BAB II
TINJAUAN PUSTAKA

A. Dukungan keluarga
1.

Pengertian Dukungan keluarga
Menurut Taylor, Peplau dan Sears (2009) dukungan keluarga adalah

pemberian informasi baik itu dengan mencari sendiri atau mendapatkan dari
orang lain agar dapat dihargai oleh seseorang. Informasi tersebut dapat diperoleh
melalui beberapa cara, antara lain melalui bantuan instrumental, dan bantuan
perhatian. pemberian informasi tersebut setidaknya dapat memberikan rasa
dihargai sehingga berkurangnya rasa beban yang dirasakan seseorang jika
dihadapkan pada persoalan.
Sementara Kaakinen, Duff, Coehlo, dan Hanson (dalam Wijayanti &
Masykur, 2016) mengemukakan bahwa dukungan keluarga adalah proses saling
memberikan perhatian, kepedulian terutama oleh keluarga dengan menunjukan
tindakan, sikap dan penerimaan keluarga terhadap anggota keluarga yang sakit.
Sehingga memberikan dorongan terhadap keluarganya, bahwa selalu mendukung
dan siap memberikan pertolongan.
Selain itu Johnson dan Johnson (dalam Utami, 2013) juga mengemukakan
bahwa dukungan keluarga adalah bentuk pemberian dukungan kepada individu
secara langsung dengan tujuan meningkatkan rasa percaya diri, semangat dan
dorongan sehingga meningkatnya kualitas kesehatan mental serta memberikan
kebebasan interaksi sosialnya.
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Menurut Olson, Brecker, dan Wiggin (dalam Eni dan Herdiyanto, 2018)
dukungan keluarga adalah dukungan yang diberikan keluarga, teman dan
masyarakat sebagai jembatan seseorang untuk melangsungkan hubungan interaksi
dengan individu lainnya.
Dukungan keluarga yang dijelaskan oleh Ellis, Thomas dan Rollins (dalam
Lestari, 2012)

adalah dukungan yang diberikan sehingga munculnya sikap

perawatan, kehangatan, persetujuam, dan berbagai dukungan positif untuk
membuat individu selalu merasa dihargai dan diterima kehadirannya dalam
lingkungan keluarga maupun masyarakat.
Dukungan keluarga dapat berupa dukungan dari dalam yang diberikan
oleh suami/istri atau dukungan dari saudara kandung dan dukungan sosial
keluarga dari luar (Friedman, 2010).
Berdasarkan pengertian dari beberapa definisi mengenai dukungan
keluarga dapat diambil kesimpulan, bahwa dukungan keluarga adalah proses
pemberian perhatian, kepedulian baik berupa perawatan, pemberian informasi,
motivasi, sehingga membantu proses penyembuhan pasien.
2.

Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Dukungan Keluarga
Menurut Sarafino & Smith (2011) faktor yang

dapat mempengaruhi

dukungan keluarga adalah penerimaan, kemampuan dan jenis kelamin.
a. Penerimaan
Dukungan ini lebih kepada proses merasakan apa yang sedang dibutuhkan
oleh orang yang memerlukan bantuan, jangan sampai muncul rasa tidak nyaman
saat menerima bantuan tersebut.
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b. Kemampuan
Seseorang yang menerima dukungan akan melihat keadaan pemberi
dukungan tersebut, ia akan berat untuk menerima jika mengetahui bahwa ia tidak
tepat dalam memberikan bantuan atau memiliki sumber daya yang dibutuhkan.
c. Jenis kelamin
Wanita kurang menerima dukungan dari pasangan mereka daripada pria
yang tampaknya sangat bergantung pada teman wanita untuk dukungan yang
diberikan.
Menurut Hobfoll dan Stephen (dalam Setyanto, Hartini & Alfian, 2017)
faktor yang dapat mempengaruhi penerimaan keluarga terdiri dari keintiman,
rasa penerimaan dan peran jenis kelamin.
a. Keintiman
Keintiman dapat diartikan sebagai hubungan antara dua orang individu
yang mempunyai interaksi dan kedekatan dengan saling memberikan perhatian
dan kasih sayang.
b. Rasa Penerimaan
Dukungan keluarga merupakan hal yang sangat dibutuhkan oleh setiap
individu, untuk menghilangkan rasa malu saat menerima bantuan dari orang lain,
tentunya terlebih dahulu harus memberikan perasaan tersedianya sosial support
yang tinggi dan membantu saat dibutuhkan, dengan begitu akan menghilangkan
kemungkinan dari sikap negatif seperti marah merasa bersalah terhadap diri
sendiri atau merasa malu.
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c. Peran jenis kelamin
Interaksi yang dilakukan antar sesama pria dianggap kurang intim jika
dibandingkan dengan interaksi antar sesama wanita. Namun, seorang pria dalam
interaksi cenderung akan lebih intim jika berinteraksi dengan seorang wanita, pria
akan lebih merasa nyaman dan mampu menghilangkan rasa kesepian. Oleh sebab
itu, peran jenis kelamin juga menjadi faktor yang sangat berpengaruh pada
keefektifan penerimaan social support.
3. Aspek-Aspek Dukungan Keluarga
Sarafino & Smith (2011) menyatakan bahwa dukungan keluarga terdiri
dari empat jenis yaitu dukungan sosial, dukungan penghargaan, dukungan
instrumental, dan dukungan informasi.
a. Dukungan sosial
Dukungan ini melibatkan ekspresi rasa empati dan perhatian terhadap
individu sehingga individu merasa nyaman, dicintai dan diperhatikan. Dukungan
ini meliputi perilaku yang memberikan perhatian, afeksi serta bersedia mendengar
keluh kesah orang lain.
b. Dukungan Penghargaan
Dukungan ini melibatkan penilaian yang positif dan saling menghargai
dalam kehidupan, dan akan berdampak positif untuk diri seorang individu lainnya.
c. Dukungan Instrumental
Bentuk dukungan instrumental adalah dengan memberikan dukungan
secara langsung baik itu berupa finansial dan bantuan dengan ikut serta secara
langsung menghadapi permasalahan yang sedang dihadapi.
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d. Dukungan Informasi
Dukungan informasi merupakan hal yang sangat penting dalam dukungan
keluarga. Karena dalam dukungan informasi, seseorang akan mendapatkan
dukungan dalam informasi seperti saran, nasehat dan pengarahan, sehingga
seseorang dapat menyelesaikan dan memecahkan masalah yang sedang
dihadapinya.
Senada dengan Sarafino, Van Beest dan Baerveldt (dalam Lestari, 2012)
juga mengemukakan bahwa dukungan keluarga terdiri dari dua aspek yaitu
dukungan emosi dan dukungan instrumental.
a. Dukungan emosi
Dukungan emosi yaitu dukungan tindakan dan perilaku baik secara fisik
maupun

verbal

yang

menunjukan

dorongan-dorongan,

komunikasi

dan

komunikasi yang baik secara terbuka.
b. Dukungan instrumental
Dukungan instrumental yaitu dukungan yang mencakup perilaku dan
tindakan secara tertutup, akan tetapi masih memberikan perhatian

dan kasih

sayang. Bentuk dukungan intrumental dapat berupa penyediaan sarana dan
prasarana.
Dari penejelasan di atas dapat dilihat, dukungan keluarga itu bukan hanya
sekedar bantuan yang diberikan begitu saja, akan tetapi dukungan keluarga adalah
bantuan yang diberikan dan bagaimana persepsi mengenai makna bantuan
tersebut dapat diterima. Dengan begitu ketika memberikan bentuk dukungan
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dalam hal apapun akan dapat diterima dan tidak menimbulkan permasalahan baik
untuk diri seorang individu yang menerima bantuan dari dukungan tersebut.
4.

Dampak dukungan keluarga terhadap pasien skizofrenia
Dukungan keluarga merupakan aspek yang berperan penting dalam proses

pengobatan dan penyembuhan pasien skizofrenia terutama untuk mencegah dan
menghindarkan terjadinya kekambuhan. Kebanyakan dari keluarga menunjukkan
sikap yang tidak menerima pasien skizofrenia atau bersikap bermusuhan dengan
pasien yang pada akhirnya akan membuat kekambuhan lebih besar pada penderita,
keluarga merupakan tempat yang aman dan paling tepat bagi anggota keluarga
yang sakit untuk dapat beristirahat untuk pemulihan serta membantu menstabilkan
terhadap emosi (Friedman, 2010).
Keluarga berperan dan memiliki fungsi yang sangat besar dalam
memberikan dukungan psikis antara anggota keluarga dan dukungan moral
terhadap penderita skizofrenia, dengan adanya fungsi tersebut akan memberikan
kemudahan pada penderita untuk beraktivitas dan bersosialisasi dengan keluarga
dan lingkungannya.
B. Skizofrenia
1.

Pengertian Skizofrenia
Meurut Townsend (dalam Eni dan Herdiyanto, 2018) skizofrenia adalah

respon negatif yang didapatkan akibat stressor dari lingkungan baik dari dalam
maupun luar yang mengakibatkan individu menunjukkan ekpresi stresnya dengan
perasaan, pikirannya dan tingkah laku yang tidak wajar sehingga mengganggu
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dari cara melakukan interaksi sosial dengan lingkungan maupun terhadap dirinya
sendiri.
Skizofrenia menurut Lisa dan Sutrisna (2013) adalah gangguan yang
terdiri dari macam-macam karakteristik gangguan mental organik (delirium,
demensia, dan amnesia), gangguan psikotik (skizofrenia), retardasi mental, dan
gangguan neurotik (ansietas fobik, panik, cemas menyeluruh, neurosis depresi,
obsesi kompulsif, penyesuaian, disosiatif dan somatoform).
Skizofrenia adalah gangguan jiwa yang ditandai dengan gejala awal
terganggunya kemampuan menilai atau menerima kenyataan yang buruk yang
terjadi dalam diri individu. Gangguan jiwa dapat dilihat dari beberapa gejala yang
terlihat seperti halusinasi, ilusi, waham, gangguan proses pikir, kemampuan
berpikir, sehingga menjadikan individu bertingkah laku tidak wajar. Salah satu
gangguan jiwa berat dikenal dengan istilah skizofrenia, Riskesdas dalam (Eni dan
herdiyanto, 2018).
Skizofrenia menurut Davidson, Neale, dan Kring (2006) adalah gangguan
psikotik yang ditandai dengan terganggunya dari cara proses berpikir, emosi dan
tingkah laku. Akibat dari terganggunya proses berpikir mengakibatkan pemikiran
jadi tidak logis, persepsi tentang menilai sesuatu hal menjadi keliru, yang berkibat
terjadinya gangguan motorik dalam menjalani aktivitas sehingga tidak sesuai lagi
dengan semestinya
Menurut Sadock (dalam Eni dan Herdiyanto 2018) skizofrenia merupakan
istilah yang digunakan untuk menggambarkan suatu gangguan psikiatrik mayor
yang ditandai dengan adanya perubahan pada persepsi, pikiran, afek, dan perilaku
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seseorang. Kesadaran yang baik dan kemampuan intelektual biasanya tetap
terpelihara, walaupun menurunnya daya pikir tertentu untuk dapat berkembang
kemudian.
2.

Ciri-Ciri Skizofrenia
Menurut DSM-5 (American Psychiatric Association, 2013), kriteria

skizofrenia dapat dilihat sebagai berikut:
a. Dua atau lebih sintom dengan porsi yang signifikan, sekurang-kurangnya satu
bulan.
1) Delusi
2) Halusinasi
3) Disorganisasi pembicaraan
4) Disorganisasi perilaku atau katatonik
5) Simtom-simtom negatif (hilangnya motivasi dan ekpresi emosi)
b. Sejak terjadinya gejala-gejala tersebut mengakibatkan gangguan pada beberapa
area fungsi sosial terganggu, seperti pekerjaan individu, hubungan interaksi,
semakin menurunnya perawatan diri.
c. Ketika pada masa periode anak dan remaja mereka mengalami gangguan
tersebut, maka individu akan terganggu dalam hal interpersonal, akademik dan
pekerjaan.
d. Durasi
1) Apabila gejala tersebut berlangsung terus menerus selama 6 bulan, maka
individu dapat termasuk dalam ciri-ciri skizofrenia.
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2) Sekurang-kurangnya satu bulan untuk gejala pertama (delusi, halusinasi,
disorganisasi pembicaraan, disorganisasi pemikiran, simtom-simtom
negatif), gejala negatif atau ketika fase prodromal, dua atau lebih dari
gejala ini berkurang keparahannya.
Berdasarkan PPDGJ III 2013 (Pedoman Penggolongan dan Diagnosa
Gangguan Jiwa) dan ICD-10 (The International Statistical Classification of
Diseases and Related Health Problems, 2013) mengeluarkan ciri-ciri skizofrenia,
yaitu:
a. Gejala negatif dari skizofrenia yang ditimbulkan adalah mulai melambat dalam
kegiatan motoriknya, kurangnya melakukan aktivitas, sikap kurang perduli
dan tidak adanya inisiatif untuk melakukan sesuatu, dalam interaksi khusunya
berbicara sudah tidak memikirkan maknanya hanya berbicara sesuai yang
individu inginkan, tidak adanya ekspresi wajah saat berbicara, kontak mata
sudah tidak fokus, tidak memperdulikan penampilan dan perawatan diri,
menurunnya aktivitas kerja.
b. Adanya riwayat satu episode gangguan yang jelas di masa lalu yang memenuhi
kriteria untuk diagnosis skizofrenia.
c. Untuk gejala halusinasi dan waham sudah terjadi labih dari kurun waktu satu
tahun.
d. Tidak terdapat penyakit atau gangguan otak organik lain, depresi kronis atau
institusionalisasi yang dapat menjelaskan disabilitas negatif tersebut.
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3. Tahapan Dalam Skizofrenia
Veague (dalam Permatasari dan Gamayanti, 2016) menyatakan terdapat 3
tahap dalam skizofrenia, yaitu:
a.

Tahap Prodomal
Dalam istilah medis, prodrom mengacu pada gejala awal dan tanda-tanda

penyakit yang datang sebelum gejala khas muncul. Orang dalam tahap prodromal
skizofrenia sering mengisolasi diri, banyak tinggal sendirian di kamar tidur dan
berhenti menghabiskan waktu bersama keluarga atau teman. Penderita mungkin
menunjukkan tanda-tanda penurunan motivasi di sekolah atau pekerjaan,
kehilangan minat dalam aktivitas, dan emosi yang tidak tepat.
b.

Tahap akut
Ketika seseorang mengalami gejala psikotik seperti halusinasi, delusi, atau

perilaku sangat tidak teratur, mereka dikatakan dalam tahap akut atau tahap aktif
skizofrenia. Ketika pasien berada dalam fase aktif, maka muncul gejala psikotik.
Pasien dalam fase aktif skizofrenia sering perlu obat antipsikotik untuk
mengurangi gejala mereka. Dalam sedikit kasus, gejala dalam fase aktif dapat
menghilang tanpa pengobatan.
c.

Tahap sisa/ residual
Tahap akhir dari skizofrenia disebut tahap residual. Fitur dari fase residual

sangat mirip dengan tahap prodromal. Pasien dalam tahap ini tidak muncul
psikotik tetapi mungkin mengalami beberapa gejala negatif seperti kurangnya
ekspresi emosional atau energi yang rendah.
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4. Penyembuhan/Treatment Terhadap Pasien Skizofrenia
Menurut Eni dan Herdiyanto (2018) keluarga merupakan salah satu faktor
utama yang dapat mendukung pemulihan penderita skizofrenia. Proses
penanganan yang diberikan keluarga dapat berupa penanganan positif yang akan
berdampak bagi kesembuhannya, diantaranya :
a. Penanganan Positif
Penanganan positif yang diberikan keluarga berupa dukungan sosial,
strategi koping keluarga, motivasi dan pengetahuan keluarga mengenai
skizofrenia dan penanganannya.
1) Dukungan Sosial
Dukungan sosial merupakan suatu upaya yang diberikan oleh keluarga
dalam proses pemulihan Skizofrenia. Dukungan sosial dapat membantu
kelancaran proses pemulihan Skizofrenia. Dukungan sosial keluarga adalah segala
jenis bantuan yang diberikan oleh keluarga kepada Skizofrenia yang berupa
kenyamanan, perhatian sehingga menimbulkan perasaan bahwa dirinya dicintai,
dihargai dan menjadi bagian dari keluarga tersebut. Dukungan keluarga diberikan
meliputi dukungan yang diberikan ketika proses pengobatan, perawatan diri
Skizofrenia dan pemenuhan segala kebutuhan.
2) Obat-obatan
Keluarga yang mengajak Skizofrenia untuk menjalani pengobatan ke
tenaga medis profesional dengan tujuan mengetahui penyebab anggota
keluarganya mengalami skizofrenia, menemukan obat untuk memulihkan atau
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prilaku Skizofrenia agar kembali normal. Konsumsi obat juga memiliki peran
penting dalam proses pemulihan dan mempertahankan kondisi baik dalam dirinya.
a) Rutin konsumsi obat, rutin dalam mengonsumsi obat membantu pasien
Skizofrenia untuk mempertahankan kondisi.
b) Tidak rutin mengonsumsi obat, salah satu hambatan Skizofrenia untuk pulih
dari skizofrenia adalah tidak rutin mengonsumsi obat.
3) Peran Sosial dalam Pemulihan Skizofrenia
a) Pemerintah
Pemerintah mempunyai peran penting dalam menyediakan akses bagi
skizofrenia untuk menjalani perawatan dan pemulihan. Peran pemerintah yang
dimaksud seperti jaminan kesehatan, pemantauan langsung, dan menyediakan
berbagai aktivitas serta memfasilitasi aktivitas bagi skizofrenia.
b) Tenaga Kesehatan
Tenaga kesehatan adalah setiap orang yang mengabdikan dirinya dalam
bidang kesehatan serta memiliki pengetahuan dan/atau keterampilan melalui
pendidikan di bidang kesehatan terutama di bidang kesehatan jiwa. Peran tenaga
kesehatan meliputi melakukan kontrol kesehatan, memberikan informasi
mengenai perawatan skizofrenia dan memberikan dukungan kepada skizofrenia
dan keluarga.
c) Tokoh Masyarakat
Tokoh masyarakat adalah orang yang memiliki pengaruh dan dihormati
oleh masyarakat. Tokoh masyarakat dalam penelitian ini memiliki peran penting
bagi keluarga skizofrenia dalam hal mengakses jaminan.
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C. Gambaran

Dukungan

Keluarga

Terhadap

Kesembuhan

Pasien

Skizofrenia
Hasil penelitian (Barry dan Zissy, dalam Fiona dan Fajrianthi, 2013)
selama lima belas tahun terakhir, pasien skizofrenia setelah dipulangkan dari
Rumah Sakit Jiwa kemudian tinggal bersama lingkungan dan keluarganya yang
memberikan dukungan positif memiliki kualitas hidup yang lebih baik. Individu
mendapatkan kebebasan, dapat melakukan interaksi sosial serta mendapatkan
kemandirian yang meningkat dan memiliki taraf kesejahteraan yang baik.
Menurut penelitian Hsiung (dalam Fiona dan Fajrianthi, 2013), pasien
skizofrenia yang mendapatkan tingkat dukungan keluarga yang tinggi memiliki
tingkat kualitas hidup yang baik juga. Penelitian ini menunjukan selain dukungan
sosial, penguasan terhadap dirinya memiliki hubungan dampak positif yang sangat
besar terhadap hidupnya.
Menurut Sarafino & Smith (2011) Orang yang diberikan dukungan sosial
percaya bahwa mereka dicintai, dihargai, dan bagian dari lingkungan seperti
keluarga dan masyarakat, yang dapat membantu di saat dibutuhkan. Jadi
dukungan sosial mengacu pada tindakan yang sebenarnya dilakukan oleh orang
lain atau menerima dukungan. Selain dari pada itu dengan dukungan yang tepat
seperti apa yang diperlukan dapat meningkatkan kesehatan karena adanya rasa
kepedulian di dalamnya.
Menurut Maisel dan Gable (2009) untuk mengurangi ketergantungan
pasien terhadap obat-obatan tentunya dukungan sosial harus memiliki tujuan yang
tepat terhadap kebutuhan yang diperlukan oleh pasien, misalnya ketika orang
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merasakan kebutuhan akan bantuan nyata atau dukungan instrumental tetapi
menerima dukungan emosional, mereka merasa dukungan itu tidak membantu dan
tidak efektif. Demikian pula, ketika orang merasakan kebutuhan akan dukungan
emosional tetapi menerima tawaran dukungan instrumental.
Dukungan keluarga bisa menjadi faktor protektif dalam pembentukan
resiliensi keluarga, sebab dalam jaringan sosial, akan juga didapatkan dukungan
informatif yaitu pemberian nasehat, petunjuk, saran-saran atau umpan balik
melalui sharing dengan anggota lain dalam kelompok.
Dukungan keluarga yang baik adalah berupa dukungan otonom (autonomy
support) dan bukan dukungan direktif (directive support). Dalam dukungan
otonom keluarga berperan sebagai fasilitator untuk mengarahkan penyelesaian
masalah dan memberikan kepercayaan kepada individu untuk membuat dan
menentukan pilihan, tetapi tidak seperti dukungan direktif yang memberikan
intruksi kemudian mengendalikan pengambilan keputusan (Lestari, 2012).
Dari pembahasan dampak dukungan keluarga di atas terhadap pasien
skizofrenia dapat dilihat, bahwa dukungan keluarga memiliki hubungan yang
positif terhadap kualitas hidup. Dengan demikian dukungan keluarga yang
diberikan secara menyeluruh dan baik akan berdampak sangat besar terhadap
perkembangan. Individu akan merasa diterima keadaannya oleh masyarakat
sehingga akan meningkatkan kepercayaan diri yang sangat baik. Selain itu
dukungan sosial yang diberikan keluarga akan menurunkan perilaku agresi,
tercapainya kepuasaan hidup yang akan berdampak baik terhadap pasien
skizofrenia
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Gambar 1 Skema Dukungan Keluarga Terhadap kesembuhan Pasien
Skizofrenia

Skizofrenia

Dukungan Keluarga

ASPEK
1. Dukungan sosial
2. DukunganPenghargaan
3. Dukungan Instrumental
4. Dukungan Informasi

Faktor
1. Keintiman
2. Rasa Penerimaan
3. Peran Jenis Kelamin

Kesembuhan Pasien
Skizofrenia

Penjelasan:
Pasien Skizofrenia yang mendapatkan dukungan dari keluarga berupa
perhatian, kasih sayang seperti pada aspek dan faktor di atas akan berdampak
baik pada dirinya. Sehingga dampak positif yang didapatkan akan mempercepat
proses kesembuhan bagi pasien.

