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KATA SAMBUTAN PENYELENGGARA

Salam Sejahtera bagi kita sekalian, Shalom.
Seminar nasional dan call papers bertajuk “Merajut Keragaman Untuk Mencapai
Kesejahteraan Psikologis dalam Konteks Society 5.0” kita selenggarakan dengan kerjasama
antara Fakultas Psikologi Universitas Kristen Satya Wacana (UKSW) dengan Asosiasi
Psikologi Kristiani – (APK) Indonesia, dalam rangka menyambut Dies Natalis Fakultas
Psikologi ke 20th. Fakultas Psikologi UKSW pertama kali berdiri pada tanggal 23 Juni 1999;
dan hingga saat ini telah memiliki 2 program studi yaitu S1 dan S2. Usaha yang berkelanjutan
dari tahun ke tahun oleh seluruh pihak di fakultas dan program studi, telah memampukan
Program S1 terakreditasi dengan peringkat A. Sebagai bagian dari semangat untuk terus
berkontribusi bagi kemajuan perkembangan psikologi di Indonesia, Fakultas Psikologi
mengundang para ilmuan di Indonesia untuk membagikan hasil-hasil riset dan pemikiran terbaik
mereka melalui seminar ini. Demi tercatatnya kajian-kajian ilmiah yang ada, proceeding ini
diterbitkan agar pemikiran-pemikiran maupun hasil riset yang telah disampaikan dalam seminar
dapat dinikmati oleh kalangan yang lebih luas.
Tema ini secara spesifik diangkat, dengan melihat kenyataan bahwa Indonesia memiliki
kekayaan keragaman baik dari segi budaya, bahasa, agama, serta latar belakang kehidupan yang
lain. Keberagaman ini bagaikan memiliki dua sisi mata uang, yang bila bisa dimanfaatkan
dengan maksimal akan memperkaya kekayaan pengalaman kehidupan individu, mendorong
individu untuk belajar lebih fleksibel terhadap perubahan dan perbedaan serta mengembangkan
pribadi yang kuat mental dan kaya pengalaman. Namun sebaliknya, keberagaman juga dapat
menjadi ancaman apabila individu gagal mensikapinya dengan positif dan tepat; menimbulkan
kesalahpahaman, syak wasangka bahkan perpecahan. Sementara itu, perkembangan peradaban
manusia telah sampai pada titik saat kemajuan teknologi, utamanya teknologi informasi yang
berintegrasi dengan internet, memunculkan teknologi digital, wireless, bigdata yang
memunculkan berbagai exponential techology seperti: a) artificial intelligence, augmented
reality 3D printing dan robotics, b) biotechnology c) nano technology, material baru, an
fabrikasi digital, d) networks & computing systems (cloud, big data, IoT) (Diamandis, 2012).
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Semua kemajuan ini menimbulkan disrupsi baru, memaksa masyarakat harus siap dengan sistemsistem baru, pola komunikasi dan interaksi yang baru, sistem bertransaksi yang baru yang
berubah dengan pesat, yang mempengaruhi berbagai macam aspek kehidupan di masyarakat,
yang saat ini dikenal dengan konteks masyarakat 5.0. Semua hal ini perlu dikaji dari berbagai
sisinya, agar kita bisa mengantisipasi dan menyikapi dengan bijak sehingga dapat tercapai
kesejahteraan psikologis setiap individu di Indonesia.
Seminar dan Call papers ini diikuti oleh 132 peserta, terdiri dari guru, dosen, utusan
gereja, mahasiswa, peneliti, maupun praktisi, yang berasal dari berbagai daerah antara lain: Jawa
Tengah, Yogyakarta, Jakarta, Makasar, Kupang, Manado, Surabaya dan lainnya. Harapan kami
apa yang kita diskusikan dalam seminar ini dapat meningkatkan pengetahuan kita, dan pada
akhirnya dapat bermanfaat bagi setiap orang yang kita layani.
Secara khusus ucapan terimakasih disampaikan kepda APK dan HIMPSI yang telah
menjadi mitra kami dalam menyelenggarakan kegiatan ini serta kepada UKSW yang telah
mendukung sepenuhnya terhadap kegiatan ini. Ucapan terimakasih sebesar-besarnya juga
disampaikan kepada segenap panitia di bawah koordinasi dari Ibu Dr. Christiana Hari
Soethjiningsih, MS dan Ibu Dr. Susana Prapunoto, M-Psy; didukung oleh Ibu Krismi Ambarwati
M.Psi maupun Bapak Prof. Dr. Sutarto Wijono, MA beserta para dosen, karyawan, maupun para
mahasiswa Fakultas Psikologi UKSW yang telah bekerjakeras mewujudkan terselenggaranya
kegiatan ini.
Akhir kata, semoga Proceedings ini bermanfaat dan apabila ada kesalahan-kesalahan
tertentu yang tidak kami sengaja dalam penerbitan proceeding ini, kami mohon maaf sebesarbesarnya. Tuhan memberkati kita sekalian. Amin.

Hormat kami,

Berta Esti Ari Prasetya, S.Psi., M.A.
Dekan Fakultas Psikologi UKSW
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KATA PENGANTAR
Keragaman, Kemajemukan adalah keistimewaan yang Tuhan berikan kepada bangsa
Indonesia. Sekitar 250 juta jiwa, 17.000 pulau, 714 suku dan lebih dari 1.100 bahasa lokal,
Indonesia termasuk urutan ke empat Negara dengan jumlah populasi terbesar di dunia. Kondisi ini
tentu membawa implikasi pada kemungkinan terjadinya pergesekan terkait persoalan budaya,
suku, agama, bahasa, sosial-ekonomi, maupun persoalan lain terkait dengan persoalan hukum, dsb.
Hal ini telah disadari oleh pujangga kita, Mpu Tantular yang kemudian menuliskan konsepnya
dalam buku Sutasoma yaitu “Bhineka Tunggal Ika”.
Kehadiran revolusi industri 4.0 semakin meningkatkan tantangan kesatuan. Kebersamaan
membangun persatuan di tengah keragaman, bukan sesuatu yang otomatis terjadi. Hal ini
menuntut masyarakat 5.0 menyikapi keragaman ini dengan

merajut keragaman untuk

mewujudkan kasih, antara lain untuk mencapai kesejahteraan psikologis. Dengan demikian
perbedaan, keragaman bukan sebagai pemisah melainkan sebagai kekayaan bangsa yang tiada
nilainya. Prosiding ini merupakan sumbangan pemikiran dari 49 Penulis Artikel yang telah hadir
dan berperan serta mempresentasikan gagasan terbaiknya.
Saya mengucapkan terimakasih kepada Ibu Berta Esti Ari Prasetya, S.Psi, MA (Dekan
Fakultas Psikologi – UKSW), Bapak Prof. Dr. Marthen Pali, M.Psi., (Ketua Asosiasi Psikologi
Kristiani), Bapak Yusak Novanto, SPsi, MSi. (Sekretaris Asosiasi Psikologi Kristiani) yang telah
memfasilitasi dan mendukung penuh penyelenggaraan Seminar & Call for Papers Jumat, 2
Agustus 2019. Ucapan terimakasih tidak terhingga kami haturkan kepada Prof. Virgo Handojo,
Ph.D, CFLE. (dari California Baptist University), dan Ibu Eunike Sri Tyas Suci, PhD, Psikolog
(Ketua Asosiasi Psikologi Kesehatan – HIMPSI) yang telah menghantar Seminar dan Call for
Papers Nasional “ Merajut Keragaman untuk Mencapai Kesejahteraan Psikologis dalam Konteks
Masyarakat 5.0.”.
Terimakasih atas kesediaan para Reviewers Call for Papers Dr.

Christiana Hari

Soetjiningsih, M.Si, Bapak Prof. Dr. Sutarto Wijono, MA, Ibu Krismi Ambarwati, M.Psi
meluangkan waktu dan pikiran agar Proceedings ini dapat terbit. Ucapan terimakasih juga saya
sampaikan kepada Bapak Timotius Iwan Susanto, S.Psi. yang telah mendukung desain Cover
buku Proceeding. Terimakasih juga kepada sdri. Hanny Yuliana Agnes Sesa, S.Psi., Claudya
S.Soulisa, S.Pd., Indah Lestari, S.Kep. dan Joanne Marrijda Rugebregt, S.Psi. yang telah banyak
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mendukung proses editing teknis buku Proceedings ini. Kiranya buku ini dapat bermanfaat bagi
perjalanan bangsa Indonesia mengarungi Era Digital. Tuhan memberkati.

Salam sejahtera,

Dr. Susana Prapunoto, MA-Psy
Editor
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Dukungan Keluarga sebagai Prediktor Keberfungsian Sosial Pasien Skizofrenia Rawat
Jalan

Glaudia Anastacia
Krismi Diah Ambarwati

Fakultas Psikologi - Universitas Kristen Satya Wacana
Email : glauanas3849@gmail.com

Abstrak
Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bahwa dukungan keluarga dapat menjadi
prediktor keberfungsian sosial pada pasien skizofrenia rawat jalan. Penelitian ini merupakan
penelitian kuantitatif jenis kausal dengan partisipan sebanyak 48 pasien skizofrenia rawat jalan di
RSJD Dr. RM Soedjarwadi Provinsi Jawa Tengah. Metode pengumpulan data menggunakan
skala keberfungsian sosial oleh Latipun (2016) yang dikembangkan oleh peneliti berdasarkan
teori keberfungsian sosial menurut Suharto (2009) dengan nilai reliabilitas sebesar 0,801 dan
skala dukungan keluarga oleh Suwardiman (2011) yang dikembangkan oleh peneliti berdasarkan
teori dukungan keluarga menurut Friedman (2010) dengan nilai reliabilitas sebesar 0,870.
Penelitian ini menggunakan teknik analisis data regresi linear. Hasil penelitian menunjukkan
bahwa dukungan keluarga secara signifikan dapat menjadi prediktor keberfungsian sosial pada
pasien skizofrenia rawat jalan sebesar 27,6%. Perlu dilakukan penelitian lebih lanjut
menggunakan variabel lain dan lebih memperhatikan kriteria partisipan.
Kata kunci : Keberfungian Sosial, Dukungan Keluarga, Pasien Skizofrenia Rawat Jalan

Pendahuluan
Skizofrenia merupakan gangguan jiwa yang paling banyak dialami oleh beberapa orang
dibandingkan penderita gangguan jiwa lainnya yang umumnya menyerang pada usia produktif
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dan merupakan penyebab utama disabilitas kelompok usia 15-44 tahun (Davison, 2005).
Maryatun (2015) mengatakan bahwa skizofrenia menduduki peringkat 4 dari 10 besar penyakit
yang membebankan di seluruh dunia. Proporsi skizofrenia terbanyak adalah pria dengan
kemungkinan berisiko 2,48% untuk menderita skizofrenia dibandingkan wanita (Cordosa, 2005).
Keberadaan penderita skizofrenia dalam masyarakat sering dianggap berbahaya. Seringkali
penderita skizofrenia disembunyikan bahkan dikucilkan, tidak dibawa untuk berobat ke dokter
karena adanya rasa malu. Pasien skizofrenia kronis pada umumnya tidak mampu melaksanakan
fungsi dasar secara mandiri, misalnya kebersihan diri, penampilan, dan sosialisasi. Penelitian
yang dilakukan oleh Hsiung (dalam Fiona & Fajrianthi, 2013) menunjukkan bahwa kualitas
hidup penderita skizofrenia bisa menjadi memburuk setelah keluar dari rumah sakit jiwa yang
mana hal ini dipengaruhi oleh lingkungan tempat tinggal mereka.Amelia (2013) mengatakan
bahwa penderita skizofrenia sering mendapat stigma dan diskriminasi yang lebih besar dari
masyarakat di sekitarnya dibandingkan individu yang menderita penyakit medis lainnya.
Menurut Videbeck (2008) isolasi sosial sering dialami oleh pasien skizofrenia, pasien merasa
sulit berhubungan dengan orang lain, curiga dan tidak mudah percaya. Harga diri rendah pada
pasien juga merupakan salah satu efek, karena tidak memiliki keterampilan sosial atau
keterampilan berkomunikasi yang dibutuhkan untuk membangun dan mempertahankan
hubungan dengan orang lain, pasien tidak percaya diri dan kemudian merasa asing (berbeda)
sehingga pasien menghindari kontak sosial. Khalimah (dalam Ambari, 2010) mengatakan bahwa,
gangguan keberfungsian sosial yang dialami oleh pasien skizofrenia dapat menyebabkan
kesulitan dalam memenuhi tuntutan sosial, termasuk bidang pekerjaan.
Keberfungsian sosial oleh Suharto (dalam Latipun, 2015) diartikan sebagai kemampuan
orang (individu, keluarga, kelompok atau masyarakat) dan sistem sosial (lembaga, dan jaringan
sosial) dalam memenuhi/merespon kebutuhan dasar, menjalankan peranan sosial, serta
menghadapi goncangan dan tekanan (shocks and stresses). Menurut Sofa (dalam Latipun, 2016)
seseorang yang mengalami gangguan keberfungsian sosial disebabkan oleh beberapa faktor,
diantaranya apabila kebutuhan tidak terpenuhi seperti kebutuhan akan dukungan yang berasal
dari keluarga, frustrasi dan kekecewaan, dan mengalami gangguan kesehatan, kedukaan yang
berat, penderitaan lain akibat bencana alam.
Hasil penelitian yang dilakukan oleh Barrowclough dan Tarrier (dalam Fiona, 2013)
menunjukkan bahwa untuk meningkatkan dan mengembalikan keberfungsian sosial pada pasien
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skizofrenia pasca perawatan diperlukan sikap keluarga yang turut terlibat langsung dalam
penanganan. Penelitian yang dilakukan oleh Jenkins, dkk (2006) menunjukkan bahwa family
caregivers adalah sumber yang sangat potensial untuk menunjang pemberian obat pada pasien
skizofrenia. Dukungan keluarga adalah suatu bentuk perilaku pelayanan yang dilakukan oleh
keluarga, yaitu dukungan keluarga internal, seperti dukungan dari istri, suami, atau dukungan
dari saudara kandung, dan dukungan keluarga eksternal di luar keluarga inti (Friedman, 2010).
Dukungan keluarga sangat dibutuhkan oleh pasien skizofrenia agar dapat melaksanakan tuntutan
sosial sehingga diharapkan individu dapat menerima kondisi dan dapat menghargai diri sendiri,
berusaha membangun dan mempertahankan hubungan dengan orang lain dan keluarga juga dapat
membantu pasien untuk berjuang bersama menghadapi setiap masalah yang ada, mengurangi
rasa harga diri rendah juga kepercayaan yang rendah sehingga mampu meningkatkan kesehatan
individu secara mental (Latipun, 2016).
Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Latipun (2016) menunjukkan hasil bahwa ada
hubungan positif antara dukungan keluarga dengan keberfungsian sosial pada pasien skizofrenia
rawat jalan. Penelitian yang dilakukan oleh Maghfiroh (2011) menunjukkan bahwa sebagian
besar peran keluarga terhadap tingkat interaksi sosial bermasyarakat pada klien skizofrenia pasca
perawatan di Rumah Sakit Jiwa Menur berkategori cukup sebanyak 12 responden (42,8%) dan
sebagian besar tingkat interaksi sosial bermasyarakat pada klien skizofrenia pasca perawatan di
Rumah Sakit Jiwa Menur berkategori cukup sebanyak 14 responden (50%). Seorang dengan
skizofrenia tentu sangat membutuhkan dukungan dari keluarga agar tetap bisa menjalankan
fungsi sosialnya serta untuk menjadi individu yang lebih kuat dan menghargai diri sendiri. Tanpa
adanya dukungan dari keluarga, orang dengan skizofrenia akan mengalami kesulitan untuk
sembuh, mengalami pemburukan dan sulit untuk bersosialisasi.
Berbagai penelitian yang telah dilakukan dengan menggunakan pendekatan kuantitatif
jenis penelitian korelasional dan memperoleh hasil bahwa ada hubungan yang positif antara
dukungan keluarga dengan keberfungsian sosial pada pasien skizofrenia rawat jalan. Namun,
dalam penelitian ini peneliti ingin meneliti lebih lanjut apakah dukungan keluarga dapat menjadi
prediktor keberfungsian sosial terhadap pasien skizofrenia rawat jalan dengan menggunakan
pendekatan kuantitaitf jenis penelitian kausal. Selain itu, peneliti juga tertarik untuk meneliti
apakah dukungan keluarga pada pria dan wanita dapat menjadi prediktor keberfungsian sosial
pada pasien skizofrenia rawat jalan, mengingat bahwa pria lebih mudah menderita gangguan jiwa
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dibandingkan dengan wanita. Peneliti juga tertarik untuk meneliti apakah dukungan keluarga
pada remaja, dewasa awal, dan dewasa madya dapat menjadi prediktor keberfungsian sosial pada
pasien skizofrenia rawat jalan, mengingat bahwa jumlah penderita skizofrenia yang berada di
masa dewasa awal lebih banyak dibandingkan dengan penderita skizofrenia yang berada di masa
remaja dan dewasa madya. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui apakah dukungan
keluarga dapat menjadi prediktor keberfungsian sosial terhadap pasien skizofrenia rawat
jalan.Adapun hipotesis dalam penelitian ini adalah dukungan keluarga dapat menjadi prediktor
keberfungsian sosial terhadap pasien skizofrenia rawat jalan.

Metode
Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kuantitatif kausal dengan teknik analisis data
regresi linier. Sampel penelitian sebanyak 48 pasien skizofrenia rawat jalan di RSJD Dr. RM.
Seodjarwadi Provinsi Jawa Tengah. Peneliti menggunakan teknik purposive sampling dalam
menentukan partisipan dengan menetapkan beberapa kriteria yaitu merupakan pasien skizofrenia
paranoid yang menjalani rawat jalan di RSJD Dr. RM. Soedjarwadi Provinsi Jawa Tengah;
pasien sudah tidak mengalami gelaja-gejala positif dari skizofreniaditentukan dari hasil
pemeriksaan yang dilakukan perawat psikiatri; bersikap koopertif, mampu berkomunikasi,
pernah menjadi pasien rawat inap di rumah sakit tersebut dan bersedia menjadi responden dalam
penelitian ini. Pasien yang berpartisipasi dalam penelitian ini telah melalui proses pemeriksaan
oleh tenaga medis (perawat dan dokter) instansi rawat. Peneliti ikut mendampingi partisipan saat
mengisi skala. Dari 48 partisipan, jumlah partisipan pria sebanyak 32 orang (67%) sedangkan
partisipan wanita sebanyak 16 orang (33%).
Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan skala keberfungsian sosial yang disusun oleh
Latipun (2016) lalu dikembangkan oleh peneliti berdasarkan teori keberfungsian sosial menurut
Suharto (dalam Latipun, 2016) yang dibagi menjadi tiga aspek yaitu memenuhi/merespon
kebutuhan dasar, melaksanakan peran sosial sesuai dengan status dan tugas-tugasnya, dan
menghadapi goncangan dan tekanan. Nilai reliabilitas untuk skala keberfungsian sosial 0,801.
Untuk mengukur dukungan keluarga digunakan skala dukungan keluarga yang disusun oleh
Suwardiman (2011) lalu dikembangkan oleh peneliti berdasarkan teori dukungan keluarga
menurut Friedman (2010) yang dibagi menjadi empat aspek yaitu aspek dukungan emosional,
dukungan intrumental, dukungan informasi, dan dukungan penilaian. Nilai reliabilitas untuk
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skala dukungan keluarga 0,870. Berdasarkan nilai reliabilitas yang diperoleh, dapat disimpulkan
bahwa kedua skala tersebut reliabel dan dapat digunakan sebagai alat ukur penelitian.

Hasil
Peneliti melakukan uji normalitas menggunakan Chi Square Test dan diperoleh hasil untuk
skala dukungan keluarga memiliki nilai signifikansi sebesar 0,080 (p>0,05). Sedangkan variabel
keberfungsian sosial memiliki nilai signifikansi sebesar 0,170 (p>0,05). Oleh karena nilai
signifikansi p>0,05 maka kedua variabel dinyatakan berdistribusi normal. Kemudian, peneliti
melakukan uji linearitas dan diperoleh nilai signifikansi 0,268 (P>0,05) maka kedua variabel
dikatakan linear. Setelah itu, peneliti melakukan uji korelasi dengan menggunakan Pearson
Correlation dan diperoleh nilai r=0,525 dengan nilai signifikansi 0,000 (p<0,005) yang berarti
bahwa terdapat hubungan yang signifikan antara dukungan keluarga dengan keberfungsian sosial
pada pasien skizofrenia rawat jalan. Selanjutnya, peneliti melakukan uji Heterokedastisitas
menggunakan Uji Park dan diperoleh hasil untuk independent variable sig 0,633 (p>0,05). Maka
dapat disimpulkan tidak terjadi heterokedastisitas.
Untuk membuktikan hipotesis, peneliti menggunakan analisis regresi dan diperoleh nilai F
hitung sebesar 17,510 dengan nilai signifikansi sebesar 0,000 (p>0,05), maka dapat disimpulkan
bahwa dukungan keluarga berpengaruh secara signifikan terhadap keberfungsian sosial.
Kemudian pada perhitungan tersebut diperoleh nilai R sebesar 0,525 yang berarti bahwa terdapat
pengaruh antara dukungan keluarga dan keberfungsian sosial sebesar 0,525 dan dukungan
keluarga memberikan pengaruh sebesar 27,6% terhadap keberfungsian sosial pada pasien
skizofrenia rawat jalan. Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan persamaan regresi linear
sederhana : Y = a + b (X) ;

Y = 23,476 + 0,525 (X)

Dari keterangan diatas, dapat diartikan bahwa tanpa dukungan keluarga besarnya
keberfungsian sosial adalah 23,476. Setiap peningkatan dukungan keluarga sebesar 1 poin terjadi
peningkatan keberfungsian sosial sebesar 0,525. Peneliti juga melakukan uji Scatterplot untuk
mengetahui seberapa besar pengaruh kedua variabel dan diperoleh data sebagai berikut.
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Gambar 1. Uji Scatterplot

Dari gambar diatas, dapat disimpulkan bahwa terdapat pengaruh antara variabel dukungan
keluarga dengan variabel keberfungsian sosial namun pengaruh yang diberikan variabel
dukungan keluarga terhadap variabel keberfungsian sosial tidak begitu besar.
Kemudian peneliti melakukan analisis regresi pada partisipan remaja, dewasa awal, dan
dewasa madya. Untuk partisipan remaja, diperoleh nilai F hitung sebesar 0,530 dengan nilai
signifikansi 0,519 (P>0,05) dan untuk partisipan dewasa madya diperoleh nilai F hitung sebesar
0,999 dengan nilai signifikansi sebesar 0,341 (p>0,05) maka dapat disimpulkan bahwa dukungan
keluarga tidak berpengaruh terhadap keberfungsian sosial pasien skizofrenia remaja dan dewasa
madya. Untuk partisipan dewasa awal, diperoleh nilai F hitung sebesar 12,702 dengan nilai
signifikansi sebesar 0,001 (p<0,05), maka dapat disimpulkan bahwa dukungan keluarga
berpengaruh secara signifikan terhadap keberfungsian sosial pada pasien skizofrenia dewasa
awal. Nilai R yang diperoleh untuk partisipan dewasa awal sebesar 0,552 yang berarti terdapat
pengaruh antara dukungan keluarga dan keberfungsian sosial sebesar 0,552 dan dukungan
keluarga memberikan pengaruh sebesar 30,5% terhadap keberfungsian sosial pada pasien
skizofrenia dewasa awal. Kemudian peneliti melakukan analisis regresi pada partisipan pria dan
wanita. Hasil untuk partisipan pria diperoleh nilai F hitung sebesar 13,411 dengan nilai
signifikansi sebesar 0,001 (p<0,05), maka dapat disimpulkan bahwa dukungan keluarga
berpengaruh secara signifikan terhadapat keberfungsian sosial pasien skizofrenia pria. Nilai R
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yang diperoleh untuk partisipan pria sebesar

0,556 yang berarti terdapat pengaruh antara

dukungan keluarga dan keberfungsian sosial sebesar 0,556 dan dukungan keluarga memberikan
pengaruh sebesar 30,9% terhadap keberfungsian sosial. Sedangkan pada partisipan wanita
diperoleh nilai F hitung sebesar 4,224 dengan nilai signifikasi sebesar 0,059 (p>0,05), maka
dapat disimpulkan bahwa dukungan keluarga tidak berpengaruh secara signifikan terhadap
keberfungsian sosial pasien skizofrenia wanita.

Diskusi
Berdasarkan hasil analisis data ditemukan bahwa dukungan keluarga dapat menjadi
prediktor keberfungsian sosial pada pasien skizofrenia rawat jalan sebesar 27,6%. Dengan
demikian hipotesis penelitian dapat diterima. Hal ini selaras dengan penelitian yang telah
dilakukan oleh Latipun (2016) bahwa ada hubungan positif antara dukungan keluarga dengan
keberfungsian sosial pada pasien skizofrenia rawat jalan. Hasil penelitian yang juga dilakukan
oleh Barrowclough dan Tarrier (dalam Fiona, 2013) menunjukkan bahwa untuk meningkatkan
dan mengembalikan keberfungsian sosial pada pasien skizofrenia pasca perawatan diperlukan
sikap keluarga yang turut terlibat langsung dalam penanganan.
Hasil dari penelitian Ambari (2010) juga menyatakan bahwa keberfungsian sosial yang
tinggi pada pasien dipengaruhi oleh dukungan yang diberikan keluarga. Tanpa dukungan
keluarga pasien akan sulit sembuh, mengalami perburukan dan sulit untuk bersosialisasi.
Dukungan keluarga sangat dibutuhkan oleh pasien skizofrenia agar dapat melaksanakan tuntutan
sosial sehingga diharapkan individu dapat menerima kondisi dan dapat menghargai diri sendiri,
berusaha membangun dan mempertahankan hubungan dengan orang lain dan keluarga juga dapat
membantu pasien untuk berjuang bersama menghadapi setiap masalah yang ada, mengurangi
rasa harga diri rendah juga kepercayaan yang rendah sehingga mampu meningkatkan kesehatan
individu secara mental (Latipun, 2016).
Sumbangan efektif dukungan keluarga terhadap keberfungsian sosial sebesar 27,5%. Hal
ini berarti sebagian besar dukungan keluarga memberikan pengaruh terhadap keberfungian sosial
pasien skizofrenia rawat jalan, sisanya sebesar 72,5% dipengaruhi oleh faktor-faktor lain. Faktorfaktor yang ikut mempengaruhi keberfungsian sosial pada pasien skizofrenia rawat jalan yaitu,
antara lain : lingkungan, budaya, genetik, pengobatan, dan keparahan dari penyakit (Ambari,
2010).
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Hasil penelitian menunjukkan fakta bahwa dukungan keluarga yang diterima oleh pasien
skizofrenia rawat jalan di RSJD Dr. RM. Soedjarwadi Provinsi Jawa Tengah kebanyakan berada
di kategori sedang. Hal ini menunjukkan bahwa rata-rata keluarga pasien di rumah sakit tersebut
cukup memberikan dukungan kepada anggota keluarga yang mengalami skizofrenia.Untuk
keberfungsian sosial pasien skizofrenia di rumah sakit tersebut, kebanyakan berada di kategori
tinggi, sehingga dapat dikatakan bahwa pasien skizofrenia di rumah sakit tersebut memiliki
fungsi sosial yang baik.
Dalam penelitian ini, ditemukan bahwa 67% partisipan mayoritas berjenis kelamin lakilaki. Insiden penderita skizofrenia lebih tinggi pada laki-laki dibandingkan wanita. Hal ini
dibuktikan dari penelitian Cordosa (2005) yang menyimpulkan bahwa laki-laki lebih berisiko
2,48% untuk menderita skizofrenia dibandingkan perempuan. Cordosa menjelaskan bahwa
perempuan lebih sedikit berisiko menderita gangguan jiwa dibandingkan laki-laki karena
perempuanlebih bisa menerima situasi kehidupan dibandingkan dengan laki-laki. Hal ini juga
serupa dengan penelitian Zahnia (2016) yang mengatakan bahwa pria lebih mudah terkena
gangguan jiwa karena kaum pria yang menjadi penopang utama rumah tangga sehingga lebih
besar mengalami tekanan hidup.
Dalam penelitian ini juga ditemukan bahwa dukungan keluarga pada pasien wanita tidak
memberikan pengaruh terhadap keberfungsian sosial. Merhed (dalam Andira dan Nuralita, 2018)
mengatakan bahwa wanita memiliki fungsi sosial yang lebih baik dibandingkan dengan pria, dan
wanita terbukti lebih efektif dalam pengobatan. Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh
Andira dan Nuralita (2018), ditemukan bahwa salah satu kecenderungan pria ketika mengalami
depresi yaitu membatasi relasi sosialnya, namun kenyataanya pria lebih membutuhkan dukungan
keluarga yang lebih besar dibandingkan dengan wanita. Papalia (dalam Noviarini dkk, 2013)
menjelaskan bahwa hal ini dapat disebabkan karena perempuan matang lebih awal dan memiliki
hubungan sosial yang lebih intim dari pada laki-laki, sehingga laki-laki memerlukan perhatian
atau dukungan yang lebih besar dibandingkan dengan perempuan.
Fakta lain yang didapatkan dari penelitian ini adalah usia subjek lebih didominasi pada usia
produktif, yaitu usia dewasa awal sebesar 65%. Davison (2005) mengatakan bahwa umumnya
gangguan jiwa menyerang pada usia produktif, yaitu 15- 44 tahun. Hurlock (dalam Latipun,
2016) menjelaskan bahwa masa dewasa awal merupakan suatu masa penyesuaian diri cara hidup
baru dengan memanfaatkan kebebasan yang diperolehnya. Usia remaja dan dewasa muda
252

memang memiliki resiko tinggi mengalami gangguan jiwa melihat tahap perkembangan dengan
penuh stresor. Hurlock (1986) juga mengungkapkan bahwa masa dewasa awal merupakan masa
dimana individu menerima tangggungjawab yang baru sebagai orang dewasa sehingga banyak
masalah-masalah baru yang juga dihadapi di masa tersebut. Masa-masa ini sangat rentan
terhadap timbulnya berbagai macam gangguan yang berdampak terutama pada kesehatan psikis.
Jika pada masa ini individu telah mengalami gangguan yang komplek seperti skizofrenia, jelas
yang akan terlihat pertama kali adalah kemampuan fungsi sosial akan menurun drastis (Latipun,
2016). Pada masa ini juga banyak individu yang masih tergantung pada orang-orang tertentu
seperti keluarga. Keluarga merupakan salah satu peran yang paling penting dalam hidup orang
dewasa.
Begitu banyak kesulitan yang dialami oleh pasien skizofrenia setelah keluar dari rumah
sakit karena. Maka dari itu dukungan dari orang terdekat seperti keluarga sangat dibutuhkan
untuk membantu pasien dalam mengadapi segala masalah dan keluhan yang ada, dengan
demikian pasien akan merasa bahwa keluarga senantiasa berada di sampingnya (Latipun, 2016).
Taylor (1995) juga mengatakan bahwa seseorang dengan dukungan yang tinggi akan lebih
berhasil menghadapi dan mengatasi masalahnya dibanding dengan yang tidak memiliki
dukungan.
Penelitian ini telah dilaksanakan sesuai dengan prosedur ilmiah, namun tentunya masih
memiliki keterbatasan, yaitu; adanya kerbatasan penelitian dengan menggunakan kuesioner yaitu
data yang diperoleh tidak begitu mendalam; peneliti tidak mengetahui pasti bentuk-bentuk
dukungan yang diberikan keluarga dan bentuk-bentuk keberfungsian sosial yang ditunjukkan
oleh partisipan; peneliti tidak menetapkan rentang usia partisipan yang akan berpartisipasi dalam
penelitian ini sehingga dukungan keluarga dan keberfungsian sosial pada partisipan tidak merata
karena perbedaan usia yang jauh; peneliti tidak memberikan porsi pada durasi berapa lama
partispan sudah tidak mengalami gejala-gejala positif.

Simpulan dan Saran
Dari penelitian ini, dapat disimpulkan bahwa dukungan keluarga secara signifikan dapat
menjadi prediktor keberfungsian sosial pada pasien skizofrenia rawat jalan di RSJD Dr. RM
Soedjarwadi Provinsi Jawa Tengah sebesar 27,6%. Setelah penelitian ini dilakukan, ada beberapa
saran yang dianjurkan oleh peneliti; bagi pasien skizofrenia, perbanyak melakukan aktivititas253

aktivitas sederhana, mengikuti kegiatan-kegiatan sosial, dan belajar untuk hidup mandiri; bagi
keluarga pasien, membantu pasien dalam membangun interaksi sosial dengan orang lain,
memberikan dukungan dan dorongan emosional yang kuat, dan keluarga pasien juga bisa
memperkaya pengetahuan mengenai cara merawat pasien skizofrenia dengan benar; bagi
penelitian selanjutnya untuk menggunakan teknik pengumpulan data yang lain, seperti observasi
dan wawancara agar data yang diperoleh lebih mendalam. Selain itu, untuk penelitian
selanjutnya lebih memperhatikan memperhatikan karateristik partisipan yang akan ikut
berpartisipasi seperti usia partisipan dan durasi lamanya partisipan sudah tidak mengalami
gejala-gejala positif. Penelitian selanjutnya juga dapat meneliti variabel lain yang erat kaitannya
dengan keberfungsian sosial seperti faktor lingkungan, budaya, genetik, pengobatan, dan
keparahan dari penyakit.
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