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BAB IV 

HASIL  PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

 

Dalam bab ini peneliti akan menggunakan hasil penelitian dan 

pembahasan yang telah dilakukan pada tiga partisipan selama kurang lebih 

dua bulan. Penyajian data hasil penelitian akan dibagi menjadi tiga bagian. 

Bagian awal berisikan gambaran tempat penelitian, bagian kedua berupa 

data demografi partisipan yang meliputi nama, usia, agama, jenis kelamin, 

status hubungan dengan pasien skizofrenia. 

Pada bagaian akhir akan mencakup data – data penelitian berupa 

hasil wawancara mendalam semi terstruktur dan catatan lapangan yang 

disusun berdasarkan tema – tema yang ditemukan tentang pandangan 

keluarga terhadap pasien skizofrenia ditinjau dari perspektif budaya 

setempat di Desa Tegalrejo Salatiga. 

Hasil penelitian yang telah didapat akan dibandingkan dengan teori 

– teori yang memiliki keterkaitan dengan penelitian ini. Selain itu, peneliti 

juga membahas pengaruh dari penanganan yang dipilih keluarga untuk 

kesembuhan pasien skizofrenia di Desa Tegalrejo Salatiga menurut budaya 

khususnya budaya Jawa 
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4.1 Setting Penelitian 

4.1.1 Persiapan Penelitian 

Persiapan penelitian dimulai dari tahap pembuatan surat 

izin penelitian maupun pengambilan data awal sampai pada 

bulan Juli. Setelah itu peneliti melakukan koordinasi dengan 

petugas Puskesmas Tegalrejo dalam melakukan survey 

terhadap calon riset partisipan pada awal bulan Agustus. 

Pemilihan calon riset partisipan ditentukan melalui data rekam 

medik pasien yang memenuhi kriteria sampel yaitu keluarga 

yang salah satu anggota keluarga menderita gangguan jiwa 

skizofrenia, serta bersedia diwawancara dan juga menyepakati 

untuk menetapkan jadwal waktu wawancara. 

Selanjutnya peneliti mulai turun ke lapangan untuk 

memulai proses pendekatan maupun wawancara terhadap riset 

patisipan yang telah ditentukan pada tanggal 03 Agustus 2015. 

 

4.1.2 Pelaksanaan Penelitian 

Pelaksanaan wawancara melalui beberapa pertemuan 

degan partisipan dilakukan sejak tanggal 03 Agustus 2015 

sampai dengan tanggal 01 September 2015. 
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4.1.2.1 Riset Partisipan 1 (RP1) 

Wawancara pertama bersama RP1 dilakukan pada 

tanggal 03 Agustus 2015 pukul 09.30 – 10.45 WIB. Bertempat 

diteras rumah RP1 dengan kondisi pasien sudah mandi dan ikut 

menyambut peneliti. Sedangkan RP1 saat itu baru saja selesai 

melakukan kegiatan bersih – bersih rumah 

Pertemuan kedua dilakukan pada tanggal 06 Agustus 

2015 pukul 09.20 – 11.15 WIB bertempat di teras rumah RP1. 

Pasein (Mas S) sedang bernyanyi dengan keponakannya yang 

berusia 2 tahun.  

Pertemuan ketiga pada tanggal 19 Agustus 2015 pukul 

10.15 – 11.25 WIB bertempat di teras rumah RP1. Saat itu 

pasien (Mas S) belum mandi, sudah potong rambut ,penampilan 

rapi. Pasien sempat menunjukkan bakatnya memainkan gitar 

sambil bernyanyi. 

Pertemuan keempat dilakukan tanggal 22 Agustus 2015 

pukul 14.00 – 15.45 WIB. Mas S mau melakukan kegiatan 

bersih – bersih taman bersama peneliti di taman depan rumah. 
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4.1.2.2 Riset Partisipan 2 (RP2) 

Wawancara pertama dilakukan pada tanggal 06 Agustus 

2015 pukul 16.00 – 17.03 WIB bertempat di ruang tamu rumah 

RP2. Kondisi pasien saat itu sudah mandi dan terlihat bersih, 

ikut menyambut kedatangan peneliti.  

 

4.1.2.3 Riset Partisipan 3 (RP3) 

Wawancara pada pertemuan pertama dilakukan pada 

tanggal 03 Agustus 2015 pukul 15.45 – 17.05 WIB di ruang 

tamu kediaman RP3. Kondisi pasien saat itu baik, komunikasi 

lancar. 

Pada pertemuan kedua tanggal 06 Agustus 2015 pukul 

15.00 – 16.05 WIB di ruang tamu dan berbincang bersama 

peneliti. Pasien menyatakan kalau badannya terasa lemas dan 

bagian tengkuk kepala terasa kaku, serta menanyakan 

beberapa vitamin untuk kesehatan mata.  

Pertemuan ketiga dilakukan pada tanggal 19 Agustus 

2015 pukul 14.30 – 17.00 WIB di ruang tamu rumah RP3. Saat 

itu pasien sedang tertidur dikamar. Menurut keterangan RP3, 

pasien mengalami susah tidur beberapa hari ini dan terasa 

lemas badannya serta pusing – pusing. 
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4.2 Hasil Penelitian  

4.2.1 Riset Partisipan 1 (RP1) 

4.2.1.1  Gambaran Umum RP1 

RP1 adalah Ny.K (57th) yang bekerja ibu rumah tangga, 

berasal dari Kota Salatiga dan tinggal di Tegalrejo Salatiga. RP1 

merupakan warga Tegalrejo dengan latar belakang budaya 

Jawa dan beragama kristen. Ny.K merupakan ibu dari pasien 

skizofrenia yang berinisial Mas S (anak yang ke tujuh dari 

sembilan bersaudara).  

Selain sebagai ibu rumah tangga, Ny.K juga sebagai 

pengasuh cucu (cucu dari anak kelima) yang berusia 2 tahun, 

RP1 juga aktif dalam kegiatan kepengurusan posyandu. 

Sehingga RP1 memiliki kesadaran yang baik terhadap 

penangananan kesehatan anaknya yang mengalami gangguan 

jiwa walaupun juga disertai pengobatan atau penanganan dari 

pemuka agama dan paranormal. RP1 merupakan orang 

terdekat dari pasien (Mas S), hal ini dibenarkan dengan 

pengakuan dari pasien sendiri beserta kakak kelima dan 

keenam. 
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4.2.1.2 Pandangan keluarga terhadap pasien skizofrenia 

Pandangan keluarga RP1 saat pertama kali 

mengetahui mas S mengamuk yaitu mereka menganggap 

terdapat roh halus dari gunung Merapi yang merasuki 

tubuhnya. Keluarga RP1 beranggapan bahwa Mas S diikuti 

oleh tiga anak kecil yang berambut api yang suka 

menyuruhnya untuk membakar barang-barang. 

Keluarga Ny.K menganggap kalau ada anak-anak kecil 

berambut api yang ikut karena saat mas S pertama kali sakit 

gunung Merapi akan meletus dan roh-roh halus yang berada 

di gunung itu turun dan ikut di tubuh mas S. Serta jika 

kambuh Mas S suka membakar barang-barang yang berada 

di dalam rumah. 

“Dulu dia bakar semua barang – barang yang ada 

di dalam rumah, katanya saya yang memerintahkan, 

padahal waktu itu saya sedang pergi doa ke Salib Putih 

untuk kesembuhannya. Tetangga sekitar yang tau 

kepulan asap malah mengira gunung merapi meletus… 

RP1 20” 

“Waktu itu dia sendirian, kakak – kakaknya kerja 

semua, saya pergi sama adeknya. Begitu kakaknya 

yang dari Semarang pulang, Mas S dihajar.. karena 

kakaknya kan tidak tau kalau sakit jiwa, taunya ya itu 

memang tingkah buruknya Mas S. Waktu itu, Mas S 

bilang kalau semua yang dia lakukan bukan 
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keinginannya tapi karena suruhan anak – anak 

berambut api..RP1 25” 

Ya, diem sama bingung mbak,kenapa ni mas S 

ini, wong itu mulai sakit semenjak bapaknya meninggal 

mbak trus sama kebarengan roh-roh halus dari gunung 

merapi mau meletus itu…RP1 80” 

Dari pernyataan keluarga Ny.K, Mas S juga pernah 

melihat naga berkepala tujuh  (sejenis setan) seperti yang 

terkandung di wahyu (dalam agama kristen) . 

“Kan dia itu pernah juga seperti melihat naga 

berkepala tujuh kaya yang di wahyu itu loh Mbak...RP1 

70” 

Namun, setelah lama mas S sering kambuh ada 

seorang tetangga yang bekerja di salah satu yayasan di 

Tegalrejo menyarankan Mas S dibawa ke Rumah sakit jiwa, 

karena sakit Mas S itu adalah skizofrenia. Keluarga RP1 

menganggap sakit mas S ini bisa disembuhkan. 

“Ya waktu itu pulang dari RS besar kan saya minta 

rujukan –rujukan dari Rumah Sakit Jiwa dan dari 

perawat – perawat Bina Kasih. Dulu juga pernah 

berobat ke dokter yang jaraknya cukup jauh dari rumah, 

tapi ya malah “tidak kacek” (tidak mempengaruhi 

kesembuhan) 

Setelah pulang dari Rumah Sakit itu sampai sekarang 

Mas S saya kasih  obat dari Puskesmas…RP1 45” 

“Ya bisa sembuh asalkan tlaten ngopeni (rajin merawat) 

,obat juga harus diperhatikan mbak,..RP1 90 
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4.2.1.3 Cara Penanganan atau perawatan keluarga saat pasien 

kambuh 

Penanganan pertama kali yang dilakukan oleh 

keluarga Ny.K ketika Mas S sedang kambuh yaitu keluarga 

hanya membiarkan dan mendiamkan saja.  

“Ya, diem sama bingung mbak,kenapa ni mas 

S ini, wong itu mulai sakit semenjak bapaknya 

meninggal mbak trus sama kebarengan gunung 

merapi mau meletus itu…RP1 85” 

 

“Pernah ada masukan dari perawat Bina Kasih 

kalau ada pasien seperti ini sedang “nyanyi” (kambuh) 

disuruh untuk mendiamkan, karena tenaganya 10x 

lipat lebih kuat dari orang biasa. Di diamkan tetapi 

dengan pengawasan…. RP1 45” 

 

  Namun, setelah lama Mas S mengalami skizofrenia 

dan keluarga sudah mengetahui jika ada tanda-tanda mau 

kambuh keluarga RP1 sudah mulai merespon dan 

memberikan perhatian. 

“Nanti kalau marah – marah biasanya saya kasih kata – 

kata supaya amarahnya mereda sehingga tidak jadi 

melakukan kekerasan…RP1 80” 
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4.2.1.4 Cara Pengobatan yang dipilih  keluarga  

Selama mengalami gangguan jiwa keluarga Ny.K 

mengobati atau menangani dengan dibawa ke Rumah sakit 

Jiwa yang disarankan oleh perawat Bina Kasih, namun tidak 

terjadi perubahan. 

“Setelah saya tanyai itu dia sempat tertidur, lalu 

tiba – tiba bangun dan marah – marah katanya saya 

yang memerintahkan. Setelah itu langsung keluarga 

bawa ke rumah sakit  jiwa di daerah Pedurungan. 

Lewat saran dari perawat – perawat Bina Kasih dekat 

sini….RP1 40” 

 

“Ya waktu itu pulang dari RS besar kan saya 

minta rujukan –rujukan dari Rumah Sakit Jiwa dan dari 

perawat – perawat Bina Kasih. Dulu juga pernah 

berobat ke dokter yang jaraknya cukup jauh dari rumah, 

tapi ya malah “tidak kacek” (tidak mempengaruhi 

kesembuhan)…RP1 45” 

 

Selain pegobatan medis keluarga Ny.K juga mencari 

pengobatan menurut budaya atau tradisional seperti 

didoakan oleh pemuka agama, dan didatangkan paranormal 

ke rumah Ny.K waktu pertama kali Mas S mengalami 

skizofrenia.  

“Iya pernah,, dulu pernah manggil orang pintar 

tapi katanya kalah tuo gitu mbak…RP1 50” 

“Setelah itu di rumah mulai didoakan oleh para 

pemuka agama yang ada.. waktu itu para perawat bina 

kasih menghubungi Pak W, Beliau kepala diakonia  

Yogyakarta untuk membantu doa disini demi pemulihan 

Mas S…RP1 50” 
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Tidak hanya pemuka agama melainkan tetangga 

terdekat juga mengikuti ritual atau doa dirumah Ny.K untuk 

kesembuhan mas S. Hal ini juga didukung dari penjelasan 

salah satu tetangga disekitarnya. Dan menurut RP1 dengan 

didoakan mas S bisa sembuh. 

 

“Kan waktu itu tepat pukul 12 siang para pemuka 

agama dan tetangga ,semua berdoa menurut 

keyakinan dan kepercayaan masing-masing untuk 

mengusir roh-roh halus yang ikut di tubuh Mas S….. 

RP1 55” 

“Semua membantu karena awalnya semua tidak 

tau Mas S ini kenapa. Selain disarankan oleh perawat 

Bina Kasih juga dibantu oleh salah satu pemuka agama 

itu yang tekun setia membantu pemulihan Mas S ini. 

Dulu juga pernah didoakan sampai akhirnya dia 

tersadar bisa melihat bulan dan matahari. Kalau malam 

lihat bulan bintang, kalau siang lihat matahari. Dulu 

seolah tidak sadar seperti tertutup siang atau malam 

tidak tau..RP1 65” 

“Setelah itu di rumah mulai didoakan oleh para 

pemuka agama yang ada.. waktu itu para perawat bina 

kasih menghubungi Pak W, Beliau kepala diakonia  

Yogyakarta untuk membantu doa disini demi pemulihan 

Mas S…RP1 50” 
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Ketika semua pemuka agama berkumpul di rumah Ny.K 

untuk mendoakan Mas S tepat pukul 12.00 siang ,ditengah-

tengah berdoa Ny.K tiba-tiba mendengar pintu depan tertutup 

dengan keras. Namun yang mendengarnya hanya Ny.K saja. 

Ny.K menganggap suara itu adalah hilangnya atau 

kembalinya roh-roh halus atau anak berambut api yang ikut di 

tubuh mas S. 

“Kan waktu itu tepat pukul 12 siang semua berdoa 

menurut keyakinan dan kepercayaan masing-masing 

untuk mengusir roh-roh halus yang ikut di tubuh Mas S 

,dan saat itu tiba-tiba pintu bagian depan tertutup 

“Jebreng“ dengan kerasnya, namun yang mendengar 

dan mengetahuinya hanya saya mbak…RP1 55” 

 

4.2.1.5 Kondisi yang berpengaruh dalam memilih pengobatan 

yang dipilih riset partisipan untuk kesembuhan pasien 

Pengobatan yang dipilih RP1 untuk kesembuhan 

pasien yaitu pengobatan medis dan secara tradisional. 

Dengan pengobatan medis Mas S rutin meminum obat rawat 

jalan dari puskesmas dari tahun 2009 sampai sekarang.  

“17 tahun masa penyembuhan memang 

berproses, dia itu sebenarnya orangnya sregep Mbak, 

tapi ya kadang terkendala lemah tubuhnya itu kalau 

sekarang. Selama ditangani pihak Puskesmas, tidak 

pernah Mas S ini sampai ke lokasi Rumah Sakit yang 

berat…RP1 60” 
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Sedangkan dengan pengobatan tradisional yaitu 

dengan didoakan oleh pemuka agama ,juga terjadi 

perubahan. Menurut pernyataan RP1 setelah didoakan Mas 

S bisa membedakan siang dan malam, yang sebelumnya 

pasien tidak sadar adanya siang dan malam. 

“Selain disarankan oleh perawat Bina Kasih juga 

dibantu oleh salah satu pemuka agama itu yang tekun 

setia membantu pemulihan Mas S ini. Dulu juga pernah 

didoakan sampai akhirnya dia tersadar bisa melihat 

bulan dan matahari. Kalau malam lihat bulan bintang, 

kalau siang lihat matahari. Dulu seolah tidak sadar 

seperti tertutup siang atau malam tidak tau…RP1 65” 

  

Jika dibandingkan kondisi pasien yang dulu sebelum 

mendapat pengobatan medis dan pemuka agama kini mas S 

tidak pernah melakukan kekerasan lagi.  

“Tapi sekarang kalau kambuh trus marah – marah 

biasanya saya kasih kata – kata supaya amarahnya 

mereda sehingga tidak jadi melakukan 

kekerasan…RP1 80” 

Menurut RP1 pengobatan medis dan tradisional sangat 

mendukung kesembuhan mas S. Dari pernyataan Ny.K ketika 

diwawancara oleh peneliti. 

“iya mbak, kedua-duanya mendukung. Semua 

membantu karena awalnya semua tidak tau Mas S ini 

kenapa. Selain disarankan oleh perawat Bina Kasih 

juga dibantu oleh salah satu pemuka agama itu yang 
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tekun setia membantu pemulihan Mas S ini. Dulu juga 

pernah didoakan sampai akhirnya dia tersadar bisa 

melihat bulan dan matahari. Kalau malam lihat bulan 

bintang, kalau siang lihat matahari. Dulu seolah tidak 

sadar seperti tertutup siang atau malam tidak tau…RP1 

65” 

 

4.2.1.6  Rangkuman 

  Anggapan pertama kali ketika Mas S mengalami 

skizofrenia yaitu karena adanya roh-roh halus yang mengikuti 

anaknya. Namun, setelah dibawa ke Rumah Sakit Jiwa 

keluarga Ny.K mulai menyadari kalau Mas S mengalami 

gangguan jiwa. Dengan demikian keluarga memilih 

mengobati atau menangani dengan pengobatan secara 

tradisional namun juga diimbangi dengan pengobatan secara 

medis. 

Penanganan selama dirumah keluarga Ny.K sudah 

cukup baik. hal itu karena adanya dukungan dari tetangga 

dan pihak puskesmas. Yang selalu meberikan pengertian dan 

penyuluhan terhadap keluarga yang mempunyai salah satu 

anggota keluarga mengalami skizofrenia. 
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Menurut RP1 setelah didoakan serta diberi obat medis 

dari puskesmas sudah mengalami perubahan walaupun 

waktu penyembuhan selama sekitar 17 tahun. Jadi ,selain 

pengobatan secara medis ,keluarga Ny.K juga berusaha 

mengobati dengan cara budaya dan kepercayaan mereka 

demi kesembuhan anggota keluarga yang mengalami 

gangguan skizofrenia. 

4.2.2 Riset Partisipan 2 (RP2) 

4.2.2.1 Gambaran Umum Riset Partisipan 2 

RP2 adalah keluarga Ny.M (52 th), beliau seorang 

penjual makanan keliling, merupakan penduduk asli Salatiga 

yang sejak awal bertempat tinggal di Tegalrejo. RP2 

merupakan warga Tegalrejo dengan latar belakang budaya 

Jawa dan beragama islam.  

Saat ini RP2 tinggal bersama suaminya yang bekerja 

sebagai seorang petani, dan juga bersama anak pertamanya 

yang mengalami skizofrenia yaitu Sdri.R (32 th) sejak tahun 

2007 sampai sekarang.  

Dalam kesehariannya RP2 tidak dapat mendampingi 

pasien secara terus – menerus, dikarenakan pekerjaan dari 

RP2 yang dimulai dari subuh hingga sore hari pukul 17.00 

WIB. Menurut pernyataan tetangga dan adik dari RP2, beliau 

merupakan orang terdekat dari pasien. 
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4.2.2.2 Pandangan keluarga terhadap pasien skizofrenia 

Pandangan keluarga Sdri. R saat pertama kali mulai 

mengalami gangguan jiwa yaitu “kesampiran”. RP2 

mempercayainya Sdri.R terkena saat pulang dari bekerja 

melewati sebuah toko. 

“mpun dangu ik Mbak, pertamane keneng niku 

ten jalan caket ngen kerja ngrencangi tiang ten mriku.. 

sampun 7 wulan.. tapi niku ko jam 01.00 ndalu ken 

ngeterke wangsul mergi angel tilem, mbalik mrika 

malah bingung salah dalan ( Sudah lama Mbak, 

pertamanya kena itu di jalan dekat ia kerja menemani 

orang di situ, sudah 7 bulan, tapi itu ko jam 1 malam 

minta mengantar pulang karena susah tidur, kembali 

kerja kesana malah bingung)… RP2 105” 

Bukan hanya keluarga RP1 yang menganggap sakit 

Sdri.R adalah kesampiran, melainkan salah satu warga yang 

dianggap pintar oleh warga juga menyatakan kalau Sdri.R 

terdapat roh halus yang ikut. 

“Riyin nate kula beto ten tiang pinter Pak N, ten 

Tegalrejo wetan turene kesampiran, tapi mboten saget 

ngicali (dulu pernah saya bawa ke orang pintar, ke 

Tegalrejo wetan katanya ketempelan, tapi tidak bisa 

menghilangi)….RP2 145” 

Dari pernyataan Ny.M Sdri.R setelah minum obat 

Sdri.R malah berteriak-teriak, saat itu keluarga Ny.K 

beranggapan sehabis minum obat ada roh halus yang saat 

itu juga lewat. 
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“Ning kok sakwene lebar ngunjuk obat niku 

malah bengak bengok kados enten roh jahat mbarengi 

utawi lewat ngoten mbak, (Tetapi setelah minum obat 

kok malah teriak-teriak seperti ada roh jahat yang 

lewat)…RP2 135” 

 

4.2.2.3 Cara Penanganan atau perawatan keluarga saat pasien 

kambuh 

Dari pernyataan Ny.M penanganan keluarga RP3 jika 

Sdri.R sedang kambuh keluarga Ny.M hanya mendiamkan 

saja,namun tetap didampingi.  

 

“nek kula ngertos nembe kumat nggih kula mendelke.. 

namung kula rencangi mawon.. solae kadang malah 

purun mendel piyambak, (kalau saya tau lagi kumat ya 

saya diamkan, hanya saya temani saja.. soalnya 

kadang mau diam sendiri)…RP2 140” 

 

Namun, setelah lama Sdri.R mengalami sakit dan 

keluarga sudah terbiasa mengetahui bagaimana tanda-tanda 

atau kondisi Sdri.R jika mau kambuh ,keluarga RP1 mulai 

merespon atau memperhatikan dengan menanyai setelah 

pasien kambuh.  

“Nggih nate kula tangkleti.. koe ki nopo to nduk? 

Kok angger bar metu jerit – jerit? Tapi nggih mboten 

semawur Mbak…(ya pernah saya tanyai, kamu itu 

kenapa to nak? Kok setiap selesai keluar teriak – 

teriak? Tapi ya tidak mau jawab Mbak..) RP1 20” 



53 
 

Namun, Sdri.R tidak menjawab karena memang dari 

sebelum mengalami skizofrenia Sdri.R tipe orang yang 

pendiam. Dari pernyataan Ny.M ketika peneliti 

mewawancarai. 

“ngobrol’e niku mboten, sanjange nek sir kalih 

kula mawon. Ten nggriyo kalih pakne mawon mboten 

nate sanjang. Nek ngobrol niku radi mboten purun 

(ngobrolnya itu nggak, bilangnya kalau cocok sama 

saya saja.. di rumah sama bapaknya saja ngak pernah 

ngomong. Kalau ngobrol itu agak tidak mau.)RP2 115” 

Kesadaran keluarga Ny.M untuk memberikan 

perhatian kepada anaknya sudah ada ,namun tidak didukung 

oleh keadaan anaknya (Sdri.R) yang pendiam dan tidak mau 

mengobrol dengan orang sekitarnya. Demikian pula tidak 

didukung oleh aktivitas Ny.M dan Tn.S (Suami, 55 th) karena 

mereka sibuk dengan pekerjaannya.Walaupun Tn.S seorang 

petani dan selalu dirumah ,Sdri.R juga tidak dekat dengan 

bapaknya. Menurut pernyataan Ny.M dan salah satu 

tetangganya (Ny.N,54 th) 

“tapi nek ten nggriyo arang ngobrol kalih 

Bapake. Pakne ten nggriyo niku mboten nate 

nangkleti “nok, arep adus” niku nggih mboten tau, 

ngantos kula saking jengkele ngantos kula muni “oo ra 

ana aku, ra adus setahun koe nduk, payah..” haha 

ngoten mbak kulo jengkel kalih pakne.. nek kalih kula 

“adus nduk tangi..” ngoten nggih gage adus..”yo apik 
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ngono resikan… (tapi kalau dirumah jarang ngobrol 

sama Bapaknya. Bapaknya di rumah itu tidak pernah 

menanyakan “nak, mau mandi?” itu ya tidak pernah, 

sampai saya karena terlalu jengkel saya bilang “oo 

tidak ada saya, tidak mandi satu tahun kamu nak, 

payah..” hahah gitu mbak, saya jengkel sama 

Bapaknya.. kalau sama saya “mandi nak, bangun” gitu 

ya langsung segera mandi.. “ya baik gitu 

bersih”)…RP2 215” 

  Dalam keluarga RP1 dapat disimpulkan bahwa saat 

pasien kambuh anggota keluarga RP1 belum cukup memberi 

dukungan untuk kesembuhan pasien karena cenderung 

anggota keluarga yang terdekat dengan pasien hanya ibu. 

 

4.2.2.4 Cara Pengobatan yang dipilih  keluarga  

  Dari segi pengobatan keluarga RP2 awalnya memilih 

untuk dibawa ke orang pintar karena belum tahu kalau Sdri.R 

mengalami skizofrenia. Namun, orang pintar atau paranormal 

itu tidak dapat menghilangkan sakit Sdri.R 

“Riyen nate kula beto teng tiang pinter, teng 

Tegalrejo wetan turene kesampiran, tapi mboten saget 

ngicali, (dulu pernah saya bawa ke orang pintar, ke 

Tegalrejo wetan katanya ketempelan, tapi tidak bisa 

menghilangi)…RP2 145” 
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Setelah beberapa hari tidak terjadi perubahan 

keluarga Ny.M memutuskan untuk dibawa ke Desa Tetep. 

Disana Sdri.R diberi air yang sudah didoakan. Waktu itu 

sembuh untuk beberapa saat dan mulai kambuh lagi. 

“terus kula beto ten Tetep, enten mriko diparingi 

toya sing mpun didongani, mantun.. tapi teng nggriyo 

niku terus ngamuk malih, mlampah – mlampah terus 

teriak – teriak malih kados weroh napa ngoten  (terus 

saya bawa ke Tetep, disana diberi air yang sudah 

didoakan, sembuh.. tapi di rumah itu ngamuk lagi, jalan 

– jalan terus teriak – teriak lagi seperti melihat apa 

begitu)..RP2 145” 

Menurut paranormal itu terdapat syarat jika tidak ingin 

Sdri.R kambuh lagi dilarang melewati jalan yang dulu mulai 

membuat pasien sakit. Waktu itu Sdri.R sembuh dan mulai 

bekerja lagi. Namun, ketika pulang dari bekerja Sdri.R 

melewati jalan yang dulu dilewatinya  dan akhirnya 

kambuh lagi sampai sekarang.  

“jane niku mpun pulih Mbak, wong pas niku 

mpun kerjo malih, tapi di peseni ampun lewat dalan 

nggen pertama kenging ngantos saget sakit niko, 

tapi malah lewat mriku malih.. terus kambuh malih 

niku to Mbak.. tapi ngih panci gambare Gusti Allah 

nggih ngonten.. ngih pripun mbak (sebenarnya itu 

sudah pulih Mbak, waktu itu kerja lagi, tapi dipesani 

kalau tidak boleh lewat jalan yang pertama kena 
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sampai bisa sakit waktu awal itu Mbak.. tapi ya 

memang gambaranNya gusti Allah ya begitu.. ya 

mau gimana Mbak..)…RP2 155” 

Walaupun juga diimbangi dengan pengobatan medis 

dari puskesmas tetap Sdri.R tidak terjadi perubahan. Hal 

ini karena kurangnya dukungan keluarga dalam merawat 

Sdri.R. Pengobatan secara medis keluarga Ny.M sudah 

pernah membawa Sdri.R ke Rumah Sakit Jiwa di 

Magelang selama satu bulan. Ketika pulang sudah terjadi 

perubahan namun hanya sementara.  

“ten Magelang namung sewulan,  mpun ngumbai, 

mpun mudeng, nek di panggil namane nggih mpun 

sumanggih.. mpun nyepeng – nyepeng sapu, lajeng 

dawah sonten  jam 4.. ngantos mboten saget ten 

pundi – pundi.. mboten saget mlampah 3 hari.. 

mboten saget midun saking amben.. terus kula urutke, 

kula tumbaske blebet ten apotek, wulan Juni – Juli 

ajeng unggah – unggahan kelas nika tahun 2014 (di 

Magelang Cuma satu bulan, sudah baik, sudah 

mencuci, sudah ngerti, kalau dipanggil namanya ya 

sudah paham mau noleh, sudah pegang – pegang 

sapu, terus jatuh pas sore jam 4.. sampai tidak bisa 

kemana – mana.. tidak bisa berjalan 3 hari.. tidak bisa 

turun dari tempat tidur.. terus saya pijatkan, saya 

belikan blebet ke apotik, bulan Juni – Juli waktu mau 

kenaikan kelas itu tahun 2014)…RP2 120” 
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Ketika pulang dari Rumah Sakit jiwa dan sudah 

menunjukkan sedikit perubahan untuk beberapa hari, Sdri. 

R mulai kambuh lagi. Sdri.R terkadang  tidak mau mandi 

,makan atau meminta sesuatu hanya kepada ibunya,Ny.M. 

“Kala mben nate dibeto ten Magelang, mpun radi 

mantun, kemutan.. tapi nek sakniki malah sirame niku 

nek kula wangsul saking peken. Nek enjing kadang 

purun siram kadang mboten, tapi siram piyambak. 

Kula wangsul saking peken nggih siram piyambak, 

ning nek damelan mboten ngertos.. asah – asah, 

nyapu niku mboten ngerti, ngertose maem, nyuwun 

napa, nembung napa kalih kula (dulu pernah dibawa 

ke Magelang, sudah agak sembuh, sudah ingat lagi, 

tapi kalau sekarang itu malah mandinya kalau saya 

sudah pulang dari pasar. Kalau pagi kadang mau 

mandi, kadang tidak, tapi mandi sendiri. Saya pulang 

dari pasar ya mandi sendiri, tapi kalau pekerjaan ya 

tidak tau.. mencuci piring, nyapu itu nggak ngerti, 

taunya makan, minta apa, mau apa bilang sama 

saya)..RP2 110” 

Setelah dari Rumah sakit Jiwa tidak sembuh ,keluarga 

RP2 dan seorang tetangga yang membantu (Ny.N) 

membawa Sdri.R ke puskesmas Tegalrejo untuk 

mendapatkan obat rawat jalan.  

“ditangani pihak Puskesmas awit saking Magelang 

nika.. riyin awis – awis ten puskesmas.. langsung asal 

saran saking Bu N niku, ken mbeto ten Magelang 

melalui pihak Puskesmas.. angger ten Magelang kula 
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tuweni nggih ngajake wangsul mawon (ditangani 

pihak Puskesmas sejak dari Magelang itu.. dulu 

jarang – jarang ke Puskesmas.. lalu dapat saran dari 

Bu N (tetangga) itu, suruh membawa ke Magelang 

melalui pihak Puskesmas..RP2 125” 

Dari pihak Puskesmas menyarankan agar kontrol ke 

puskesmas saja, karena jika ke Magelang cukup jauh 

dalam perjalanan. Jika di Puskesmas Sdri.R juga akan 

rutin mendapatkan obat. 

“teras wangsul niku kan enten obat jalan utawi kontrol 

niku ten Magelang, amergi tebih nggih disaranke pihak 

Puskesmas kontrol rutin kalihan obat melalui Puskesmas.. 

diparingi obat saben dinten tasih.. angger obate ajeng 

telas langsung mrika, (terus kan pulang itu ada obat jalan 

atau kontrol itu ke Magelang, karena jauh ya disarankan 

pihak Puskesmas kontrol rutin dengan obat melalui 

Puskesmas.. diberi obat setiap hari masih, setiap obat 

hampir habis langsung kesana lagi) RP2 130” 
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4.2.2.5 Kondisi yang berpengaruh dalam memilih pengobatan 

yang dipilih riset partisipan untuk kesembuhan pasien 

  Pengobatan tradisional yang dilakukan oleh 

paranormal atau orang pintar di Desa Tetep menurut 

keluarga RP2 dapat menunjukan perubahan, dibandingkan 

sebelum di bawa ke orang pintar tersebut. Menurut 

pernyataan dari Ny.M, ibu Sdri.R. Riset partisipan 

mengetahui ketika sopir yang membawa Sdri.R ke Desa 

Tetep mengatakan kalau beban sebelum dan sesudah Sdri.R 

di tangani oleh orang pintar atau paranormal berbeda. 

“nggih Mbak, la supire niku kan rayine kula sanjang 

nek beban supirane waune kalih bibar saking mriku 

raos benten mpun mboten abot ngoten tirose..” (ya 

Mbak, kata supirnya kan adek saya, bilang kalau 

bebannya awal berbeda setelah dari situ rasanya 

tidak berat lagi, gitu mbak katanya)..RP2 150” 

  Selama ditangani dengan cara pengobatan 

paranormal atau orang pintar Sdri.R sudah mulai bekerja lagi. 

Namun, sembuh hanya untuk sementara waktu karena 

menurut RP2 Sdri.R telah melanggar syarat yang diberikan 

paranormal sehingga kambuh lagi sampai sekarang. 

“Nggih sakjane kacek mbak, ning namung kanggo 

sdelo (Iya, sebenarnya mendingan mbak tapi cuman 

buat sebentar aja)…RP2 160” 
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  Sedangkan, dari pengobatan secara medis atau rutin 

mendapat obat dari puskesmas dapat menunjukan 

perubahan walaupun proses kesembuhan membutuhkan 

waktu yang cukup lama. 

“tapi sakniki radi mending, setunggal minggu niki 

mboten nate bengok – bengok malih semenjak enten 

petugas Puskesmas mriki dikinten ajeng dibeto ten 

Magelang malih.. kan mboten purun to niki mbalik 

mrika (tetapi sekarag agak mending, satu minggu ini 

tidak pernah teriak – teriak lagi semenjak ada petugas 

Pusksmas kesini dikira mau dibawa ke Magelang lagi, 

kan tidak mau to ini kembali ke sana)..RP2 185” 

Menurut RP2 pengobatan medis dan tradisional sangat 

mendukung kesembuhan Sdri.R. Dari pernyataan Ny.M 

ketika diwawancara oleh peneliti. Karena demi kesembuhan 

anaknya. 

“Nggih nak keluarga niku lak pengen e mantun 

mbak, olo opo nggih di tangkletke teng tiang pinter 

kalian obat saking puskesmas, dados e nggih saking 

medis nggih tiang pinter (Iya  kalau keluarga kan 

mintanya sembuh mbak, ya bagaimanapun 

ditanyakan juga ke orang pintar dan obat dari 

puskesmas, jadinya ya pengobatannya secara medis 

juga dari orang pintar )..RP2 160” 

  Selain pengobatan secara medis keluarga Ny.M juga 

mengimbangi dengan cara pengobatan tradisional untuk 

membantu kesembuhan anaknya yaitu Sdri.R. 
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4.2.2.6 Rangkuman 

  Anggapan pertama kali ketika Sdri.R mengalami 

skizofrenia yaitu karena adanya roh-roh halus yang mengikuti 

anaknya. Namun, setelah dibawa ke Rumah Sakit Jiwa 

keluarga Ny.M mulai menyadari kalau Sdri.R mengalami 

gangguan jiwa. Dengan demikian keluarga memilih 

mengobati atau menangani dengan pengobatan secara 

tradisional namun juga diimbangi dengan pengobatan secara 

medis. 

  Penanganan selama dirumah keluarga Ny.M kurang 

untuk membantu kesembuhan Sdri.R. hal itu karena 

kurangnya dukungan dari anggota keluarga. Walaupun dari 

pihak puskesmas memberikan pengertian dan penyuluhan 

terhadap keluarga yang mempunyai salah satu anggota 

keluarga mengalami skizofrenia. Namun, riset partisipan 2 ini 

tidak mempunyai waktu untuk mengajak komunikasi Sdri.R 

sehingga tidak terjadi perubahan yang baik. 

  Menurut RP2 pengobatan orang pintar atau 

paranormal  serta diberi obat medis dari puskesmas sudah 

mengalami perubahan walaupun membutuhkan waktu 

penyembuhan yang lama. Namun, jika tidak didukung dari 

anggota keluarga tidak akan terjadi perubahan kondisi yang 

akan berpengaruh untuk kesembuhan Sdri.R. 
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  Jadi ,selain pengobatan secara medis ,keluarga Ny.K 

juga berusaha mengobati dengan cara budaya dan 

kepercayaan mereka demi kesembuhan salah satu anggota 

keluarga yang mengalami gangguan skizofrenia. 

 

4.2.3 Riset Partisipan 3 (RP3) 

4.2.3.1 Gambaran Umum RP3 

 Keluarga Tn. S (61 th) merupakan riset partisipan 

yang ke tiga, beliau adalah seorang pensiunan yang 

sekarang bertempat tinggal di Tegalrejo Salatiga dengan 

latar belakang budaya Jawa dan beragama islam. RP3 

memiliki dua orang anak laki – laki, salah satunya adalah 

Sdri. B (25 th) sebagai anak pertama yang mengalami 

skizofrenia sejak tahun 2013. 

 Istri dari RP3 bekerja wiraswasta dan RP3 yang 

mengasuh anaknya yang dianggap masih membutuhkan 

pantauan secara langsung dari keluarga. Hal ini 

dikarenakan RP3 tidak memiliki keluarga dekat yang tinggal 

di lingkungan rumah di Tegalrejo yang baru saja mereka 

tinggali selama kurang lebih dua tahun 
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4.2.3.2 Pandangan keluarga terhadap pasien skizofrenia 

 Pandangan keluarga dalam RP3  adalah kalau Mas B 

tidak mengalami gangguan jiwa melainkan karena adanya 

roh-roh halus yang masuk dalam tubuh Sdr.B. Saat itu 

berawal dari Mas B senang main game yang berbau horror 

dan menurut pernyataan RP3 sampai Mas B kesurupan. 

 

“Awalnya itu tahun 2013.. saya sebenarnya sudah 

kaya krasa kenapa dengan anak ini.. saya kira itu 

mengerjakan tugas.. ternyata itu main game yang berbau 

horror kayak nyai roro kidul, dan semacamnya sampai 

akhirnya kemasukan sampai jam 12.an ndak 

sadar…RP3 240” 

 Menurut pernyataan Tn.S ketika Mas B kambuh, 

tingkah laku Mas B terjadi keanehan, seperti suaranya bisa 

berubah-ubah dan tangan selalu melambai-lambai seperti 

memanggil orang. 

“Ya kalau lagi kumat (kambuh) itu kan dulu kayak reog 

kesurupan ,sampe saya rantai tu mbak..RP3 275” 

“Kalau udah mulai ngomong sendiri ndak jelas 

ngomong apa, jongkok, diem, gitu terus ngawe – 

ngawe (melambai) ke arah atap atas itu ya terus 

langsung ngomongnya bahasa makin ndak jelas, 

kadang suara orang tua – muda, itu ada semua.. ada 4 

roh itu masuk biasanya.. gantian terus itu.. sampai saya 

pegangi tangannya terus saya bacakan ayat kursi.. itu 

biasanya reaksinya dia kepanasan ndak mau 

dipegang..RP3 320” 
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RP3 juga meyakini kalau Sdr.B kambuh itu hanya 

hari-hari tertentu. Serta RP3 meyakini kalau Sdr.B sudah 

diikuti roh-roh halus dari rumah dinas yang dulu pernah 

ditinggali sebelum pindah rumah ke Tegalrejo Salatiga. 

“tapi kalau mau kambuh itu ngepasi weton e 

(Hari lahir menurut tanggal jawa), selasa kliwon sama 

malam jumat kliwon mbak, mesti kui (itu pasti)..RP3 

275” 

“wong itu dah diikuti semenjak dari rumah dinas 

kan disamping rumah ada pohon asem yang besar. 

nah disitu mbak rumah  roh-roh halus yang sampai 

sekarang ikutin anak saya..RP3 255” 

 

4.2.3.3 Cara Penanganan atau perawatan keluarga saat pasien 

kambuh 

 Saat Mas B ini mulai mengalami kemasukan seperti 

“reog kesurupan” ,sampai-sampai Tn.S mengikat dengan 

rantai. Setiap kali kambuh keluarga RP3 melakukan hal 

yang sama yaitu dengan mengikat dan mendiamkannya, 

namun tetap dipantau. Saat itu keluarga Tn.S sudah pindah 

rumah di Tegalrejo Salatiga.  

“Ya kalau lagi kumat (kambuh) itu kan dulu kayak reog 

kesurupan ,sampe saya rantai tu mbak…RP3 275” 

“waktu pindah kesini (ke rumah yang baru) itu juga 

dirantai, tapi kok bisa melarikan diri gemboknya itu di 

bukak terus masuk blumbang (tempat penampungan 

air dari semen)..RP3 320” 
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4.2.3.4 Cara Pengobatan yang dipilih  keluarga  

 Cara penanganan dan pengobatan yang dipilih 

keluarga Tn.S ini adalah ke pengobatan dari kyai atau 

paranormal lainnya. karena mereka percaya kalau sakit 

Sdr.B bukanlah gangguan jiwa namun karena tubuh 

anaknya kerasukan setan.  

Menurut pernyataan Tn.S ,saat anaknya pertama kali 

mengalami skizofrenia, yang dilakukan RP3 adalah 

didatangkan pawang reog untuk mengeluarkan roh yang 

masuk dlam tubuh Mas .B.  

“Waktu itu sampai saya ngundang 12 pawang 

reog, tapi ndak bisa ngilangi mbak…RP3 245” 

Setelah itu Mas B dibawa ke Sraten ,disana selama 

14 hari ,di rukiyah tapi ndak kuat juga terus dirantai karena 

mengamuk. Sampai pulang ke rumah yang baru masih 

mengamuk dan masih dirantai karena seperti reog 

kesurupan. 

“Terus saya bawa ke orang pintar ke seraten 

selama 14 hari.. tapi ndak kuat.. terus dirantai karna 

ndak ada yang kuat wong waktu itu pas ngamuk..RP3 

250” 
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Setelah beberapa hari kemudian keluarga RP3 

memutuskan untuk  langsung membawa Mas B ke Jember, 

Jawa Timur ke seorang kyai juga. Disana selama tujuh 

bulan. 

“Dibawa ke Jawa Timur itu, disana karena Mbah 

Kiayinya sudah tua.. jadi di dalam tubuhnya Mas B itu 

langsung dibersihkan semua…RP3 250” 

“Dulu waktu sempat diobatkan dengan dukun 

yang ditinggal selama tujuh bulan itu ya tetap saya 

jenguk, istri saya tidak tega..RP3 305” 

 

Saat itu keluarga Tn.S apapun dilakukan demi 

kesembuhan anaknya dengan cara pengobatan dari 

seorang kyai. Yang mana cara kyai tersebut mengobati 

dengan cara mendoakan air untuk diberikan kepada Mas.B. 

“Terus sama saudara dari istri saya itu 

disarankan untuk ditanyakan ke Jawa Timur, ke 

seorang Kiyai.. waktu itu pertama kali dari Jawa Timur, 

Pak Kiyainya berdoa lewat telepon, itu teleponnya 

ditaruh di atas gelas berisi air putih, Pak Kiyai berdoa 

jam 12 malam itu sama saya dan istri nungguin itu 

tidak boleh tidur semalaman..RP3 345” 

“Waktu itu memang kata Kiyainya tidak boleh 

tidur sampai jam 1 malam.. setelah itu diminum airnya 

sama Mas B di tempatnya sana.. terus langsung baik 

itu kondisinya..RP3 350” 
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Keluarga RP3 yaitu  Ny.S (istri Tn.S) dan anak 

keduanya juga pernah mengambil syarat dari Pak kyai di 

Jember, Jawa Timur. Syarat agar Mas B dapat sembuh, 

dan menurut pernyataan RP3 syarat yang diberikan kyai 

dapat menunjukkan perubahan. 

“Istri  saya sama adiknya itu yang kesana.. Disana 

diberi menyan untuk dibakar lalu asapnya untuk Mas B 

mandi.Setelah itu benar langsung sampai rumah itu 

dibakarkan itu lalu asapnya buat mandi itu langsung 

sembuh..RP3 355” 

Saat kambuh lagi keluarga Tn.S membawa Mas B 

lagi ke Jember, selama mondok disana mbah kyai juga 

melakukan cara yang sama yaitu dengan membakar 

kemenyan dan asapnya dibuat mandi oleh mas B. Menurut 

pernyataan RP3 ,Mas B disana juga diberi rajah untuk 

melindungi diri dari roh-roh halus agar tidak kembali lagi ke 

tubuh mas S. 

“Terus kan kumat lagi itu Januari 2015, waktu itu di 

bawa ke Jawa Timur langsung sama istri saya dan 

adeknya. Saya nunggu di rumah..RP3 360” 

“Setelah itu sama disana juga suruh mandi lagi pake 

asap menyan..dan diberi rajah agar roh-roh halus itu ndak 

ikut anak saya lagi.. RP3 365” 
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Setelah Mas B sembuh, keluarga Tn.S membawa 

Mas B pulang ke Salatiga. Namun, beberapa bulan 

kemudian Mas B ini mulai kambuh lagi. Dan saat itu RP3 

memutuskan untuk membawanya ke Masjid untuk dirukiyah 

oleh seorang kyai juga. Waktu itu Mas B sembuh namun 

menurut Ny.S tingkah laku Mas B seperti anak kecil. 

Namun, setelah dirukiyah Mas S sudah tidak kambuh lagi.  

“Sembuh lagi, tapi mulai kaya kumat lagi.. terus 

dibawa sama adik dari istri saya untuk dirukiah ke salah 

satu masjid.. selesai dari sana itu sikapnya langsung kaya 

anak kecil gitu Mbak..RP3 365” 

Sejak tahun 2013 Mas B belum pernah di bawa ke 

pengobatan medis melainkan hanya ke pengobatan secara 

tradisional yaitu ke orang pintar atau pak kyai. Karena 

menurut mbah kyai penyakit mas B tidak dapat 

disembuhkan dengan pengobatan medis. 

“Dibawa ke Jawa Timur itu, disana karena Mbah 

Kiayinya sudah tua.. jadi di dalam tubuhnya Mas B itu 

langsung dibersihkan semua.. dan sakit Mas B ini tidak 

boleh diobati secara medis kata mbah kyainya….RP3 250” 

 

 

 

 

 



69 
 

Pengobatan secara medis dilakukan baru bulan April 

2015 ini. itupun disarankan oleh tetangga-tetangga keluarga 

Tn.S. Menurut keluarga Tn.S pengobatan secara medis itu 

hanya memulihkan kekuatan fisik dan tenaga Mas B saja. 

Karena RP3 lebih mempercayai sakit Mas B itu disebabkan 

karena ghaib. 

“oh itu baru saja kalau itu baru bulan April tahun 

ini.. istilahnya kan penyebab sakitnya sudah hilang, ya 

pecaya ndak percaya kan memang sebabnya yang 

gaib itu wong katanya mbah kyai tu ndak boleh diobati 

secara medis, wong itu dah diikuti semenjak dari rumah 

dinas kan disamping rumah ada pohon asem yang 

besar. nah disitu mbak rumah  roh-roh halus yang 

sampai sekarang ikutin anak saya…RP3 255” 

“terus kan tinggal menyembuhkan yang organ 

tubuhnya lewat Puskesmas itu, ibarat kalau ada kebun 

ada tanaman subur, terus ini ada kebo masuk terus 

tanamannya kan di dalam meskipun tidak dimakan 

semua kan di idak – idak kan rusak, lha itu kalau si 

petani yang nggusah kebo itu, kan misal kebonya mau 

pergi di carikan rumput lain, tinggal tanamananya itu 

yang rusak kan harus diperbaiki.. nah itu baru lewat 

pengobatan secara medis itu..RP3 260” 

“Ya paling Cuma sikapnya yang jadi kaya anak 

kecil itu.. sekarang makannya di berobatkan ke 

Puskesmas.. karena kan tinggal pemulihan fisiknya.. 

gitu Mbak..RP3 375” 
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4.2.3.5 Kondisi yang berpengaruh dalam memilih pengobatan 

yang dipilih riset partisipan untuk kesembuhan pasien 

 

 Pengobatan tradisional yang dilakukan oleh kyai atau 

orang pintar di Jember, Jawa Timur menurut keluarga RP3 

dapat menyembuhkan sakit Mas B. Menurut pernyataan 

keluarga Tn.S roh-roh yang ikut dengan Mas B dapat 

dihilangkan oleh kyai Jember dan membawa perubahan 

yang baik dibandingkan sebelum ditangani oleh pak kyai. 

Sekarang Mas B tidak lagi kesurupan seperti reog.  Sudah 

bisa diajak berkomunikasi seperti biasanya, bahkan mulai 

bulan September 2015 Mas B sudah bisa memulai 

melanjutkan kuliahnya lagi.  

“ya Iya Mbak, wong langsung bisa diajak komunikasi 

lagi, tidak ngamuk – ngamuk lagi..RP3 375” 

“Iya mbak, ya semoga aja sembuh mbak, tapi bulan 

september ini dia sudah mau mulai kuliah lagi. wong 

sudah urus perwalian ke kampusnya. takutnya kalau 

ndak lanjutin nanti di keluarkan dari kampus…RP3 

380” 

 Menurut RP3 pengobatan tradisional atau kyai lebih 

banyak mendukung untuk kesembuhan total pasien, 

dibandingkan dengan pengobatan medis. karena mereka 

menganggap obat hanya mengobati fisik mas S, sedangkan 

sakit mas S itu disebabkan karena hal ghaib. 
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“Iya, nyatanya yang mengobati sakit anak saya 

itukan mbah kyainya karena penyebabnya itu kan 

hal ghaib. kalau obat juga penting tapi untuk 

pemulihan  fisik Mas B saja…RP3 385” 

4.2.3.6 Rangkuman 

Anggapan keluarga Tn.S ketika mas B mulai 

mengalami gangguan jiwa adalah disebabkan oleh roh-roh 

halus yang ikut ditubuh mas B sejak berada di rumah 

dinasnya yang dahulu mereka tinggali. Ketika Mas B 

kambuh cara penanganan keluarga saat dirumah dengan 

cara diikat dengan rantai karena seperti reog kesurupan.  

Cara pengobatan yang dipilih keluarga Tn.S dari 

pertama kali Mas B mulai sakit yaitu tahun 2013-2015 

adalah pengobatan dari pak kyai dengan cara dirukiyah, 

diberi air yang sudah didoakan,diberi rajah serta di suruh 

mandi menggunakan asap kemenyan. Sedangkan 

pengobatan secara medis baru dilakukan mulai bulan April 

2015 sampai sekarang. 

Menurut pernyataan keluarga Tn.S dari pengobatan 

pak kyai dapat menunjukkan perubahan dan membantu 

kesembuhan  Mas B, serta berperan lebih besar 

dibandingkan dengan pengobatan secara medis. 
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4.3 Uji Keabsahan Data 

Uji keabsahan data yang dipilih peneliti yaitu dengan 

triangulasi sumber, dimana peneliti melakukan wawancara kepada 

tetangga pasien untuk mengecek kembali kebenaran data peneliti.  

4.3.1 Riset Partisipan 1 

Uji kebenaran data pada RP1 peneliti melakukan wawancara 

pada hari Sabtu ,tanggal 5 Agustus 2015 dengan salah satu 

tetangga yaitu Tn.T (62th), beliau adalah seorang petani yang 

bertempat tinggal di Tegalrejo Permai Salatiga. Tn.T berasal dari 

Kota Jogja dan tinggal di Tegalrejo Salatiga sejak menikah dengan 

adik dari RP1. Tn.T merupakan warga Tegalrejo dengan latar 

belakang budaya Jawa. Tn.T merupakan tetangga sekaligus paman 

dari RP1.  

Menurut pernyataan Tn.T ,keluarga Ny.K memang 

melakukan pengobatan paranormal dan pemuka agama untuk 

membantu kesembuhan anaknya. Saat anaknya di doakan para 

pemuka agama tepat jam 12 siang, memang terdapat perubahan 

dibandingkan sebelum dibantu oleh pemuka agama. Namun, 

keluarga Ny.K juga melakukan pengobatan secara medis dari 

puskesmas untuk mendukung kesembuhan pasien. 
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4.3.2 Riset Partisipan 2 

Uji kebenaran data pada RP2 peneliti melakukan wawancara 

pada hari Sabtu, tanggal 15 Agustus 2015 dengan salah satu 

tetangga yaitu Ny.N (55th), beliau adalah seorang ibu rumah tangga 

yang bertempat tinggal di Tegalrejo Salatiga. Ny.N merupakan 

warga Tegalrejo dengan latar belakang budaya Jawa. Tn.T 

merupakan tetangga yang pernah membantu merawat sdri.R. 

 Menurut pernyataan Ny.N ,keluarga Ny.M memang 

melakukan pengobatan paranormal untuk membantu kesembuhan 

anaknya. Ny.N juga menyatakan bahwa Sdri.R sakit karena ditenun  

atau diguna-guna oleh saudaranya.  Keluarga Ny.M sering 

membawa Sdri.R ke paranormal dan diberi air yang sudah didoakan 

namun Sdri.R tidak pernah mau meminumnya. Selama sakit selain 

dibawa ke paranormal juga Ny.N menyarankan agar Sdri.R dibawa 

ke puskesmas untuk mendapatkan obat secara medis.  

 

4.3.3 Riset Partisipan 3 

Uji kebenaran data pada RP3 peneliti melakukan wawancara 

pada hari Senin, tanggal 31 Agustus 2015 dengan salah satu 

tetangga yaitu Ny. W (58th), beliau adalah seorang yang berjualan di 

depan rumah RP3, beliau bertempat tinggal di Tegalrejo Salatiga. 

Ny.W merupakan warga Tegalrejo dengan latar belakang budaya 

Jawa.  
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Menurut pernyataan Ny.W ,keluarga Tn.S memang 

melakukan pengobatan paranormal untuk membantu kesembuhan 

anaknya sampai ke beberapa paranormal, dengan cara dirukiyah, 

mandi asap kemenyan serta mendatangkan pawang reog. Ny.W 

juga menyatakan bahwa Sdr.B saat kambuh seperti reog kesurupan, 

yang mana Tn.S sampai mengikat dengan rantai. Pengobatan medis 

baru diakukan tahun 2015 itu pun saran dari tetangga. 

 

4.4 Pembahasan 

4.4.1 Pandangan keluarga terhadap skizofrenia 

 Menurut Sundari (2005) ,pandangan masyarakat atau 

keluarga terhadap gangguan jiwa salah satunya ialah keyakinan 

bahwa gangguan jiwa tidak terhormat. Karena pasien dengan 

gangguan jiwa ketika mengunjungi psikiater atau psikolog adalah aib 

besar,karena mereka menganggap gangguan jiwa merupakan 

kutukan dari Tuhan atau terdapat setan yang merasuki tubuhnya, 

yang merupakan akibat dari banyaknya dosa dan amoralitas yang 

telah dilakukannya. Sehingga masyarakat lebih memilih percaya dan 

membawa pasien ke dukun atau kyai untuk dirukiyah. 

Menurut Foster and Anderson (1986), sistem medis 

personalitik adalah suatu sistem dimana penyakit disebabkan oleh 

intervensi dari suatu agen yang aktif, yang dapat berupa makhluk 

supranatural (makhluk ghaib atau dewa), makhluk yang bukan 

manusia (hantu, roh leluhur, atau roh jahat) maupun makhluk 
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manusia (tukang sihir, tukang tenung). Orang yang sakit adalah 

korbannya objek dari agresi atau hukuman yang ditujukan khusus 

kepadanya untuk alasan-alasan yang khusus menyangkut dirinya 

saja. Murphy (dalam Matsumoto, 2004, h. 210) menyatakan bahwa 

pada budaya Jawa lebih banyak percaya terhadap intervensi 

supranatural, memiliki kecenderungan lebih tinggi mengalami 

gangguan kejiwaan. Adanya kepercayaan terhadap magis atau 

mistik yang berlebihan pada masyarakat Jawa. 

Beberapa keluarga (RP1,RP2,RP3) di Tegalrejo 

berpandangan bahwa pasien skizofrenia berbahaya, dan keluarga 

beranggapan terdapat roh halus atau setan yang merasuki tubuh 

pasien atau mereka menyebutnya dengan kesampiran. Bahkan dari 

ketiga riset partisipan sudah mencoba mencari pengobatan yang 

cukup jauh demi kesembuhan pasien. Pada RP2 menyatakan saat 

pasien kambuh seperti reog kesurupan, serta mengatakan kambuh 

hanya pada hari tertentu dan netonnya. 

Di alam pikirannya, orang Jawa percaya kepada suatu 

kekuatan yang melebihi segala kekuatan di mana saja yang pernah 

dikenal, yaitu kasekten dan makhluk-makhluk halus yang menempati 

alam di sekitar mereka. Menurut kepercayaan, masing-masing 

makhluk halus tersebut dapat mendatangkan kesuksesan, 

kebahagiaan, ketentraman, keselamatan, tetapi sebaliknya bisa pula 
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menimbulkan gangguan pikiran, gangguan kesehatan, bahkan 

kematian (Kodiran, dalam Koentjaraningrat, 2004, h. 347).  

 Keluarga (RP1, RP2, RP3) yang mempunyai salah satu 

anggota keluarga yang menderita skizofrenia selalu mengawasi dan 

mendampingi karena mereka takut jika pasien kambuh akan 

berbahaya terhadap orang-orang disekitarnya. Bahkan ketiga riset 

partisipan  mengatakan tidak ada tetangga yang keluar rumah saat 

pertama kali pasien kambuh atau saat pasien berada diluar rumah.  

 Namun, setelah beberapa tahun pasien menderita 

skizofrenia, ketika pasien keluar rumah dan bergabung dengan 

teman-temannya tidak ada satupun orang yang mengajak bicara 

dengan alasan takut jika salah bicara dan membuat pasien kambuh, 

bahkan dalam keluarga RP1 yaitu Ny.K salah satu anaknya 

mengatakan bahwa orang skizofrenia tidak pantas bergabung 

dengan orang yang sehat. Bukan hanya menimbulkan konsekuensi 

negatif bagi pasien tetapi dapat menimbulkan persepsi yang negatif 

bagi keluarga, sehingga muncul sikap-sikap penolakan, 

penyangkalan, disisihkan maupun diisolasi (Priyanto, 2007). 
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4.4.2 Penanganan selama pasien kambuh 

 Dalam hal merawat pasien skizofrenia atau penanganan 

bukan saja dibutuhkan obat, namun dibutuhkan pendekatan holistik 

yaitu manusia harus dipandang sebagai suatu keseluruhan yang 

paripurna, dan keluarga sebagai faktor lingkungan yang terdekat 

dengan pasien. Keluarga sangat berperan dalam perawatan dan 

rehabilitasi anggota keluarga yang menderita skizofrenia. Kategori 

dimensi persepsi terhadap skizofrenia, dapat dilihat pada dimensi 

pengertian, penyebab, tanda dan gejala, perawatan dan pengobatan 

( Durand & Barlow, 2007). 

 Menurut pernyataan dari ketiga riset partisipan, jika pasien 

skizofrenia kambuh ada yang berteriak-teriak sambil melotot, seperti 

orang yang kerasukan (Kesurupan) ,bahkan mempunyai kekuatan 

yang sangat kuat, melempar barang yang berada didekatnya atau 

dapat melukai keluarga dengan benda tajam ataupun melempari 

rumah tetangga dengan batu. 

 Namun, dalam riset partisipan peneliti saat pasien kambuh 

masih terdapat keluarga yang melakukan penanganan dengan cara 

diiikat dengan rantai, dibiarkan saja.  Dari semua riset partisipan 

(RP1,RP2,RP3) pada awal salah satu anggota keluarganya 

mengalami skizofrenia ,semua riset partisipan melakukan 

penanganan tersebut  yaitu dengan didiamkan dan dibiarkan, karena 

menurut mereka jika didiamkan pasien akan sadar dengan 
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sendirinya. Pada RP3 saat pasien kambuh tidak hanya dibiarkan 

melainkan juga diikat.  

 Setelah beberapa tahun dan sudah terbiasa keluarga mulai 

memberikan perhatian dengan cara menanyakan penyebab pasien 

berteriak-teriak dan marah-marah. Ketiga keluarga yang menjadi 

riset partisipan peneliti sudah melakukan penanganan dengan baik, 

namun masih terdapat satu keluarga (RP2) yang kurang dalam 

memberikan dukungan terhadap kesembuhan pasien. 

 

4.4.3 Pengobatan yang dipilih keluarga 

 Cara pengobatan penyakit jiwa menurut agama islam teknik 

rukiyah untuk mengobati gangguan jiwa dalam QS:4-An Nisaa ayat 

120, yaitu jika dihubungkan dengan gangguan setan dalam ilmu 

ghaib, setan banyak membuat para pencari ilmu ghaib menjadi 

hilang ingatan/gila karena mempelajari berbagai ilmu tenaga dalam 

atau ilmu kesaktian. Setan menciptakan angan-angan kosong untuk 

menjadi orang sakti mandraguna yang pada akhirnya setelah 

mereka melakukan prosesi mendapatkan ilmu tersebut (dengan 

puasa mutih, bertapa, merapal mantra) setan masuk dalam dirinya 

dan “mengambil” jiwanya dan menggantinya kekosongan jiwa yang 

sudah dibelenggu setan tadi dengan jizim setan yang masuk 

kedalam hatinya lalu merusak syaraf otak hingga menjadikan dirinya 

gila. Rukiah untuk gangguan jiwa seorang penerapi diharuskan 
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menyentuh ubun-ubun dan dada penderita sambil membaca ayat 

rukiah. Pada riset partisipan ketiga pasien sudah berkali-kali 

dirukiyah oleh seorang kyai, dan menurut keluarga rukiyah tersebut 

dapat menunjukkan perubahan untuk kesembuhan pasien. 

 Satu keluarga yang sudah pernah dirukiyah oleh kyai yaitu 

riset partisipan yang ketiga. Menurut pernyataan keluarga anaknya 

(Mas B), dirumah kyai daerah Jember dan terakhir kali dirukiyah 

disebuah masjid Tegalrejo. Pada riset partisipan yang pertama, 

semua pemuka agama juga berdoa untuk kesembuhan Mas S. 

 Dalam pengobatan awal ketiga riset partisipan lebih memeilih 

ke paranormal karena pada umumnya keluarga tidak mengetahui 

secara pasti penyebab gangguan jiwa pada salah satu di anggota 

keluarga yang mengalami gangguan jiwa. Keluarga membawa ke 

paranormal  untuk meminta petunjuk atau informasi serta berharap 

mendapatkan pengobatan dengan biaya yang relative murah. 

Beraneka macam cara pengobatan paranormal yang ditemukan 

dalam ketiga riset partisipan. Pada RP1, RP2, RP3 paranormal 

mengobati dengan diberi air yang sudah dijopa japu kemudian 

disuruh minum, sedangkan cara pengobatan pada RP2 juga 

dianjurkan untuk mandi asap kemenyan.  
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  Penanganan gangguan jiwa tidak hanya bersifat 

psikofarmaka, tetapi juga terapi-terapi penunjang lainnya, selain itu 

juga bersifat holistic yang meliputi terapi psikologis, social,spiritual 

(Richard  dan Susan (2010). Pengobatan secara medis ketiga riset 

partisipan juga melakukannya, pada riset partisipan pertama, Ny.K 

selalu rutin pergi ke Puskesmas untuk mendapatkan obat anaknya 

(Mas S), pada riset partisipan kedua juga Ny.M selalu rutin pergi ke 

puskesmas ketika obat sudah mulai habis, sedangkan pada riset 

partisipan yang ketiga pengobatan medis dilakukan namun tidak 

sepenuhnya percaya akan kesembuhan total anaknya (Mas B). 

 

4.4.4 Kondisi yang berpengaruh terhadap pengobatan yang 

dipilih 

 Dari hasil penelitian menunjukkan bahwa sebagian besar 

keluarga yang mempunyai salah satu anggota keluarga yang 

mengalami skizofrenia masih mencari pengobatan melalui orang 

pintar atau paranormal.Yang mana cara kyai atau paranormal dalam 

mengobati pasien dengan berbagai macam cara seperti dirukiyah, 

diberi air yang sudah didoakan, mandi dengan asap kemenyan dan 

sebagainya. Namun ,ketiga riset partisipan tetap mempercayai 

dengan bantuan paranormal dapat membantu dalam penyembuhan 

anak-anaknya. Pengobatan pasien skizofrenia secara tradisional 

seperti dibawa ke tabib ataupun paranormal untuk mendapatkan 
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penanganan yang dianggap dapat menghilangkan roh halus atau 

setan yang merasuki tubuh pasien.  

 Dari ketiga riset partisipan walaupun anak-anaknya sudah 

mendapatkan pengobatan secara tradisional ,namun keluarga masih 

mencari pengobatan secara medis. Berbagai pengobatan atau terapi 

keluarga cari demi kesembuhan total pasien.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


