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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

A.  KESIMPULAN 

1. Dampak skizofrenia bagi keluarga sangatlah besar, ini menyebabkan seluruh 

keluarga ikut merasakan penderitaan tersebut. Jika keluarga tidak siap dengan 

hal ini, maka bukan hanya penderita saja yang mengalami gangguan, namun 

keluarga pun ikut merasakan dampaknya baik itu kesedihan ketika melihat 

keadaan penderita yang tidak kunjung sembuh, hidup dalam ketidak pastian 

apakah akan sembuh atau bagaimana kelanjutan kehidupannya ke depan. 

Kemarahan dan rasa takut yang muncul ketika menjadi korban kekerasan 

penderita, stress, rasa bersalah ketika sebagai anggota keluarga tidak mampu 

berbuat apa-apa untuk menolong penderita, dan juga rasa malu dan khawatir  

ketika harus berhadapan dengan masyarakat sekitar. Tidak hanya sampai di situ 

saja, ketika berhadapan dengan penderita sering terjadi kesalahpahaman di antara 

anggota keluarga dan dapat timbul konflik di antara anggota keluarga. Hal ini 

akan sangat memengaruhi keberlangsungan suatu keluarga, akan terjadi 

perubahan peran dan fungsi dalam keluarga. 

2. Secara umum dapat dikatakan bahwa keluarga masih kurang memiliki informasi 

yang akurat mengenai skizofrenia. Karena hal inilah maka AYS dan bapak UMD 

masih mengalami skizofrenia sampai sekarang ini dan tidak pernah mendapatkan 

penanganan medis.  
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3. Keluarga yang memiliki anggota penderita skizofrenia cenderung malu dan 

tertutup, apalagi jika orang tersebut bukan kerabat atau kenalan mereka. Bagi 

beberapa keluarga yang memiliki anggota penderita skizofrenia merupakan aib 

yang besar. Sepertinya masih cukup kuat anggapan dalam masyarakat bahwa 

skizofrenia disebabkan oleh kutukan dan dosa, kemasukan roh jahat atau 

disebabkan oleh guna-guna. Hal inilah yang menyebabkan penanganan yang 

diberikan pada penderita tidak tepat. Hal ini pula yang kadang menimbulkan 

konflik di antara keluarga. 

4. Setiap dampak yang muncul dikarenakan oleh berbagai penyebab, setiap subyek 

merasakan beberapa dampak, baik itu secara psikologi, dampak sosial dan juga 

dampak keuangan. Tidak semua penyebab dapat menimbulkan dampak yang 

sama bagi seluruh subyek. 

5. Perasaan takut lebih cenderung dirasakan oleh subyek perempuan, di mana 

mereka merasakan bahwa mereka tidak mempunyai kekuatan yang dapat 

mengimbangi kemarahan penderita dan juga subyek perempuan lebih rentan 

terhadap stress dan kemarahan, apalagi subyek yang pernah mengalami 

kekerasan, dalam hal ini pernah dipukul atau disakiti oleh penderita, bahkan bisa 

muncul trauma pada diri subyek. 

6. Subyek laki-laki lebih rentan terhadap perasaan bersalah, ketika mereka 

merasakan mereka tidak mampu melakukan apa-apa untuk menolong saudara 

mereka. Sebagai seorang laki-laki, mempunyai ego yang cukup tinggi sehingga 

rasa tanggung jawab lebih besar, sehingga ketika mereka tidak mampu 

menolong, ketidak mampuan mereka berubah menjadi perasaan bersalah. 
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7. Subyek yang mempunyai hubungan darah atau sebagai saudara kandung lebih 

cenderung merasa malu. Ini dikarenakan dalam pandangan mereka, penilaian 

masyarakat akan ditujukan pada mereka sebagai saudara kandung dari penderita. 

Keadaan penderita yang tidak terawat, tentunya akan menimbulkan kesan 

mereka membiarkan penderita atau tidak ada perhatian dari mereka sebagai 

saudara kandung, seolah-olah mereka tidak peduli terhadap keadaan saudara 

mereka. 

8. Rasa sedih dialami oleh semua subyek, karena prihatin akan keadaan penderita 

dan juga ketidakpastian akan masa depan penderita, serta tindakan-tindakan yang 

dilakukan bagi penderita seperti pemasungan, pada dasarnya tidak disetujui oleh 

semua subyek, namun karena keterbatasan pengetahuan mengenai sakit yang 

dialami oleh penderita sehingga pengambilan keputusan didasarkan pada 

pandangan masyarakat, atau hal-hal yang sering dilakukan bagi orang yang 

mengalami skizofrenia. Karena keterbatasan pengetahuan inilah sehingga 

pemasungan terpaksa dilakukan meskipun bertentangan dengan keinginan 

mereka. 

9. Dampak sosial yang muncul bagi anggota keluarga di antaranya adalah adanya 

keterbatasan waktu untuk dapat terlibat dalam berbagai pekerjaan atau kegiatan 

di masyarakat dikarenakan butuh waktu dan perhatian yang lebih bagi penderita. 

Hubungan atau relasi dengan masyarakat sekitar yang terbatas. Hubungan atau 

relasi dengan anggota keluarga yang lain pun terbatas. Adanya kerenggangan 

hubungan baik itu keluarga inti dan dengan kerabat yang lain. Kondisi ekonomi 
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yang terganggu, dikarenakan penderita tidak mampu menghidupi dirinya sendiri, 

sehingga menjadi tanggung jawab anggota keluarga yang lain. 

 

B.  SARAN 

Tentunya tidak sedikit yang dibutuhkan keluarga dalam upaya menyesuaikan diri 

dengan kehadiran penderita skizofrenia dalam keluarga. Namun ada beberapa hal 

yang penting yang dapat membantu penyesuaian diri keluarga : 

1. Bagi anggota keluarga, dalam menghadapi penderita dibutuhkan Informasi yang 

tepat mengenai skizofrenia, gejala-gejalanya, kemungkinan perjalanan 

penyakitnya, berbagai bantuan medis dan psikologis yang dapat meringankan 

gejala skizofrenia. Informasi yang tepat akan menghilangkan saling menyalahkan 

satu sama lain. 

2. Keluarga harus dapat saling mendukung dan saling menguatkan. Keluarga juga 

harus mampu menciptakan lingkungan/ruang yang diperlukan oleh penderita 

agar dapat merasa nyaman sehingga dapat menghindari atau paling tidak 

mengurangi kekambuhan. menciptakan ruang psikologi yang tepat dengan 

mengurangi konflik dalam keluarga dan mempererat relasi dalam keluarga, di 

mana seluruh anggota keluarga ikut berperan serta.  

3. Bagi gereja diharapkan mampu melihat kebutuhan warga jemaatnya, dalam hal 

ini, gereja dapat memberikan pendampingan bagi anggota keluarga sehingga 

menolong anggota keluarga dalam menghadapi penderita. Dengan adanya 

konseling atau pendampingan dari gereja, akan sedikit menolong anggota 

keluarga dalam menangani emosi dan juga amarah anggota keluarga dalam 
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menghadapi penderita. Dengan adanya pendampingan anggota keluarga tidak 

lagi merasa sendiri dalam menghadapi penderita. 

4. Bagi pemerintah setempat apabila di daerah tersebut tidak terdapat Rumah Sakit 

Jiwa, gereja dapat bekerja sama dengan pemerintah setempat atau dinas 

kesehatan setempat untuk dapat menolong anggota keluarga dalam menghadapi 

penderita skizofrenia, baik itu dalam pengadaan obat atau dapat memberikan 

informasi-informasi seputar skizofrenia yang dibutuhkan oleh keluarga. 

5. Melalui penulisan ini diharapkan kampus dapat melihat bahwa kebutuhan di 

masyarakat begitu kompleks. Melalui penelitian ini kampus/fakultas dapat 

bekerja sama dengan pemerintahan setempat atau rumah sakit setempat dan juga 

daerah yang kurang mendapat perhatian untuk dapat menmbuat program program 

yang terkait dengan usaha peningkatan dibidang kesehatan mental di lingkungan 

keluarga, melalui pola pengasuhan yang sehat seperti layanan konseling 

keluarga, dan penyuluhan tentang kesehatan mental. Keluarga adalah lingkungan 

terdekat bagi penderita skizofrenia, sehingga keluarga harus mengerti dan 

memahami dengan baik apa itu skizofrenia, bagaimana menghadapi penderita 

skizofrenia. Oleh karena itu, diperlukan berbagai informasi yang dapat 

membantu keluarga  untuk menghadapi penderita dan juga bagaimana keluarga 

dapat saling mendukung dan menolong dalam perkembangan kesehatan mental 

anggota keluarga yang lain. 

6. Masih banyak kekurangan dalam penulisan ini di mana sudut pandang dalam 

masalah ini kurang luas, hanya difokuskan pada dampak psikososial bagi 

anggota keluarga. Mungkin pada penelitian selanjutnya bisa dilihat dampak 
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keluarga bagi perkembangan kesehatan penderita, atau bisa saja melihat masalah 

skizofrenia dari sudut pandang pola asuh keluarga berdasarkan budaya suatu 

daerah tertentu apakah mempunyai dampak atau tidak. 

 

 

 


