaksi dan relationship. 

Pemahaman ini penting untuk menjadi acuan dalam mamahami 

dinamika yang terjadi dalam keluarga, termasuk keluarga dengan 

anggota keluarga yang mengalami skizofrenia. 

Pemahaman konsep sistem sangat dibutuhkan untuk 

memahami kejadian-kejadian yang dialami keluarga. Sistem adalah 

suatu elemen kompleks yang dibutuhkan dalam suatu interaksi. 

Apabila diaplikasikan pada keluarga, konsep ini menekankan bahwa 

dalam mempelajari keluarga fokus perhatian bukan pada anggota 

keluarga sebagai individu, namun bagaimana semua anggota 

keluarga sebagai individu berinteraksi. Kompleksitas sistem 

keluarga dapat terlihat dari interaksi berbagai faktor seperti pola 

komunikasi keluarga, bagaimana mereka menciptakan dan menjaga 

privasi masing-masing anggota keluarga, sejauh apa mereka 

kompak dan fleksibel, dan bagaimana mereka bisa hadir secara 

emosional satu sama lain. Pemahaman tentang interaksi faktor-

faktor tersebut akan membantu untuk mandapatkan gambaran 

umum mengenai kemampuan keluarga untuk beradaptasi dan 

menjalankan fungsi keluarga baik dalam kehidupan sehari-hari 

maupun ketika terjadi penyimpangan seperti adanya anggota 

keluarga yang mengalami skizofrenia (Keliat, 2003). 
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Berikut ini penjelasan tentang bagaimana interaksi berbagai 

faktor yang dapat mengakibatkan beban keluarga dalam merawat 

anggota keluarganya yang mengalami skizofrenia. 

2.3.1 Fungsi dan Tugas Keluarga 

Fungsi keluarga menurut Friedman (1998) meliputi 

fungsi afektif, fungsi sosialisasi, fungsi reproduksi, fungsi 

ekonomis, dan fungsi perawatan kesehatan. Berbagai fungsi 

keluarga tersebut memiliki keterkaitan dengan beban keluarga 

dalam merawat anggota keluarganya yang mengalami 

skizofrenia. 

Fungsi afektif merupakan fungsi yang memenuhi 

kebutuhan psikologis anggota keluarga, seperti kebutuhan 

akan ditemani dan dicintai. Melalui pelaksanaan fungsi ini, 

keluarga menjalankan tujuan psikososial yang utama yaitu 

kemampuan stabilitas kepribadian dan tingkah laku, 

kemampuan menjalin hubungan akrab dan harga diri 

(Friedman, 1998). Untuk mencapai kemandirian pada klien 

skizofrenia, fungsi afektif harus dipenuhi dengan cara 

menghindari paksaan, membantu penuh kasih sayang, 

mendampingi saat anggota keluarga menjalani pengobatan 

dan memberikan penghargaan pada pasien akan upaya 

kemandirian. 
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Fungsi sosialisasi bertujuan untuk mengajarkan anak-

anak mempersiapkan dan melakukan peran sosial orang 

dewasa, berfungsi dan menerima peran-peran sosial orang 

dewasa yang mampu berpartisipasi dalam masyarakat. 

Keluarga dengan anggota keluarga yang mengalami 

skizofrenia diharapkan dapat membantu klien skizofrenia agar 

mampu melakukan hubungan sosial baik di dalam lingkungan 

keluarga itu sendiri maupun di luar lingkungan seperti 

berinteraksi dengan tetangga sekitarnya, berbelanja, 

memanfaatkan transportasi umum ataupun melakukan 

interaksi dalam kelompok yang ada di wilayah tempat 

tinggalnya (Utami, 2008). Perilaku penderita skizofrenia 

membuat pola komunikasi keluarga dengan pasien terganggu, 

hal ini menjadi tantangan bagi keluarga untuk mengendalikan 

hubungan dan bagaimana menata lingkungan masyarakat 

untuk menerima perubahan pola hubungan pasien. 

Fungsi ekonomi meliputi ketersediaan sumber-sumber 

keluarga secara finansial, dan pengalokasian sumber finansial 

dengan sesuai melalui proses pengambilan keputusan. 

Kemampuan keluarga untuk mengalokasikan sumber untuk 

memenuhi kebutuhan seperti sandang, pangan, papan, dan 

perawatan kesehatan yang memadai merupakan suatu 

perspektif tentang sistem nilai keluarga itu sendiri. Salah satu 

beban yang dialami oleh keluarga dengan skizofrenia adalah 
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beban ekonomi yang harus dikeluarkan untuk pengobatannya. 

Kemampuan keluarga juga harus mendukung anggota 

keluarga untuk memanfaatkan sumber finansial yang tersedia 

agar pengobatan klien tetap berkelanjutan. 

Fungsi perawatan kesehatan keluarga adalah 

memberikan perwatan keluarga bagi seluruh anggota 

keluarganya. tanggung jawab utama keluarga pada fungsi ini 

adalah memulai dan mengkoordinasikan pelayanan yang 

diberikan oleh para professional tenaga kesehatan (Friedman, 

1998). Perawatan yang berkesinambungan melalui berobat 

secara teratur, keterlibatan pasien dalam aktifitas sehari-hari 

serta peran keluarga akan mengurangi angka kejadian 

kekambuhan penderita skizofrenia di rumah.  

Di dalam fungsi perawatan kesehatan keluarga terdapat 

tugas-tugas keluarga yang harus dilaksanakan, menurut 

Friedman (1998), ada lima tugas kesehatan keluarga untuk 

mewujudkan perannya secara baik, tugas-tugas tersebut 

antara lain: 

2.3.1.1 Mengenal masalah setiap anggota keluarga. 

Pada fase ini dilihat dari nilai pengetahuan yang 

harus dimiliki keluarga yang mempunyai anggota 

keluarga dengan skizofrenia meliputi penyebab, tanda 
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dan gejala, akibat, dan upaya yang dilakukan untuk 

mengatasinya. 

2.3.1.2 Mengambil keputusan untuk tindakan yang tepat. 

Persepsi keluarga mengenai etiologi atau 

penyebab dari skizofrenia yang diderita anggota 

keluarganya dapat mempengaruhi keputusan keluarga 

untuk memberikan perawatan bagi penderita tersebut. 

Hal ini biasanya dikaitkan dengan nilai-nilai yang dianut 

oleh keluarga dan masyarakat setempat. 

2.3.1.3 Merawat anggota keluarga. 

Keluarga harus mampu merawat anggota 

keluarganya termasuk menangani anggota keluarga 

yang mengalami skizofrenia. 

2.3.1.4 Mempertahankan situasi rumah yang menguntungkan 

kesehatan dan perkembangan klien. 

Hal ini bisa dilakukan dengan memberikan 

dukungan, perhatian, memberikan reinforcement positif 

atau tidak menyinggung perasaan klien. Upaya yang 

dapat dilakukan adalah mempertahankan kekohesifan 

didalam keluarga, mengembangkan hubungan yang 

hangat dalam keluarga sehingga tercipta lingkungan yang 
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teraupetik baik bagi penderita skizofrenia maupun 

keluarga. 

2.3.1.5 Memanfaatkan pelayanan kesehatan dan sarana 

kesehatan. 

Hal ini bisa dipenuhi dengan mengajak klien untuk 

kontrol secara rutin di tempat pelayanan kesehatan. 

2.3.2 Peran Keluarga 

Peran keluarga adalah serangkaian pola sikap perilaku, 

nilai dan tujuan yang diharapkan oleh masyarakat 

dihubungkan dengan fungsi keluarga didalam kelompok 

sosialnya (Suliswati et al., 2005).  

Peran keluarga menurut beberapa sumber: 

2.3.2.1 Keluarga perlu memperlakukan penderita gangguan 

jiwa dengan sikap yang bisa membubuhkan dan 

mendukung tumbuhnya harapan dan optimisme. 

Harapan dan optimisme akan menjadi motor 

penggerak pemulihan gangguan jiwa. Dilain pihak, 

kata-kata menghina, memandang rendah dan 

menumbuhkan pesimisme akan bersifat melemahkan 

proses pemulihan (Setiadi, 2014). 
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2.3.2.2 Peran keluarga diharapkan dalam perawatan klien 

gangguan jiwa adalah dalam pemberian obat, 

pengawasan minum obat dan meminimalkan ekspressi 

keluarga. Keluarga berperan dalam menentukan cara 

atau perawatan yang diperlukan klien, keberhasilan 

perawat di rumah sakit akan sia-sia jika kemudian 

mengakibatkan klien harus dirawat kembali di rumah 

sakit (Keliat, 2002). 

2.3.2.3 Peran keluarga mengontrol ekspresi emosi keluarga, 

seperti mengkritik, bermusuhan dapat mengakibatkan 

tekanan pada klien (Akbar, 2008). 

2.3.2.4 Peran keluarga sebagai upaya pencegah 

kekambuhan. Kepedulian ini diwujudkan dengan 

meningkatkan fungsi afektif yang dilakukan dengan 

motivasi, menjadi pendengar yang baik, membuat 

senang, memberi kesempatan rekreasi, memberi 

tanggung jawab dan kewajiban pasien dari keluarga 

sebagai pemberi asuhan (Wuryaningsih dan kawan-

kawan, 2013). 

Dukungan keluarga sangat membantu dalam 

menyelesaikan beban yang dirasakan oleh keluarga dalam 

merawat anggota keluarga dengan skizofrenia, seperti beban 

ekonomi, fisik maupun beban psikologis. 
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2.3.3 Struktur Keluarga 

Struktur keluarga didasarkan pada organisasi, yaitu 

perilaku anggota keluarga dan pola hubungannya dalam 

keluarga (Potter &Perry, 2005). Menurut Friedman (1998), 

struktur keluarga terdiri dari empat aspek yang saling 

berkaitan yaitu: struktur peran; sistem nilai; proses 

komunikasi; dan struktur kekuasaan. Struktur peran berkaitan 

dengan posisi dan peran dari masing-masing anggota 

keluarga, misalnya sebagai kepala keluarga, sebagai ibu, dan 

sebagai anggota keluarga. Keberadaan anggota keluarga 

yang mengalami skizofrenia akan mempengaruhi posisi dan 

peran dari masing-masing anggota keluarga. 

Sistem nilai merupakan dasar bagi keluarga untuk 

membentuk pandangan terhadap stressor dan membuat 

keputusan tentang bagaimana berespon terhadap stressor 

tersebut. Nilai-nilai yang dianut oleh keluarga sangat berbeda-

beda, hal tersebut yang akan mempengaruhi kemampuan 

keluarga untuk mengambil keputusan. Sebagai contoh, 

keluarga yang menganggap nilai kesehatan itu penting dan 

mengerti bahwa dibutuhkan pelayanan kesehatan bagi 

anggota keluarganya akan berupaya untuk melakukan 

tindakan pencegahan kekambuhan dan mendatangi tempat 

pelayanan kesehatan terdekat. Sedangkan keluarga yang 
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menganut nilai budaya setempat yang masih menganggap 

bahwa gangguan jiwa termasuk skizofrenia bukan sebuah 

penyakit tetapi karena hal mistik atau adanya kekuatan 

supranatural, maka keluarga akan mengobatinya dengan cara 

yang mereka anggap akan menghilangkan atau mengusir hal 

mistik tersebut dengan berbagai cara. 

Proses komunikasi berkaitan dengan pencapaian 

hubungan diantara anggota keluarga termasuk didalamnya 

pola komunikasi. Komunikasi keluarga diukur dengan 

memfokuskan keluarga sebagai kelompok yang saling 

menghormati ditandai dengan adanya kemampuan 

mendegarkan, kemampuan menyampaikan pesan, 

kemampuan pengungkapan diri (self disclosure) dan 

kemampuan fokus pada isi komunikasi (Fontaine, 2003). 

Struktur kekuatan berkaitan dengan proses pengambilan 

keputusan dan siapa yang berpengaruh dalam pengambilan 

keputusan. Jika dalam pengambilan keputusan melibatkan 

dan mengakomodasi kepentingan seluruh anggota keluarga 

maka stabilitas keluarga dapat dipertahankan. Pengambilan 

keputusan tersebut dilakukan oleh orang tua pasien, istri, dan 

anak pasien. Geldrad (2011) menyatakan budaya tradisional 

menganut pola-pola komunikasi mengalir dari pihak-pihak 

yang statusnya lebih tinggi. Orang yang dianggap sebagai 
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orang dengan status tinggi memiliki peran utama dalam 

membuat keputusan. 

2.4  Beban Keluarga Merawat Anggota Keluarga dengan 

Gangguan Jiwa  

 Pada keluarga dengan gangguan jiwa, stressor yang 

dihadapi berbeda dengan keluarga dengan msalah kesehatan 

lainnya. Selain berkaitan dengan biaya untuk perawatan, 

ketidakmampuan klien untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari juga 

ditambah dengan stigma masyarakat pada klien gangguan jiwa. 

Gangguan jiwa memberikan efek pada keluarga dari klien 

yang disebut dengan beban keluarga (family burden). Beban 

keluarga diartikan sebagai stress atau efek dari klien gangguan jiwa 

terhadap keluarganya (Mohr, 2006). Seperti hasil penelitian yang 

dilakukan oleh Agiananda (2006), yang menunjukkan bahwa 

keluarga mengalami beban dalam merawat anggota keluarga yang 

menderita skizofrenia. Beban yang dirasakan yaitu beban finansial 

dalam biaya perawatan, beban mental dalam menghadapi perilaku 

pasien, dan beban sosial terutama menghadapi stigma dari 

masyarakat tentang anggota keluarganya yang mengalami 

gangguan jiwa skizofrenia. 

Menurut WHO (2001), beban keluarga diklasifikasikan menjadi 

dua jenis, yaitu undefined burden dan hidden burden. 
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2.4.1 Undefined burden (beban yang sulit diukur)  

Beban yang sulit diukur adalah beban keluarga yang 

berhubungan dengan sosial dan ekonomi keluarga, masyarakat 

dan Negara, seperti misalnya: 

a. Kehilangan produktifitas prematur klien karena bunuh diri 

atau kecelakaan yang sering dialami oleh klien gangguan 

jiwa. 

b. Kehilangan produktifitas klien yang mengalami gangguan 

jiwa karena tidak dapat bekerja karena adanya penurunan 

proses pikir. 

c. Kehilangan produktifitas dari anggota keluarga karena harus 

merawat dan mengawasi klien dengan gangguan jiwa. 

d. Berkurangnya produktifitas dari klien yang mengalami 

gangguan jiwa dalam pekerjaannya karena konsentrasi klien 

terganggu. 

e. Kemungkinan terjadinya kecelakaan yang disebabkan klien 

mengalami gangguan jiwa. 

f. Ketergantungan klien gangguan jiwa terhadap dukungan 

dari orang yang merawatnya. 

g. Biaya secara finansial baik langsung maupun tidak langsung 

klien yang mengalami gangguan jiwa. 

h. Pengangguran anggota keluarga klien yang mengalami 

gangguan jwa. 
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2.4.2 Hidden burden (beban tersembunyi) 

Beban ini berhungan dengan stigma, hak seseorang dan 

kebebasan, seperti misalnya: 

a. Dijauhi oleh teman, relasi, tetangga dan pimpinan tempat 

bekerja sehingga mengakibatkan klien dan keluarga 

merasa ditolak, sendiri dan depresi. 

b. Diperlakukan tidak adil diantara anggota keluarga. Klien 

gangguan jiwa sering dianggap merepotkan dan “aneh” 

sehingga keluarga mengabaikan dan memperlakukan klien 

dengan semena-mena. 

c. Stigma dari masyarakat. Hal ini menjadi masalah yang 

besar karena klien gangguan jiwa membutuhkan dukungan 

dari masyarakat. 

d. Sebagian besar stigma disebabkan oleh karena mitos, 

miskonsepsi serta kurang pengetahuan dari masyarakat 

tentang gangguan jiwa.  

Menurut Magliano (2008), tingkat beban sangat 

dipengaruhi oleh ada atau tidaknya dukungan sosial yang 

diterima oleh caregiver. Dukungan sosial dapat membantu 

keluarga mengembangkan strategi koping yang efektif dan 

menurunkan distress yang dirasakannya. Dengan begitu, 

caregiver akan tetap bisa bertahan meskipun memiliki beban 

yang berat.  
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Seperti  dalam penelitian yang dilakukan oleh Garcia dan 

kawan‐kawan (2006), ditemukan bahwa “dukungan keluarga” 

pada keluarga keturunan Meksiko‐Amerika dapat memprediksi 

penggunaan obat‐obatan. Dengan demikian dukungan keluarga 

yang tinggi dapat meningkatkan rutinitas penggunaan 

obat‐obatan, sehingga kekambuhan dapat dicegah. 

Selain itu, Novia dan Siti (2015) menyatakan bahwa 

caregiver Orang dengan Skizofrenia (ODS) terhubung oleh ikatan 

keluarga, dimana hal ini yang menjadi faktor utama mengapa 

caregiver tidak bisa meninggalkan ODS bagaimanapun 

kondisinya dan bertahan untuk tetap merawatnya. Kemudian 

salah satu faktor yang membuat caregiver tetap melakukan 

aktivitas caregiving yaitu dengan adanya dukungan dari orang-

orang di sekitarnya. Seseorang dalam menghadapi apapun 

persoalan didunia ini umumnya akan berserah pada penciptanya. 

Hubungan dengan Sang Pencipta mampu menjadi sumber 

kekuatan bagi seseorang untuk tetap menjalani hidup ketika 

sesuatu yang berat menimpa. 

 

 


