
37 
 

BAB IV 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

4.1 Setting Penelitian 

4.1.1 Persiapan Penelitian 

Peneliti melengkapi segala keperluan dalam pengambilan 

data seperti surat menyurat, baik untuk pengambilan data awal 

maupun untuk izin melakukan penelitian. Peneliti pertama kali 

melakukan studi pendahuluan pada tanggal 15 Juni 2015 untuk 

mencari data awal di Puskesmas Induk Tegalrejo untuk 

memperkuat topik penelitian yang sudah peneliti tentukan. Peneliti 

kemudian membuat proposal penelitian hingga pembimbing 

mengijinkan peneliti untuk mengikuti presentasi poster yang 

dilaksanakan pada tanggal 6 Agustus 2015.  

Peneliti mendapatkan ijin pembimbing untuk mengajukan 

surat penelitian pada tanggal 1 November 2015. Kemudian peneliti 

mendapat surat ijin penelitian dari Fakultas Ilmu Kesehatan, 

Universitas Kristen Satya Wacana pada tanggal 3 November 2015. 

Peneliti mengantarkan surat penelitian kepada petugas Puskesmas 

Tegalrejo pada tanggal 4 November 2015 dan diijinkan untuk 

melakukan penelitian sampai data yang diperoleh mencukupi sejak 

tanggal 1 November 2015. Peneliti mendapatkan data jumlah 
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pasien jiwa dengan diagnosa Skizofrenia terdapat 30 pasien. Dari 

jumlah pasien 30 orang, peneliti memilih 3 orang pasien yang 

memenuhi kriteria agar keluarganya bisa dijadikan partisipan. 

Penentuan partisipan berdasarkan kriteria yang telah ditentukan 

dan didiskusikan dengan petugas Puskesmas apakah 3 partisipan 

tersebut sudah memenuhi kriteria.  

Adapun kriterianya adalah keluarga yang salah satu anggota 

keluarganya didiagnosis mengalami gangguan kejiwaan skizofrenia 

dari puskesmas dan yang telah menempuh pengobatan alternatif 

(dukun, rukiah, dan lain sebagainya), caregiver (orang tua/keluarga 

yang berpartisipasi dalam perawatan) dari penderita gangguan 

kejiwaan skizofrenia yang berjenis kelamin laki-laki dengan rentang 

usia 21-35 tahun, dan bersedia menjadi responden. 

Setelah mendapatkan partisipan, peneliti melakukan survei 

mulai tanggal 10 Agustus 2015. Peneliti datang ke rumah pasien 

dan melakukan pendekatan terhadap keluarga pasien dan pasien. 

Peneliti melakukan pendekatan satu partisipan terlebih dahulu. 

Setelah peneliti merasa sudah terjalin hubungan saling percaya, 

peneliti melakukan wawancara dengan panduan wawancara 

(interview guide) yang sudah dibuat. 

Peneliti menggunakan alat perekam berupa handphone 

untuk merekam hasil wawancara. Sebelum melakukan 

wawancara peneliti sudah meminta izin untuk menggunakan alat 
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perekam kepada partisipan. Peneliti juga menggunakan alat tulis 

untuk mencatat hasil observasi selama wawancara. Peneliti juga 

menjelaskan surat persetujuan penelitian dan meminta partisipan 

untuk menandatangani surat persetujuan. 

Wawancara partisipan pertama (P1) dilakukan pada tanggal 

06 November 2015, tepatnya pukul 08.00-10.45 WIB di ruang 

tamu partisipan dan dengan melakukan observasi kondisi pasien 

serta lingkungan rumah pasien. Wawancara kedua dan ketiga 

dengan partisipan pertama (P1) dilakukan pada tanggal 11 

Desember 2015, pukul 10.00-10.40 WIB dan tanggal 2 Februari 

2016, pukul 10.00-10.25 WIB di ruang tamu partisipan. Setelah 

data yang diperlukan cukup dan telah dikonsultasikan kepada 

pembimbing, peneliti melanjutkan wawancara ke partisipan 

selanjutnya. 

Wawancara partisipan kedua (P2) dilakukan pada tanggal 

12 Januari 2016 pukul 10.00-10.40 WIB di ruang tamu partisipan, 

dan dilanjutkan wawancara kedua yang dilaksanakan pada 

tanggal 13 Januari pukul 15.00-15.40 WIB. Kemudian untuk 

melengkapi data dilaksanakan wawancara yang ketiga yang 

berlangsung pada tanggal 5 Maret 2016 pukul 15.00-15.20 WIB di 

ruang tamu P2. 

Wawancara pertama partisipan ketiga (P3) dilakukan pada 

tanggal 21 Januari 2016 pukul 09.30-11.00 WIB di ruang tamu 
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partisipan. Kemudian dilanjutkan wawancara yang kedua yaitu 

pada tanggal 5 Februari 2016 pukul 10.00-10.40 WIB dan 

wawancara ketiga pada tanggal 7 Maret 2016 di ruang tamu P3. 

Untuk memvalidasi data hasil wawancara dari partisipan, peneliti 

melakukan triangulasi pada keluarga P1 yaitu sebagai suami dari 

P1 pada tanggal 3 Februari 2016. Kemudian untuk P2 peneliti 

melakukan triangulasi kepada istri P2 yang dilaksanakan pada 

tanggal 5 Maret 2016. Peneliti juga melakukan triangulasi kepada 

anak pertama dari P3 yang dilakukan pada tanggal 7 Maret 2016. 

Hal ini dilakukan karena masing-masing informan sangat 

mengetahui kondisi pasien sejak awal sakit sehingga dapat 

memberikan informasi yang dibutuhkan peneliti. 

4.2 Hasil Penelitian  

4.2.1 Hasil analisa data  

Analisa data adalah proses mencari dan menyusun secara 

sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan 

lapangan, dan dokumentasi, dengan cara mengorganisasikan 

data ke dalam kategori, menjabarkan ke dalam unit-unit, 

melakukan sintesa, menyusun ke dalam pola, memilih mana yang 

penting dan yang akan dipelajari, dan membuat kesimpulan 

sehingga mudah dipahami oleh diri sendiri maupun orang lain 

(Sugiyono, 2007).  
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Setelah hasil wawancara dan observasi sudah jenuh dan 

menjawab pertanyaan penelitian maka peneliti melakukan analisa 

data.  Proses analisa data dimulai dengan menelaah seluruh data 

yang diperoleh dari hasil wawancara dan observasi terhadap 

partisipan. Setelah dibaca, dipelajari, dan ditelaah, langkah 

berikutnya  adalah mengadakan reduksi data. Mereduksi data 

berarti merangkum, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan 

pada hal-hal yang penting, dicari tema dan polanya. Langkah 

selanjutnya adalah menyusun dalam satuan-satuan. Satuan-

satuan ini kemudian dikategorisasikan sambil melakukan koding. 

Tahap akhir dari analisa data adalah mengadakan pemeriksaan 

keabsahan data dengan melakukan triangulasi. 

4.2.2 Deskripsi Partisipan  

4.2.2.1 Gambaran Umum P1 

Nama     : Ny.E 

Jenis Kelamin   : Perempuan 

Usia     : 58 tahun 

Pendidikan Terakhir   : SMA 

Status     : Menikah 

Agama     : Islam 

Hubungan dengan pasien  : Kakak pasien 

Alamat    :Tegalrejo raya 
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Partisipan merupakan kakak tertua dari tujuh 

bersaudara, yang salah satunya adalah pasien skizofrenia. 

Partisipan memiliki keluarga inti dengan dua orang anak 

yang keduanya berjenis kelamin perempuan dan keduanya 

masih menempuh pendidikan sebagai pelajar SMA dan 

mahasiswa. Partisipan merawat pasien sejak pasien duduk 

di bangku SMA, dan sampai saat ini partisipan masih 

merawatnya sendiri dengan penuh kasih sayang. 

4.2.2.1.1 Data Pasien 

Inisial   : Sdr. S 

Umur   : 30 tahun 

Pendidikan terakhir : SMP 

Hubungan dengan P1 : Adik kandung 

4.2.2.1.2 Narasi P1 

Dari hasil kategori-kategori pada P1 (lihat lampiran 

3, halaman 128), tahapan selanjutnya peneliti membangun 

kategori tersebut dalam bentuk narasi sebagai berikut. 

P1 adalah seorang ibu berusia 58 tahun yang 

merupakan kakak tertua dari tujuh bersaudara yang salah 

satu adiknya merupakan pasien skizofrenia. Ada berbagai 

alasan baginya untuk memutuskan menjadi caregiver 

pasien sejak awal sakit. Alasan pertamanya adalah dia 

merasa bertanggung jawab untuk merawat adik-adiknya 
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termasuk pasien, karena dia terlahir sebagai anak bungsu. 

Alasan lainnya yaitu dia merupakan keluarga terdekat 

dengan pasien, karena saudara yang lainnya tinggal 

berjauhan. Selain itu juga pada saat awal pasien menderita 

penyakit skizofrenia, ibunya sudah meninggal dan ayahnya 

sudah sangat tua sehingga tidak bisa merawat pasien 

sendiri. Karena itulah partisipan bergegas untuk merawat 

pasien sendiri dengan penuh kesabaran dan kasih sayang. 

Pada saat pasien menampakkan gejala awal 

penyakitnya, dia beranggapan bahwa penyakit pasien ada 

kaitannya dengan hal mistik atau disebut kesetanan. Dia 

merasa tidak ada keluarga yang menurunkan penyakit yang 

sama sebelumnya. Namun ada pandangan lain lagi dari 

anggota keluarga lainnya, bahwa penyakit pasien 

dikarenakan pasien tidak mampu menerima ilmu kekebalan 

tubuh yang diwariskan dari ayahnya kepada pasien serta 

menjadi tumbal dari ayahnya, sehingga menjadi sakit 

gangguan jiwa. Menurut P1 gejala awal penyakit pasien 

tersebut timbul setelah kematian ibunya, sehingga dia juga 

beranggapan bahwa pasien terlalu memikirkan kematian 

ibunya.  

Ayahnya memiliki pandangan yang berbeda 

dengannya karena menganggap pasien menyalah-gunakan 
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ilmu yang diberikannya, sehingga pasien seolah menjadi 

nakal. Dengan anggapan demikian, maka ayahnya tidak 

memberikan dukungan kepadanya untuk membiarkan 

merawat pasien. Hal ini dikarenakan ayahnya merasa 

bahwa pasien tidak gila, tetapi hanya “nakal”. Sehingga 

saat gejala awal penyakit itu timbul, ayahnya selalu 

memukul pasien dengan maksud memberikan hukuman 

dan menyadarkan pasien. Tetapi dengan penuh kesabaran, 

P1 selalu memberitahukan keadaan pasien untuk 

meyakinkan ayahnya bahwa pasien mengalami gangguan 

jwa, namun ayahnya masih selalu tidak mempedulikannya. 

Reaksi negatif dari lingkungan sekitar terhadap kondisi 

pasien sangat dirasakannya. Hal ini disebabkan oleh 

pemahaman mereka terhadap gangguan jiwa yang diderita 

pasien karena pesugihan dan juga mereka merasa jijik 

dengan kondisi tubuh pasien yang kurang terawat saat 

pasien dipaksa tinggal bersama ayahnya karena ayahnya 

kurang setuju dengan keputusannya untuk merawat pasien 

sendiri.  

Dengan anggapan bahwa sebab penyakit pasien 

dikarenakan oleh hal mistik, maka dia mengutamakan 

penanganan pertama dengan cara alternatif dengan asumsi 

penyakitnya bisa sembuh dengan cara yang sama, jadi 
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dihilangkan hal mistik yang ada didalam tubuhnya. 

Keterbatasan biaya juga menjadi pertimbangannya untuk 

membawa pasien ke pengobatan alternatif karena dianggap 

lebih murah dibanding biaya pengobatan medis serta 

prosesnya yang sangat rumit. Selain itu juga dia merasa 

tidak tega jika membiarkan pasien dirawat di Rumah Sakit 

Jiwa atau diberikan ke Dinas Sosial karena merasa masih 

sanggup merawat pasien sendiri.  

Berbagai pengobatan alternatif beserta ritualnya 

yang rumit telah ditempuh untuk mengobati pasien. 

Pengobatan alternatif pertama dilakukan oleh dukun yang 

terletak di kota Boyolali dengan syarat membawa air dari 

tujuh sumber mata air yang berbeda, kemudian air tersebut 

didoakan dan diminumkan serta sisanya untuk campuran 

air mandi pasien. Ritual mandi pagi yang dilakoni pasien 

diwajibkan pada pukul 04.00 pagi hari. P1 merasa kurang 

telaten dan keberatan jika menangani pasien saat marah 

karena tidak ingin dimandikan, sehingga hal itu dianggap 

menggagalkan usaha pengobatan tersebut. 

Setelah pengobatan pertamanya gagal, kemudian 

dia membawa pasien ke orang pintar lainnya dengan tujuan 

agar ilmu kekebalan yang diberikan bapaknya dihilangkan. 

Rukiah juga dijalani pasien untuk menempuh kesembuhan, 
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namun dampak untuk kesembuhan pasien hanya dirasakan 

sementara saja. Belum berhenti disitu saja, dia juga sempat 

membawa pasien ke dukun yang berada di desa Ujung-

Ujung dengan ritual mandi kembang, tetapi hal ini juga 

masih belum menyembuhkan pasien. 

Karena merasa selalu gagal untuk menyembuhkan 

adiknya dengan jenis pengobatan alternatif, P1 mulai 

merasa putus asa untuk mencarikan pengobatan yang 

selanjutnya karena merasa sejauh itu sudah banyak 

mengeluarkan biaya. Kemudian dengan kondisi pasien 

yang semakin parah, P1 mencoba mencari saran ke tenaga 

medis di Puskesmas terdekat dengan harapan pasien 

dapat disembuhkan. P1 menunggu kedatangan dokter jiwa 

dari Solo yang dijanjikan pihak puskesmas yang akan 

datang ke Puskesmas tersebut dengan penuh harapan.  

Sebulan sebelum dokter jiwa tersebut datang, pasien 

mengalami kekambuhan sehingga pergi dari rumah. Karena 

P1 merasa sangat khawatir, kemudian dia bergegas 

mencari pasien dan dia merasa bertemu dalam bentuk rupa 

dengan seorang nenek tua. Dipertemuannya itu nenek 

tersebut memintanya untuk datang ke makam orang tuanya 

dan diperintah untuk memintakan maaf dari pasien kepada 

orang tuanya. P1 kemudian melakukan perintah tersebut, 
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dan hal itu juga yang dianggapnya dapat menyembuhkan 

pasien selain karena pengobatan medis. Anggapannya 

tersebut didasari oleh kondisi kesehatan pasien yang 

kemudian tampak semakin membaik setelah dia 

memintakan doa kepada orang tuanya ke makam mereka. 

Tidak lama kemudian datang dokter jiwa ke 

Puskesmas Tegalrejo, tempat dimana pasien diobati 

sekarang. Dokter tersebut memberikan resep kepadanya 

dan memberitahukan bahwa kondisi adiknya tidak perlu 

dibawa ke Rumah Sakit Jiwa, karena kondisinya masih 

belum parah dan bisa disembuhkan dengan rutin 

mengkonsumsi obat saja. Dengan adanya dokter jiwa 

tersebut memberikan harapan baru baginya untuk bisa 

mencari cara agar pasien dapat sembuh dan pulih seperti 

dulu. Sehingga kemudian dia menjadi beralih ke 

pengobatan medis karena merasa sudah banyak 

menghabiskan biaya. Dampak positif dari pengobatan 

medis yang dilakukan pasien sangat dirasakannya. P1 

merasa berobat ke Puskesmas Tegalrejo tidak 

membutuhkan banyak biaya tambahan untuk transportasi 

dan obatnya, kemudian dia merasa puas dengan efek obat 

yang diberikan kepada pasien, karena kondisi pasien 
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menjadi jauh lebih baik daripada sebelum mengenal obat 

dari puskesmas. 

Namun dalam menjalankan perannya untuk merawat 

pasien, P1 merasa kurang pemahamannya terhadap 

kondisi kesehatan pasien diakibatkan karena kesulitan P1 

dalam memahami maksud dari pihak medis. Hal ini 

dikarenakan P1 merasa awam dengan bahasa medis yang 

digunakan untuk menjelaskan kepadanya. Selain itu juga 

memang karena dia menganggap dirinya sudah tua, 

sehingga sulit memahami bahasa yang rumit. Namun 

dengan keterbatasan pemahamannya terhadap kondisi 

pasien P1 tidak berupaya untuk mencari informasi lebih 

lanjut dari sumber lainnya, hanya saja bertanya melalui 

anaknya yang bisa mencarikan informasi melalui internet. 

Tetapi hal itu tidak membatasinya untuk terus memberikan 

kasih sayang saat merawat pasien. P1 selalu merawat 

pasien dengan baik, dan memenuhi semua kebutuhan yang 

diperlukan pasien agar pasien merasa ada yang 

memperhatikan dan menyayanginya sehingga termotivasi 

untuk cepat sembuh. 

Dalam menjalankan perannya tersebut, dia juga 

tidak luput dari beban saat merawat pasien. Beban dalam 

segi biaya dan beban sosial sangat dirasakan partisipan 
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terutama pada waktu kondisi pasien masih sakit parah. 

Dalam mencari pengobatan untuk pasien serta memenuhi 

kebutuhan pasien membutuhkan biaya lebih. Tidak hanya 

itu, reaksi orang lain terhadap keluarga pasien juga menjadi 

salah satu bebannya. Hal ini dikarenakan dia merasa 

banyak orang yang kurang mendukung untuk kesembuhan 

pasien, dan hanya menganggap pasien sebagai 

penganggu. Namun P1 selalu bersabar untuk menghadapi 

semua beban yang dialaminya dan selalu bersyukur 

dengan kondisi dirinya dan keluarganya saat ini.  

4.2.2.2 Gambaran Umum P2 

Nama     : Tn. S 

Jenis Kelamin   : Laki-laki 

Usia     : 50 tahun 

Pendidikan Terakhir    : SMA 

Status     : Menikah 

Agama     : Islam 

Hubungan dengan pasien  : Ayah pasien 

Alamat    :Tegalrejo  

Partisipan merupakan ayah dari tiga orang anak laki-

laki. Anak pertamanya sudah meninggal dunia sejak lama, 

dan anak keduanya adalah pasien skizofrenia. Dia yang 

selama ini merawat pasien di rumah karena istrinya kurang 
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kuat saat menghadapi pasien jika sedang kambuh. Istrinya 

bekerja untuk menghidupi keluarganya dan partisipan 

bertugas merawat kedua anaknya serta mengawasi kondisi 

pasien. 

4.2.2.2.1 Data Pasien 

Inisial   : Sdr. B 

Umur   : 23 tahun 

Pendidikan terakhir : SMA 

Hubungan dengan P2 : Anak kandung 

4.2.2.2.2 Narasi P2 

Dari hasil kategori-kategori pada P2 (lihat lampiran 3, 

halaman 128), tahapan selanjutnya peneliti membangun 

kategori tersebut dalam bentuk narasi sebagai berikut. 

P2 adalah ayah dari pasien skizofrenia yang merawat 

pasien beserta adiknya di rumah. P2 berperan sebagai 

caregiver  pasien karena pada saat pasien kambuh, 

kekuatan tenaganya bisa bertambah besar dan tidak ada 

yang kuat menghadapi pasien, hanya dia yang bisa 

menangani pasien. Hal itu yang menjadi alasannya untuk 

merawat pasien sejak awal pasien sakit dan 

mendampinginya hingga kondisi anaknya menjadi lebih baik.  

Pasien menderita gangguan jiwa sejak tahun 2013 

lalu, tepatnya sejak pasien awal menginjak bangku 
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perkuliahan. Menurut partisipan, penyakit yang diderita 

pasien dikaitkan oleh adanya hal mistik tepatnya gangguan 

makhluk gaib yang berada di pohon asem dekat rumahnya. 

Kejadian itu terjadi pada saat pasien sering melamun di 

bawah pohon asem yang dianggapnya memiliki kekuatan 

supranatural tersebut. Menurutnya faktor yang 

mempengaruhi kondisi pasien disebabkan oleh rasa kecewa 

pasien karena merasa kurang minat dengan program studi 

yang diambilnya, sehingga mengakibatkan kondisi pasien 

menjadi berubah dari biasanya.  Partisipan memaksanya 

untuk mengambil program studi seperti yang diharapkannya, 

tetapi pasien merasa kurang minat dan merasa sedikit 

terbebani. Karena itu pasien menjadi pribadi yang pendiam 

dan selalu murung sehingga memicu terjadinya kerasukan 

yang dialami pasien. 

Dengan alasan penyakit pasien dikarenakan oleh hal 

mistik dan dia merasa bingung akan membawa pasien 

kemana, kemudian P2 berusaha mencarikan pengobatan 

alternatif pertama dengan cara berdoa untuk mengusir hal 

gaib tersebut yang dilakukan oleh P2 sendiri. Saat didoakan 

kondisi pasien belum juga sembuh dan semakin 

memberontak, kemudian pasien dibawa P2 ke dukun seperti 

yang disarankan oleh tetangganya. Dukun yang terletak di 



52 
 

 

desa Sraten tersebut merupakan suatu tempat 

penampungan yang digunakan untuk menyembuhkan dan 

menampung pasien gangguan jiwa. Di sana pasien 

ditampung selama 7 bulan dan menurut P2 pasien 

diperlakukan dengan kurang baik.  

P2 dan pasien mengaku bahwa di sana pasien 

ditempatkan seperti di penjara, dan tidak diberikan 

pengobatan apapun. Tidak ada ritual yang harus dijalani dan 

tidak diperlakukan dengan baik. Karena merasa 

pengobatannya tidak berhasil, P2 kemudian mencarikan 

pengobatan lainnya dengan mencarikan doa seorang Kyai 

yang ada di Lumajang atas saran dari saudaranya. Dengan 

bantuan kyai tersebut kondisi pasien bisa lebih membaik, 

dan bisa dibawa pulang ke rumah dengan melanjutkan 

pengobatan langsung ke Lumajang. Dalam pengobatan 

alternatif tersebut, ada ritual yang harus dijalani pasien yaitu 

pasien harus mandi dengan uap kemenyan, kemudian 

pasien harus menghafalkan doa yang bisa 

menyembuhkannya. Pengobatan tersebut dianggapnya 

dapat menyembuhkan penyakit pasien dengan anggapan 

bahwa penyakit pasien dikarenakan hal gaib, sehingga 

harus dihilangkan hal gaibnya terlebih dahulu baru 

memperbaiki kondisi fisik pasien.  
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Meskipun demikian, pasien masih kambuh setelah 

seminggu dari pengobatan ke Kyai tersebut. Karena harus 

mengeluarkan banyak biaya lagi untuk melanjutkan 

pengobatan berikutnya, sehingga P2 membawa pasien 

beralih ke pengobatan medis yang dekat. Selain itu P2 

beranggapan bahwa sebab penyakit mistik pasien sudah 

dihilangkan, maka penyembuhan fisik pasien dilakukan 

dengan pengobatan medis. Pengobatan medis yang dijalani 

pasien memberikan dampak positif bagi kondisi pasien 

karena pasien menjadi lebih bisa terkontrol dan sudah bisa 

beraktifitas seperti biasanya. Selain itu P2 juga merasa 

biaya yang harus dikeluarkan untuk biaya pengobatan 

pasien tidak terlalu banyak, karena letaknya dekat serta obat 

yang harus ditebus tidak terlalu mahal dibandingkan harus 

menjalankan pengobatan alternatif ke Lumajang. 

Pandangan P2 tentang sebab penyakit pasien yang 

diakibatkan oleh hal gaib, membuat P2 beranggapan bahwa 

medis tidak bisa menyembuhkan pasien jika hal gaibnya 

belum dihilangkan terlebih dahulu. Peran pengobatan medis 

dianggap hanya bisa mengobati penyakit fisiknya saja, 

sedangkan penyebab gangguan jiwa pasien tidak bisa 

diatasi jika tidak dihilangkan dengan cara yang sama. 

Dengan adanya pandangan seperti itu maka menentukan 
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pengobatan yang harus dijalani pasien dan memberikan 

gambaran peran keluarga yang diberikan P2 terhadap 

proses perawatan pasien. P2 melakukan perannya sebagai 

ayah bagi pasien dengan memenuhi kebutuhan pasien 

dengan baik dan mengusahakan berbagai cara pengobatan 

untuk menyembuhkan pasien. Dia melayani kebutuhan 

pasien dan membimbingnya sejak awal sakit sampai pasien 

mampu melakukan aktifitasnya secara mandiri. 

Dalam menjalankan perannya dia juga memiliki 

beban yang harus dipikulnya, salah satunya adalah beban 

ekonomi. Beban tersebut sangat dirasakannya sejak awal 

pasien sakit, karena dia tidak bisa bekerja dan harus 

merawat pasien sedangkan istrinya yang harus memenuhi 

kebutuhan keluarga. Selain itu, untuk mencari pengobatan 

yang dapat menyembuhkan pasien juga membutuhkan 

banyak biaya yang harus dikeluarkan. Sehingga dia mencari 

cara untuk memperoleh pengobatan untuk pasien dengan 

meminimalkan beban biaya yang harus dikeluarkan. Itu dia 

peroleh dengan memberikan pengobatan medis di 

Puskesmas Tegalrejo yang sangat dekat dengan rumahnya. 

Reaksi orang lain terutama yang berada di 

lingkungan pasien sangat beragam. Menurutnya ada yang 

merasa takut atau jijik, tetapi banyak juga yang mendukung 
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kesembuhan pasien. Dengan kondisi pasien pada waktu 

awal sakit, dia terpaksa harus merantai pasien karena sering 

mengamuk saat sebelum ditampung ke tempat pengobatan 

alternatif di Sraten untuk menghindari reaksi negatif orang 

yang ada disekitar pasien. Namun masih banyak orang yang 

mendukung kesembuhan pasien dengan menyarankannya 

untuk berobat dan juga ada yang memberi dukungan 

kepada pasien dengan mengajaknya untuk bersosialisasi. 

4.2.2.3 Gambaran Umum P3 

Nama     : Ny. K 

Jenis Kelamin   : Perempuan 

Usia     : 54 tahun 

Pendidikan Terakhir   : SMP 

Status     : Janda 

Agama     : Kristen 

Hubungan dengan pasien  : Ibu pasien 

Alamat    :Tegalrejo  

Partisipan merupakan seorang janda dan memiliki lima 

orang anak. Dia tinggal bersama ketiga putranya yang 

sedang sakit, yang salah satunya merupakan pasien 

Skizofrenia sedangkan kedua anaknya yang lain kondisi 

kesehatannya sangat lemah. Dengan kondisi keluarganya 

yang demikian sehingga partisipan menjadi sosok ibu yang 
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kuat dan tangguh, karena harus menghidupi anak-anaknya 

yang sedang sakit serta harus bekerja keras menjaga dan 

merawat mereka. 

4.2.2.3.1 Data Pasien 

Inisial   : Sdr. S 

Umur   : 28 tahun 

Pendidikan terakhir : SMP 

Hubungan dengan P3 : Anak kandung 

4.2.2.3.2 Narasi P3 

Dari hasil kategori-kategori pada P3 (lihat lampiran 3, 

halaman 128), tahapan selanjutnya peneliti membangun 

kategori tersebut dalam bentuk narasi sebagai berikut. 

P3 harus menghidupi anak-anaknya yang sedang 

sakit di rumah serta menjaga cucu yang sangat disayanginya. 

Anak sulungnya bekerja di luar kota, sehingga sehari-hari 

tidak bisa membantu merawat adiknya. Sedangkan putri 

keduanya sudah berumah tangga dan harus bekerja, 

sehingga dia bertugas menjaga cucunya jika ibunya sedang 

bekerja. Anak ketiga P3 menderita gangguan jiwa Skizofrenia 

sejak 14 tahun yang lalu, sedangkan putra keempatnya 

menderita penyakit gusi yang parah dan putra kelimanya 

mempunyai kondisi kesehatan yang sangat lemah, sehingga 

mudah mimisan jika merasa kelelahan. 
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Putranya yang mengalami gangguan jiwa sudah sakit 

sejak ia menginjak bangku SMP. Menurutnya, gangguan hal 

gaib yang menyebabkan pasien menjadi sakit yaitu gangguan 

anak-anak berambut api yang datang dari gunung Merapi. 

Sejak awal gejala penyakit pasien muncul, pasien 

menunjukkan sikap yang aneh dan tidak seperti biasanya. 

Menurutnya gejala awal penyakit pasien dilakukan karena 

bisikan dari anak berambut api tersebut sehingga pasien 

menjadi sering marah, mau membunuh ibunya dan bahkan 

membakar rumahnya. Dengan menunjukkan gejala seperti 

itu, maka P3 mempunyai anggapan bahwa pasien memang 

mengalami gangguan jiwa karena merasa terganggu karena 

diikuti oleh hal gaib yaitu anak-anak berambut api tersebut. 

Kondisi pasien yang sangat berbahaya bagi keluarga 

P3 menyebabkan banyak tetangga yang peduli kepadanya. 

Banyak orang di lingkungannya yang peduli kepada kondisi 

pasien dan membantu mengamankannnya dengan 

mengijinkan tinggal di rumah tetangganya. Reaksi positif dari 

lingkungan tetangganya sangat memberikan pengaruh 

kepadanya untuk mengusahakan kesembuhan pasien. Salah 

satu usaha pertama yang dilakukannya untuk 

menyembuhkan pasien yaitu dengan menggelar doa 

bersama yang dilakukan oleh para pemuka agama. Hal ini 
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berkat bantuan dari salah satu tetangganya yang bekerja 

sebagai perawat Bina Kasih (lembaga yang berdiri untuk 

mengontrol pasien gangguan jiwa di sekitar lingkungan P3) 

yang membantu menghubungi kepala diakonia Jogjakarta 

untuk membantu pemulihan pasien. Setiap selesai menggelar 

doa bersama, kondisi pasien bisa membaik walaupun hanya 

sementara. Pasien bisa segera tersadar dari kemarahannya 

atau kondisi yang tidak normal, kemudian bisa berkomunikasi 

seperti biasanya. 

Dengan anggapan adanya gangguan hal gaib dari 

anak berambut api, kemudian kakak pasien menyarankan P3 

untuk membawa pasien ke pengobatan alternatif yaitu ke 

“orang pintar”. Dengan harapan agar pasien bisa sembuh 

seperti sedia kala, maka P3 membawanya kesana dengan 

ritual pasien didoakan dan diberi air yang sudah didoakan. 

Pengobatan tersebut masih tidak menyembuhkan pasien, 

bahkan membuat kondisi pasien semakin parah. P3 tidak 

mengupayakan pengobatan alternatif berikutnya ke tempat 

lain karena adanya kendala biaya, sehingga pengobatannya 

harus berhenti. 

Setelah dua hari pasien mengalami kambuh tanpa 

henti, maka tetangganya kemudian menyarankan P3 untuk 

membawa pasien ke rumah sakit jiwa Pedurungan. Dengan 
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keterbatasan biaya, maka P3 membawa pasien ke Rumah 

Sakit Jiwa dan tidak pernah menjenguk pasien saat dirawat 

disana. Dengan bantuan para perawat yang ada di Rumah 

Sakit tersebut kemudian pasien dibuatkan BPJS agar tidak 

menghabiskan banyak biaya. Setelah kondisi pasien 

membaik dan dibolehkan untuk pulang, kemudian P3 

meminta rujukan untuk berobat rawat jalan di Puskesmas 

terdekat. 

Pemahaman P3 tentang kondisi kesehatan pasien 

meningkat setelah mendapatkan banyak informasi dari 

tetangganya dan dari pihak medis. Sebelumnya dia kurang 

memahami kondisi pasien, sehingga merasa bingung untuk 

mencari cara agar mendapatkan kesembuhan bagi pasien. 

Setelah mendapatkan informasi dari tetangganya yang 

bekerja sebagai perawat, maka pemahaman dan 

pengetahuannya bertambah. Selain itu informasi medis juga 

ia dapatkan saat pasien dirawat di Rumah Sakit Jiwa 

Pedurungan dan dari pihak Puskesmas.  Dia merasa 

informasi yang diterima sudah cukup, namun hanya merasa 

kurang paham dengan obat yang dikonsumsi pasien 

sehingga hanya mengontrol semua obat sudah dikonsumsi 

pasien atau belum. Perannya dalam merawat pasien 

ditunjukkan dengan penuh kasih sayang. Dia berusaha 
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merawat semua anaknya dengan adil, mencukupi kebutuhan 

mereka dan mengusahakan kesembuhan pasien. Selain itu 

juga dia memberikan dukungan bagi pasien agar cepat 

sembuh, seperti memperhatikan pasien dan menemaninya 

agar tidak merasa kesepian. 

Dalam menjalankan perannya tersebut dia tidak 

pernah menganggap kondisi pasien dan adik-adiknya yang 

juga sakit itu sebagai beban. Di dalam hidupnya dia sadar 

akan kasih Tuhan yang selalu memberikan berkah 

kepadanya, sehingga dia selalu bersyukur kepada Tuhan. 

Sedangkan beban biaya bisa dia selesaikan dengan bekerja 

paruh waktu untuk membiayai pengobatan pasien. Merawat 

pasien gangguan jiwa bukan menjadi beban karena dia selalu 

dibantu oleh orang sekitarnya. Reaksi positif dari orang 

sekitar juga memberi dukungan dan kekuatan baginya untuk 

merawat dan mengupayakan kesembuhan pasien.  

4.3 Keabsahan Data  

4.3.1 Triangulasi P1 (Tn.S) 

Peneliti melakukan triangulasi dengan mewawancarai 

suami dari P1 (Tn.S) karena dia mengetahui kondisi 

kesehatan pasien sejak awal sakit serta tinggal bersama 

dengan P1 dan pasien. Tn.S mengatakan bahwa pasien sakit 

sejak masuk SLTA. Penyakit yang diderita pasien 
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dikarenakan tidak kuat dengan ilmu kekebalan tubuh yang 

diberikan dari bapak mertuanya. Pasien menjadi gila dan 

hanya P1 sebagai pihak keluarga pasien yang mau merawat 

pasien karena keluarga lainnya tidak mempedulikan kondisi 

pasien. Tn.S memandang peran P1 dalam merawat pasien 

sangat berat, karena beban yang harus dihadapi P1 untuk 

menjalankan perannya sangat banyak. Beban yang harus 

dihadapi seperti beban ekonomi, beban karena lingkungan 

sekitar yang kurang mendukung, serta beban karena masih 

harus mengurus suami dan anaknya sendiri. 

Tn.S sebagai suami dari P1 serta kakak ipar dari 

pasien berperan untuk mendampingi P1 saat merawat 

pasien, dan mendukung P1 dalam menjalankan tugasnya 

untuk merawat pasien. Tn.S harus bekerja setiap hari 

sehingga tidak bisa membantu P1 pada saat merawat pasien 

setiap saat. Meskipun begitu, Tn.S selalu ikut mengawasi dan  

membimbing pasien agar tidak melakukan hal-hal diluar 

kendalinya. Anggapan penyebab penyakit pasien 

menyebabkan P1 lebih memilih pengobatan alternatif dari 

pada membawa pasien ke pengobatan medis. Namun 

setelah melakukan berbagai pengobatan alternatif, kondisi 

pasien belum bisa pulih sepenuhnya. 
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Kegagalan pengobatan alternatif yang dijalani pasien 

diakibatkan karena pasien sering mengamuk saat 

menjalankan ritual mandi pagi hari, sehingga P1 menjadi 

tidak telaten dalam melakukan ritual. Kemudian dengan 

keterbatasan biaya karena sudah banyak biaya yang harus 

dikeluarkan untuk mencari pengobatan pasien, P1 beralih ke 

pengobatan medis di Puskesmas Tegalrejo.  

Dampak positif pengobatan medis di Puskesmas 

dilihat keluarga dari jarangnya pasien mengalami 

kekambuhan. Peran P1 dalam merawat pasien dilakukan 

dengan memenuhi semua kebutuhan sehari-hari pasien, 

merawat dengan penuh kasih sayang seperti anaknya 

sendiri, dan mengusahakan berbagai cara untuk 

menyembuhkan pasien. 

4.3.2 Triangulasi P2 (Ny. N) 

Peneliti melakukan triangulasi dengan mewawancarai 

istri dari P2 (Ny.N) karena dia mengetahui kondisi kesehatan 

pasien sejak awal sakit serta tinggal bersama dengan P2 dan 

pasien. Ny.N mengatakan P2 merawat pasien karena hanya 

dia yang kuat menangani pasien saat kambuh karena 

tenaganya sangat kuat jika sedang kambuh. Sedangkan Ny.N 

bekerja untuk mencukupi kebutuhan keluarganya, sehingga 

setelah Ny.N pulang bekerja dapat ikut berperan dalam 
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merawat pasien. Ny.N juga menggantikan P2 untuk 

mengantar pasien ke tempat pengobatan alternatif jika P2 

tidak bisa mengantarkannya. Menurutnya, peran yang 

diberikan P2 selama ini sangat membantu untuk proses 

penyembuhan putranya karena P2 adalah orang yang telaten 

dan sabar untuk mengajarkan kemandirian sehingga tidak 

bergantung pada orang lain.  

Ny.N beranggapan penyakit yang diderita pasien dipicu 

oleh pendidikan yang harus dijalani pasien tidak pernah 

sesuai dengan keinginannya, sehingga pasien menjadi 

pendiam dan sering menyendiri. Kemudian pasien menjadi 

kerasukan roh jahat yang ada di pohon asem sehingga 

menjadi sering mengamuk dan tidak bisa diajak komunikasi. 

Ny.N selalu patuh dengan P2 sehingga Ny.N mengikuti 

kemauan P2 dalam memutuskan pengobatan yang selama ini 

dijalani pasien, meskipun terkadang Ny.N merasa tidak tega 

atau khawatir kepada keadaan pasien. Untuk mengobati 

pasien awalnya P2 hanya mendoakan pasien dengan 

menyentuh tangan pasien. Karena usaha tersebut sering 

gagal kemudian P2 membawa pasien ke dukun yang ada di 

desa Sraten. P2 melarang Ny.N untuk menjenguk pasien saat 

ditampung disana karena takut kalau dia tidak tega melihat 

kondisi pasien, sehingga dia kurang tahu tentang pengobatan 
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yang ada di sana. Karena pengobatannya tidak bisa segera 

menyembuhkan pasien, kemudian Ny.N mengantar pasien ke 

Kyai di Lumajang. 

Pengobatan yang dijalani pasien saat di Lumajang 

memberikan perubahan pada kondisi pasien, meskipun 

hanya sementara. Karena menganggap roh yang 

mengganggu pasien sudah hilang, dan keluarganya memiliki 

kendala biaya untuk melanjutkan pengobatan selanjutnya di 

Lumajang, sehingga P2 memutuskan untuk mengobatkan 

pasien ke pengobatan medis. Setelah rutin menjalani 

pengobatan medis, kondisi pasien lebih membaik dan 

sekarang akan melanjutkan pendidikannya. 

4.3.3 Triangulasi P3 (Tn.R ) 

Peneliti melakukan triangulasi dengan mewawancarai 

kakak ipar dari P3 (Tn.R) karena dia tinggal di sebelah rumah 

P3, dan mengetahui kondisi pasien beserta keluarganya 

sejak awal pasien sakit. Tn.R mengatakan bahwa pasien 

sakit sejak ditinggal ayahnya meninggal. Keluarga 

beranggapan bahwa pasien diganggu oleh roh berupa anak 

berambut api, sehingga mengakibatkan perilakunya menjadi 

aneh. P3 merawat sendiri ketiga anaknya yang sedang sakit 

dirumah termasuk pasien. 
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Dengan pandangan tentang penyebab penyakit 

pasien, Tn.R sebagai keluarga juga sebagai ketua RT di 

lingkungannya berinisiatif untuk mengundang tokoh-tokoh 

agama untuk mendoakan pasien. Setelah didoakan oleh 

pemuka agama yang ada, pasien bisa sembuh tetapi hanya 

sementara, sehingga P3 mencari alternatif lainnya dengan 

membawa ke orang pintar. Di lingkungannya juga terdapat 

lembaga Bina Kasih yang ikut mengambil bagian dalam 

memberikan informasi mengenai informasi pasien secara 

medis, sehingga P3 beralih ke pengobatan medis dan 

membawa pasien ke RSJ yang ada di Pedurungan. Karena 

P3 merasa keberatan biaya, kemudian meminta rujukan 

untuk rawat jalan di tempat yang lebih dekat. Sekarang 

kondisi pasien sangat membaik karena dirawat di Puskesmas 

Tegalrejo dan berkat dukungan dari lingkungan sekitar 

pasien. 

4.4 Hasil  

4.4.1 Pandangan Penyakit Dikaitkan dengan Hal Mistik atau 

Kekuatan Supranatural yang Diketahui 

Ketiga partisipan memiliki pandangan bahwa penyakit 

yang diderita pasien ada kaitannya dengan hal mistik atau 

kekuatan supranatural. P1 menganggap penyakit pasien 

disebabkan karena pasien tidak kuat terhadap ilmu kekebalan 
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tubuh yang diberikan oleh ayahnya, sehingga pasien 

mengalami gangguan jiwa. Sedangkan P2 memiliki 

pandangan bahwa pasien mengalami gangguan jiwa karena 

roh makhluk gaib yang ada di pohon asem dekat rumahnya. 

P3 juga memiliki pandangan bahwa penyakit pasien 

disebabkan oleh gangguan makhluk gaib yang dianggapnya 

sebagai anak berambut api. 

Dari anggapan ketiga partisipan bahwa penyebab 

penyakit pasien dikarenakan oleh hal mistik, sehingga mereka 

mengutamakan pengobatan alternatif yang berhubungan 

dengan penyebab penyakit pasien. Selain itu, kurangnya 

pengetahuan dari ketiga partisipan tentang pengobatan yang 

tepat untuk menyembuhkan pasien juga menjadi alasan 

partisipan memilih pengobatan alternatif. 

P1 sudah menempuh berbagai pengobatan alternatif 

untuk menyembuhkan pasien, pertama kali pasien diberikan 

air untuk diminum dan sisanya dicampurkan dalam air untuk 

mandi setiap pagi, air tersebut sebelumnya berasal dari tujuh 

sumber air yang berbeda dan didoakan oleh dukun yang 

berada di Boyolali. Namun pengobatan tersebut gagal karena 

rumitnya ritual yang harus dijalani pasien. Kemudian P1 juga 

mencari pengobatan alternatif yang lainnya, seperti di rukiah, 

dibawa ke “orang pintar” di desa Ujung-Ujung dan diberikan 
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ritual mandi kembang. Namun semua pengobatan alternatif 

yang dijalani selalu gagal karena semua hanya memberikan 

reaksi kesembuhan yang sementara saja. 

Hal yang pertama dilakukan P2 untuk menangani 

pasien yaitu didoakan, karena P2 menganggap pasien 

kerasukan setan. Kemudian pengobatan pertama kali pasien 

dibawa ke dukun di desa Sraten untuk ditampung selama 7 

bulan. Namun disana tidak ada ritual penyembuhan yang 

dijalani, pasien hanya ditampung dan diperlakukan kurang 

baik karena harus tidur dalam ruang trails dan makan serta 

mandi seperti didalam penjara. Hal ini semakin membuat 

pasien menjadi parah sehingga P2 mencari pengobatan 

lainnya dengan memintakan doa ke Kyai di Lumajang. Dengan 

anggapan bisa menyembuhkan pasien maka P2 mengobatkan 

pasien langsung ke Lumajang, ritual yang dijalani disana yaitu 

mandi uap kemenyan dan harus menghafal doa agar roh yang 

ada ditubuhnya bisa hilang. P2 menganggap 

penyembuhannya gagal karena keterbatasan biaya sehingga 

tidak bisa mengulang pengobatan lanjutannya. 

P3 juga melakukan pengobatan alternatif yaitu dengan 

ritual doa bersama. Doa yang dilakukan oleh semua pemuka 

agama ditujukan untuk mengusir roh yang mengganggu 

pasien. Setiap selesai digelar doa bersama, keadaan pasien 
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bisa membaik tetapi hanya sementara. Kemudian P3 

membawa pasien ke dukun seperti yang disarankan anak 

sulungnya. Disana ritual yang dijalani pasien hanya didoakan 

dan harus minum air yang sudah didoakan dukun tersebut. 

Tetapi usaha tersebut juga masih belum menyembuhkan 

pasien. 

4.4.2 Peralihan dari Pengobatan Alternatif ke Pengobatan 

Medis 

Pengobatan alternatif yang telah dijalani pasien harus 

berhenti dengan berbagai alasan membuat ketiga partisipan 

beralih menyembuhkan pasien ke pengobatan medis. 

Peralihan ke pengobatan medis dilakukan oleh P1 dengan 

alasan pengobatan yang dijalaninya tidak menyembuhkan 

pasien dengan maksimal, karena hanya bersifat sementara 

saja. Selain itu sudah banyak biaya yang harus dikeluarkan 

untuk melakukan pengobatan alternatif.  

P2 beralih ke pengobatan medis karena merasa 

pengobatan alternatif yang dijalani pasien sudah cukup, 

penyebab penyakit pikiran pasien sudah dihilangkan sehingga 

dengan berobat medis maka penyakit fisiknya bisa segera 

disembuhkan. P2 memiliki anggapan yang sangat kuat bahwa 

penyakit akibat hal gaib hanya bisa disembuhkan dengan cara 

yang sama, sehingga pengobatan medis dilakukan untuk 
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menyambuhkan penyakit fisik yang ditimbulkan dari hal 

tersebut.  

Sedangkan P3 beralih ke pengobatan medis karena 

mendapat saran dari tetangganya yang bekerja sebagai 

perawat. Bertambahnya pengetahuan P3 tentang kondisi 

kesehatan pasien sehingga P3 mencari tempat pengobatan 

yang tepat yaitu dengan berobat secara medis.  

4.4.3 Pemahaman Keluarga Terkait Kondisi Pasien 

Tabel 4.1  Pemahaman Keluarga Terkait Kondisi Pasien 

Partisipan Sebelum berobat medis Setelah berobat medis 

P1, P2 dan 
P3 

 Kurang pengetahuan sehingga 
dikaitkan dengan hal mistik  

 Kurang informasi dari 
pengobatan alternatif 

 

P1   Pengetahuan meningkat  
 Kurang pemahaman terkait 

kondisi medis pasien (tidak 
mengerti penjelasan pihak medis) 

P2  Mempercayai informasi dari 
pengobatan alternatif 

 Pengetahuan tidak meningkat 
(pandangan yang kuat terhadap 
penyebab hal gaib) 

 Kurang pemahaman terkait 
kondisi medis pasien (tidak mau 
mencari tahu informasi terkait 
kondisi medis pasien) 

P3   Pengetahuan meningkat 

Berdasarkan tabel diatas menunjukkan bahwa ketiga 

partisipan memiliki pengetahuan yang kurang sehingga 

penyakit pasien dikaitkan oleh gangguan hal mistik. Karena 

pemahaman tersebut, maka ketiga partisipan memilih 

pengobatan alternatif untuk penanganan pertama 

penyembuhan pasien. Berdasarkan pengobatan alternatif 

yang ketiga pasien jalani, P1 dan P3 kurang mendapatkan 
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informasi mengenai keadaan pasien atau penyebab penyakit 

pasien. Sedangkan P2 mendapatkan informasi dari 

pengobatan alternatif yang dijalani pasien bahwa ada 

keterkaitan antara penyakit pasien dengan gangguan mistik. 

Karena kurangnya informasi yang diterima oleh 

partisipan disertai kegagalan pengobatan yang mereka 

anggap kurang maksimal karena hanya bersifat sementara, 

sehingga ketiga partisipan memutuskan untuk beralih ke 

pengobatan medis. Dari ketiga partisipan, P1 dan P2 memiliki 

pemahaman yang kurang terhadap kondisi pasien. Hal itu 

dikarenakan kurangnya informasi medis tentang kondisi 

pasien yang didapatkan dari kedua partisipan tersebut. 

Kurangnya pemahaman P1 tentang diagnosa pasien 

dikarenakan kesulitannya dalam memahami bahasa yang 

dijelaskan dari pihak medis. Selain itu juga P1 tidak mau 

mencari informasi lebih tentang kesehatan pasien karena 

menganggap sudah cukup tahu. Sedangkan P2 memiliki 

pemahaman yang kurang tentang kondisi pasien secara medis 

dikarenakan pandangannya yang kuat terhadap hal mistik 

yang melatar belakangi penyakit pasien, sehingga 

mengakibatkan P2 tidak ingin mencari tahu informasi lebih 

tentang kesehatan pasien.  



71 
 

 

Namun berbeda dengan P3 yang memiliki pemahaman 

minim terhadap kondisi kesehatan pasien secara medis pada 

awal pasien jatuh sakit. Dengan mendapat informasi dari 

berbagai pihak medis, seperti tetangga yang bekerja sebagai 

perawat, dari pihak RSJ tempat pasien dirawat, serta dari 

Puskesmas mengakibatkan bertambahnya pemahaman P3 

tentang kondisi pasien. Namun walaupun dari ketiga partisipan 

tersebut memiliki perbedaan dalam memahami kondisi pasien, 

ketiga partisipan tetap menjalankan perannya dengan baik.  

4.4.4 Peran yang Dijalankan dan Beban yang Dihadapi 

Tabel 4.2 Peran Partisipan dan Beban yang Dihadapi 
Partisipan Peran Beban 

P1,P2 dan 
P3 

 Memberikan perhatian dan dukungan  
 Mencarikan tempat pengobatan pasien  
 Mencukupi kebutuhan sehari-hari pasien  
 Melakukan pengawasan minum obat  
 Melatih kemandirian pasien  

 Ekonomi  
 Sosial  
 

Alasan Bertahan 
P1, P2, dan 
P3 

 Pasien adalah tanggung jawab partisipan sebagai anggota keluarga  
 Masih mengharapkan kesembuhan pasien  

P3  Banyaknya dukungan dari orang sekitar  
 Berserah kepada Tuhan  

Peran yang diberikan P1, P2, dan P3 dalam merawat 

pasien selama masa penyembuhan dilakukan dengan penuh 

perhatian dan kasih sayang. Peran dari ketiga partisipan 

sebagai caregiver pasien dalam merawat pasien (lihat tabel 

4.2, halaman 67) ditunjukkan dengan memberikan perhatian 

yang cukup kepada pasien, memberi dukungan kepada pasien 

agar membantu proses penyembuhan, mencarikan tempat 

pengobatan untuk mengupayakan kesembuhan pasien, 
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mencukupi kebutuhan sehari-hari pasien dan juga melakukan 

pengawasan minum obat pada pasien. P1 menjalankan 

perannya tersebut dikarenakan orang tua pasien sudah 

meninggal dan P1 sebagai kakak tertua dalam keluarganya, 

sehingga memiliki tanggung jawab untuk merawat pasien. 

Selain itu juga karena kurangnya kepedulian dari anggota 

keluarga yang lainnya menyebabkan P1 harus merawat 

sendiri pasien. 

Sedangkan P2 adalah ayah dari pasien, sehingga 

sudah menjadi tugasnya untuk menjaga dan merawat pasien. 

Selain itu juga karena istrinya merasa tidak sanggup saat 

menghadapi kekambuhan pasien, sehingga P2 menjadi 

caregiver pasien. Begitu juga dengan P3 yang berperan 

sebagai ibu pasien yang sudah tidak memiliki suami, sehingga 

kebutuhan keluarga dan tugas untuk merawat pasien adalah 

tanggung jawabnya. Selain itu anggota keluarga lainnya juga 

sedang sakit dan bergantung dengan P3, sehingga tidak bisa 

membantu merawat pasien. 

Dalam menjalankan perannya ketiga partisipan juga 

memiliki beban yang harus dihadapi. Hal itu dirasakan oleh 

ketiga partisipan, terutama beban dalam bidang ekonomi. P1 

merasakan beban yang sangat ia rasakan yaitu beban 

ekonomi karena masih menanggung biaya sekolah kedua 
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anaknya dan masih menanggung biaya pengobatan pasien. 

Dalam mencarikan pengobatan alternatif yang sudah dijalani 

pasien sudah menghabiskan banyak biaya, sehingga P1 

merasa memiliki kendala biaya untuk melanjutkan pengobatan 

pasien. Selain masalah ekonomi juga P1 memiliki beban 

sosial karena dengan kondisi penyakit pasien menyebabkan 

orang sekitar P1 menjadi berubah dan tidak suka. 

P2 juga memiliki beban yang sama, yaitu dari segi 

ekonomi dan sosial. P2 menjadi tidak bisa bekerja untuk 

menafkahi keluarga karena harus merawat dan menjaga 

pasien, sehingga kebutuhan keluarga dipenuhi oleh istrinya. 

Pengobatan yang telah dijalani pasien membutuhkan banyak 

biaya karena P2 harus membawa pasien ke pengobatan 

alternatif yang letaknya jauh sehingga membutuhkan biaya 

tambahan sebagai transportasinya. Selain itu beban sosial 

dirasakan P2 karena dia merasa kondisi pasien bisa 

membahayakan orang sekitar, sehingga pasien sempat 

dirantai agar tidak menganggu orang lain. 

P3 memiliki beban yang sama dalam bidang ekonomi, 

namun ia tidak merasa terbebani dengan kondisi pasien dan 

lingkungan sosialnya. Beban ekonomi dirasakan P3 karena 

harus merawat ketiga putranya yang semuanya sakit, 

kemudian untuk memenuhi kebutuhan keluarga dan mencari 
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pengobatan bagi pasien juga membutuhkan banyak biaya. Hal 

itu membuat P3 beralih ke pengobatan terdekat untuk 

mengurangi biaya yang harus dikeluarkan. Namun dengan 

kondisi pasien dan keluarganya tidak membuatnya memiliki 

beban sosial, karena banyaknya dukungan dari para tetangga 

dan orang sekitar membuatnya merasa dipedulikan. 

4.4.5 Reaksi Orang Lain terhadap Pasien 

Pada P1 reaksi orang lain terhadap pasien cenderung 

negatif, hal ini ditunjukkan dengan sikap para tetangga yang 

merasa jijik melihat kondisi pasien dan berperilaku kurang 

baik. Selain itu juga banyak yang menggunjingkan penyebab 

sakit pasien yang dipersepsikan warga karena pesugihan, ada 

juga yang menginginkan pasien untuk diserahkan ke dinas 

sosial atau rumah sakit jiwa dengan alasan resah jika pasien 

mengganggu orang lain. Tetapi dengan banyaknya reaksi 

negatif dari orang sekitar membuat P1 selalu bersabar dan 

bersikap baik kepada semua orang agar beban yang 

dirasakannya bisa berkurang. 

Bermacam-macam reaksi orang lain terhadap pasien 

yang dirasakan pada P2 dikarenakan ada tetangga yang 

bersikap positif dengan mengajak pasien bersosialisasi, dan 

ada juga yang tidak mempedulikan kondisi pasien. Sedangkan 

pada P3 reaksi positif dari orang sekitar sangat dirasakannya. 
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Hal ini dikarenakan banyaknya dukungan dari para tetangga 

pasien yang membantu merawat dan memberikan dukungan 

agar mempercepat penyembuhan pasien. Sehingga dengan 

banyaknya dukungan orang lain membuat P3 merasa lebih 

kuat untuk menjalani hidupnya dan mengupayakan 

kesembuhan untuk pasien. 

4.5 Pembahasan 

 Bagian ini menjabarkan interpretasi hasil temuan penelitian 

yang kemudian akan dibandingkan dengan konsep, teori dan 

penelitian terdahulu untuk melengkapi pembahasan interprestasi 

hasil penelitian.  

4.5.1 Pandangan Keluarga terhadap Anggota Keluarga yang 

Menderita Skizofrenia 

 Siswanto (2007) mengatakan pandangan atau 

stigma berasal dari kecenderungan manusia untuk menilai 

(judge) orang lain. Berdasarkan penelitiannya, 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. 

Gangguan jiwa yang lebih memiliki kemungkinan untuk 

dipandang masyarakat sebagai hal yang tidak normal atau 

menyimpang pada pola perilakunya. Di lingkungan partisipan 

cenderung kurang dapat menerima kondisi pasien skizofrenia 
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karena adanya anggapan bahwa penyakit tersebut berkaitan 

dengan hal gaib dan dapat mengganggu atau menyakiti orang 

di sekitarnya.  

Menurut Sanipar (1992), model demonologi 

mengklasifikasikan 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 atau perantara seperti makhluk halus, jin, setan, 

atau roh tertentu. Ketiga partisipan memiliki anggapan bahwa 

penyakit pasien ada kaitannya dengan hal gaib atau kekuatan 

supranatural yang mengganggu pola pikir pasien sehingga 

perilaku yang ditimbulkan menjadi tidak wajar. Oleh sebab itu 

pengobatan alternatif menjadi pilihan pengobatan untuk 

menghilangkan atau mengusir hal mistik tersebut. Selain itu  

adanya anggapan bahwa medis tidak mampu menyembuhkan 

penyakit akibat hal gaib. Anggapan partisipan tersebut seperti 

hasil survei yang dilakukan oleh Toshiyuki dan kawan-kawan 

(2006), yang menyebutkan bahwa penyebab terjadinya 

gangguan jiwa adalah karena pengaruh kekuatan supranatural 

sehingga dalam perawatannya tidak bisa menerima 

pengobatan dari medis. Kemudian penelitian dari Syaharia 

(2008), yang menyatakan bahwa penyebab dari gangguan 
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jiwa adalah adanya kekuatan supranatural sehingga dalam 

perawatan pasien gangguan jiwa mengesampingkan 

perawatan medis dan psikiatri. 

Kurangnya pengetahuan keluarga terhadap deteksi 

awal penyakit skizofrenia membuat penafsiran dan 

pemahaman yang salah dalam merawat pasien, misalnya 

pencarian pertolongan pertama pada saat terjadi gejala awal 

skizofrenia. Kurangnya pengetahuan keluarga juga akan 

mempengaruhi tindakan yang akan dilakukan terhadap 

pasien, seperti menjalankan ritual tertentu, dimandikan 

dengan harapan agar roh jahat yang bersemayam dalam 

tubuh pasien bisa keluar, serta dirantai karena merasa pasien 

dapat membahayakan orang di sekitarnya. 

Hal itu didukung oleh penelitian yang dilakukan 

Wardhani dan kawan-kawan (2011), 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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Keterbatasan biaya ikut menjadi pertimbangan untuk 

mengutamakan pengobatan alternatif bagi pasien karena 

partisipan beranggapan bahwa pengobatan medis 

membutuhkan banyak biaya dengan proses yang rumit. 

Namun berbagai macam pengobatan alternatif yang dijalani 

pasien dirasa gagal dalam menyembuhkan pasien karena 

tidak berpengaruh terhadap kesehatan pasien. Selain itu, 

karena ketidaktelatenan partisipan dalam ritual yang rumit 

serta biaya yang sudah banyak dikeluarkan untuk pengobatan 

pasien mengakibatkan pasien tidak melanjutkan pengobatan 

alternatif yang dijalani. 

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. 
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Peralihan pengobatan alternatif ke medis dilakukan 

karena kegagalan pengobatan alternatif yang telah dijalani 

pasien dan karena banyaknya biaya yang sudah dikeluarkan 

untuk pengobatan. Gunawan (2002) mengatakan bahwa 

hampir dapat dipastikan dokter merupakan tempat 

pertolongan terakhir setelah usaha mendapatkan pertolongan 

atau pengobatan melalui dukun gagal. Kebanyakan penderita 

yang datang untuk mendapat pertolongan sudah dalam 

keadaan parah atau kronis. Dengan melakukan peralihan 

pengobatan dari alternatif ke medis, pengetahuan keluarga 

mengenai kondisi pasien sedikit bertambah.  

Pengetahuan keluarga terhadap kondisi pasien 

menjadi sedikit meningkat setelah dilakukan pengobatan 

medis. Karena ketiga partisipan tidak mendapatkan informasi 

yang cukup mengenai kondisi penyakit pasien dari 

pengobatan alternatif yang telah pasien jalani. Pada P3 terjadi 

peningkatan pemahaman terhadap penyakit pasien karena 

mendapat informasi dari berbagai pihak medis yang 

menangani pasien, sehingga dapat segera memberikan 

penanganan yang tepat kepada pasien.  

Berbeda dengan P3, kedua partisipan lainnya merasa 

cukup mendapatkan informasi dari petugas medis, meskipun 

mereka merasa kurang paham dengan informasi yang 
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diberikan. Informasi medis yang diberikan dirasa sulit untuk 

dipahami karena ketidakmampuan partisipan untuk 

memahami bahasa medis yang digunakan pihak medis, selain 

itu partisipan merasa bingung atau tidak tahu dengan apa 

yang harus ditanyakan. P1 dan P2 tidak mau mencari 

informasi lagi dikarenakan lebih mementingkan dampak positif 

dari pengobatan medis yang dijalani pasien, serta adanya 

kepercayaan yang kuat terhadap pengaruh pengobatan 

alternatif yang ikut membantu mengusir hal gaib di tubuh 

pasien.  

4.5.2  Peran Keluarga dalam Perawatan Anggota Keluarga yang 

Menderita Skizofrenia 

Menurut Friedman (1998), struktur keluarga terdiri dari 

empat aspek yang saling berkaitan yaitu: struktur peran; 

sistem nilai; proses komunikasi; dan struktur kekuasaan. 

Keberadaan anggota keluarga yang mengalami skizofrenia 

akan mempengaruhi posisi dan peran dari masing-masing 

anggota keluarganya. Ketiga partisipan memiliki struktur 

keluarga yang berbeda-beda, namun mampu menjalankan 

perannya dalam memberikan perawatan kepada pasien 

dengan baik. Peran yang dijalankan caregiver pasien tidak 

luput dari pandangan keluarga mengenai gangguan jiwa yang 

diderita pasien. Selain itu, struktur kekuasaan dan sistem nilai 
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yang dianut dari semua partisipan juga mempengaruhi pilihan 

pengobatan yang dijalani pasien.  

Peran yang diberikan partisipan dalam perawatan 

pasien ditunjukkan dengan memberikan dukungan kepada 

pasien, mengajarkan kemandirian dan mencarikan 

pengobatan untuk menyembuhkan pasien. 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). Seperti pada penelitian Wuryaningsih dan 

kawan-kawan (2013), yang menyebutkan bahwa kepedulian 

juga 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. 

Setelah pasien menempuh pengobatan medis, ketiga 

partisipan juga berperan dalam pengawasan minum obat dan 

mendampingi pasien jika akan kontrol. Pengawasan keluarga 

dalam mengkonsumsi obat pasien merupakan hal yang 
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penting bagi kesembuhan pasien. Menurut Keliat (2002), 

peran keluarga diharapkan dalam perawatan klien gangguan 

jiwa adalah dalam pemberian obat, pengawasan minum obat 

dan meminimalkan ekspressi keluarga. 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. 

Dalam menjalankan perannya, caregiver pasien 

Skizofrenia tidak luput dari beban yang harus dihadapi. Pada 

keluarga dengan gangguan jiwa, stressor yang dihadapi 

berbeda dengan keluarga dengan masalah kesehatan 

lainnya. Gangguan jiwa memberikan efek pada keluarga dari 

klien yang disebut dengan beban keluarga (family burden). 

Dan menurut WHO (2001), beban keluarga diklasifikasikan 

menjadi dua jenis, yaitu undefined burden dan hidden 

burden. Undefined burden (beban yang sulit diukur) adalah 

beban keluarga yang berhubungan dengan kondisi sosial dan 

ekonomi keluarga. Sedangkan hidden burden (beban 

tersembunyi) berhubungan dengan stigma, hak seseorang 

dan kebebasan. 
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Beban yang sulit diukur (undefined burden) dirasakan 

oleh partisipan karena biaya finansial secara langsung 

ataupun tidak langsung dalam perawatan pasien, dan juga 

kehilangan produktifitas dari anggota keluarga karena harus 

merawat dan mengawasi klien dengan gangguan jiwa. 

Sedangkan beban tersembunyi (hidden burden) dirasakan 

karena adanya stigma mengenai gangguan jiwa yang ada di 

masyarakat. Hal ini menjadi masalah yang besar karena klien 

gangguan jiwa membutuhkan dukungan dari masyarakat. Hal 

ini didukung oleh penelitian yang dilakukan oleh Agiananda 

(2006), yang menunjukkan hasil 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.  

Walaupun memiliki beban yang berat dalam 

menjalankan perannya, kondisi tersebut tetap membuat 

ketiga partisipan bertahan untuk merawat dan mendampingi 

pasien. Hal itu dikarenakan ada rasa tanggung jawab atas 

pasien yang merupakan anggota keluarganya sehingga harus 

dirawatnya. Selain itu partisipan juga memiliki harapan yang 
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besar untuk kesembuhan pasien, sehingga partisipan 

bersedia menjalaninya dengan ikhlas dan sabar. Adanya 

dukungan dari anggota keluarga lainnya dan orang di 

lingkungan sekitar juga sangat dibutuhkan partisipan agar 

mampu bertahan dalam merawat pasien.  

Alasan tersebut didukung oleh hasil penelitian yang 

dilakukan oleh Novia dan Siti (2015), yang 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. 


