
Jurnal Psikologi Klinis dan Kesehatan Mental 
http://url.unair.ac.id/3cb97dc0   
e-ISSN 2301-7082 

 

 
ARTIKEL PENELITIAN 

 

GAMBARAN KOPING STRES DAN PERSEPSI DUKUNGAN KELUARGA PADA 
PASIEN SKIZOFRENIA FASE REMISI 
 
GENTA RACHMAWATI PUTRI & TRI KURNIATI AMBARINI 

Departemen Psikologi Klinis dan Kesehatan Mental, Fakultas Psikologi Universitas Airlangga 

 

ABSTRAK 
Pasien skizofrenia fase remisi memiliki resiko untuk relaps apabila tidak dapat mengatasi tekanan. 
Koping stres penting dilakukan untuk membantu pasien mempertahankan remisinya. Upaya koping 
efektif apabila disertai dengan dukungan dari keluarga yang merupakan lingkungan terdekat bagi 
pasien. Namun, adanya persepsi terhadap dukungan keluarga membuat individu menilai apakah 
dukungan yang didapatkannya telah memenuhi kebutuhannya. Oleh karena itulah dua hal tersebut 
merupakan faktor penting bagi pasien dalam mengatasi stres dan mempertahankan remisinya. 
Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif dan merupakan studi kasus instrumental dengan 
wawancara yang dianalisis secara theory driven. Penelitian ini melibatkan tiga subjek dan significant 
others. Subjek merupakan pasien skizofrenia fase remisi yang discreening dengan menggunakan 
Positive and Negative Syndrome Scale. Hasil penelitian menunjukkan bahwa bentuk koping yang 
paling sering digunakan oleh pasien skizofrenia fase remisi adalah emotional focused coping berupa 
pengalihan masalah. Sedangkan persepsi dukungan keluarga yang dimiliki berbeda bergantung pada 
perlakukan keluarga dan penilaian subjektif setiap subjek.  
 
Kata kunci: koping stres, persepsi dukungan keluarga, remisi, skizofrenia 
 

ABSTRACT 
Patients with Schizophrenia in remission has a risk to relaps if they couldn’t cope with pressure. 
Coping stress is important to help patients maintaining their remission. Effective coping needs support 
from family as they are the closest environment for patients. However, every individual has perception 
towards their family support. They judged whether the support they received has been fulfilled their 
needs. This research used qualitative method with instrumental study case using interview and 
analyzed with theory driven. This research involved three subjects and significant others. Those 
subject is patient with schizophrenia in remission that has been screened using Positive and Negative 
Syndrome Scale. As a result, patients with schizophrenia in remission tend to use emotional focused 
coping with distracting their problems. Whereas, patient with schizophrenia in remission has a 
different perception towards their family support depend on how family treat them and subjective 
judgment from the patients itself.  
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P E N D A H U L U A N  

Skizofrenia adalah gangguan psikotik yang dicirikan dengan adanya abnormalitas pada lima 
domain yaitu, delusi, halusinasi, disorganisasi dalam berpikir, ketidakteraturan, abnormalitas pada 
tindakan motorik (termasuk perilaku katatonik) dan simtom – simtom negatif  (APA, 2013). Gangguan 
ini memiliki karakteristik simtom yang berkaitan dengan kemampuan kognitif, perilaku dan disfungsi 
emosional, sehingga individu mengalami hendaya – hendaya dalam fungsi sosialnya. Individu dengan 
gangguan Skizofrenia juga menunjukkan adanya ketidaksesuaian dalam hal afeksi, misalnya tertawa 
pada stimulus yang tidak tepat dan lain sebagainya. Hal inilah yang menyebabkan Skizofrenia 
termasuk dalam gangguan mental berat. 
 Dewasa ini jumlah pasien dengan gangguan mental berat semakin menjadi perhatian di 
Indonesia. Dikutip dari Kementrian Departemen Kesehatan, WHO (2016) menyebutkan bahwa 
terdapat sekitar 21 juta orang terkena skizofrenia, sedangkan di Indonesia, prevalensi gangguan jiwa 
berat seperti salah satunya adalah skizofrenia mencapai 400.000 orang atau 1,7 per mil penduduk 
(Kementrian Kesehatan Republik Indonesia, 2016).  
 Gangguan Skizofrenia merupakan gangguan jiwa berat yang tingkat kesembuhannya rendah 
dan memiliki tingkat kerentanan untuk mengalami kekambuhan yang tinggi (Davies, 1994, dalam 
Amelia & Anwar, 2013). Prognosis pada gangguan skizofrenia adalah sekitar 25% yang mampu pulih 
dari episode awal, 25% lainnya tidak pernah membaik dan cenderung memburuk dan 50% lainnya 
berada diantara pulih dan memburuk, dimana kekambuhan masih muncul beberapa kali serta 
kemampuan fungsinya tidak efektif (Harris dalam Craighead, Craighead, Kazdin & Mahoney, 1994 
dalam Arif, 2006). Hal ini disebabkan karena orang dengan skizofrenia memiliki tantangan atau 
hambatan-hambatan yang cukup berat untuk dihadapi agar individu dapat kembali pulih dan 
berfungsi di lingkungan sosialnya. 
 Pasien dengan skizofrenia fase remisi adalah individu yang memiliki intensitas rendah terkait 
munculnya simtom dari episode sebelumnya dan mengalami perkembangan yang lebih baik 
setidaknya selama enam bulan. Kondisi remisi pada pasien skizofrenia melingkupi aspek-aspek yang 
berkaitan dengan simtom delusi, ketidakteraturan dalam berpikir, halusinasi, afeksi yang tumpul, 
kepasifan dalam berkegiatan sosial, spontanitas dalam berkomunikasi, sikap gelisah atau tidak 
nyaman dan juga perilaku yang tidak wajar (Os, et al., 2006). Pada fase ini pasien tidak memerlukan 
pengawasan dari orang lain dalam sehari-harinya. Namun, kondisi tersebut tidak membuat pasien 
terhindar dari kemungkinan untuk relaps, sehingga upaya untuk mempertahankan kondisi remisi 
penting untuk dilakukan. 

Ada beberapa tantangan atau hambatan yang harus dihadapi orang dengan skizofrenia fase 
remisi. Salah satunya adalah untuk mengatasi tekanan yang akan memicu kambuhnya simtom-simtom 
skizofrenia. Beberapa sumber tekanan bagi orang dengan skizofrenia fase remisi diantaranya adalah 
adanya tanggapan negatif atau stigma dari orang sekitar seperti misalnya dijuluki sebagai orang gila, 
kurangnya dukungan atau perhatian dari keluarga, berkurangnya minat atau kondisi fisik yang 
melemah dalam melakukan kegiatan sehari-hari serta adanya perasaan kesepian sehingga sulit untuk 
menjalin komunikasi dengan lingkungan sosial (Susilawati & Syafiq, 2015). Hal-hal tersebut kemudian 
akan dapat menjadi beban stress yang menghambat individu dalam mempertahankan fase remisinya. 
Pasien skizofrenia perlu melakukan koping stres yang efektif sebagai upayanya untuk mengurangi 
resiko mengalami kambuh. Koping stres adalah proses atau cara yang dilakukan oleh individu dalam 
menghadapi situasi yang memicu stres. Upaya ini dilakukan untuk mengurangi stres yang dirasakan 
oleh individu, yang mana apabila koping tersebut berhasil akan dapat membantu individu untuk 
menyesuaikan diri dengan lingkungan di sekitarnya (Rasmun, 2004). Koping stres termasuk 
didalamnya upaya untuk menoleransi masalah, mengurangi masalah dan mengatasai masalah 
(Lazarus & Folkman, 1980 dalam Baqutayan, 2015). 
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Koping memiliki beberapa tugas dan fungsi, yaitu sebagai upaya untuk mengurangi kondisi 
lingkungan yang berbahaya, meningkatkan prospek untuk memperbaikinya, toleransi dan 
menyesuaikan diri dengan kenyataan yang bersifat negatif, mempertahankan gambaran diri yang 
positif, mempertahankan keseimbangan emosional dan untuk melanjutkan kepuasan terhadap 
berhubungan dengan orang lain (Cohen & Lazarus dalam Taylor 1991, dalam Rubbyana 2012). Oleh 
karena itulah pasien skizofrenia perlu untuk memiliki kemampuan koping yang efektif, karena dengan 
dilakukannya upaya tersebut diharapkan dapat membantu pasien dalam menghadapi tantangan-
tantangan dalam mempertahankan kondisi remisinya. 

Faktor pendukung dalam koping yang efektif salah satunya adalah adanya dukungan sosial di 
sekitar individu. Berkaitan dengan orang yang mengalami gangguan mental berat, seperti misalnya 
skizofrenia, maka keluarga adalah komponen utama dalam dukungan sosial (Korkmaz & Kucuk, 2016). 
Hal ini dikarenakan keluarga adalah lingkungan terdekat dan merupakan lingkungan sosial yang 
paling sering ditemui oleh pasien. Tomb (2004) pula menambahkan bahwa keluarga adalah 
lingkungan sosial terdekat bagi individu, sehingga kekacauan dinamika keluarga memegang peranan 
penting dalam menimbulkan relaps dan ataukah untuk mempertahankan fase remisi bagi pasien 
skizofrenia (Tomb, 2004 dalam Amelia & Anwar, 2013). Walaupun begitu, didapatkannya dukungan 
sosial tidak memiliki arti yang sama dengan menghilang atau terselesaikannya suatu masalah atau 
stres pada individu. Dukungan sosial berperan untuk memberikan pengaruh agar individu terdorong 
untuk menemukan cara dalam mengkoping stres yang dihadapinya (Korkmaz & Kucuk, 2016).  
 Dukungan sosial yang diberikan rupanya tidak selalu diterima dengan baik oleh individu. Hal 
ini yang disebut dengan persepsi dukungan sosial, dimana individu mempersepsikan apakah 
dukungan sosial yang didapatkan dari lingkungannya baik dari keluarga maupun teman dalam bentuk 
dukungan, informasi dan umpan balik, diyakini dapat memenuhi kebutuhannya (Procidano & Heller, 
1983). Pada dasarnya kebutuhan sosial yang diharapkan adalah bentuk kasih sayang, kelekatan, 
penghargaan diri dan rasa dimiliki (Korkmaz & Kucuk, 2016). Persepsi dukungan sosial pada dasarnya 
dipengaruhi oleh faktor yang ada di dalam diri individu itu sendiri. Hal tersebut merupakan long-
standing traits yang merupakan sifat pada diri individu yang telah menetap sebelumnya dan/atau 
perubahan perilaku dan mood pada individu (Procidano & Heller, 1983). Oleh karena itulah interaksi 
yang positif harus terus terjalin antara individu dengan anggota keluarga lainnya. Karena interaksi 
yang negatif dalam lingkungan keluarga memiliki pengaruh yang besar terhadap persepsi individu, 
kepribadian, perilaku serta moodnya.  

Berdasarkan hal tersebut maka dapat disimpulkan bahwa dukungan sosial utamanya dari 
keluarga merupakan faktor penting dalam upaya koping bagi pasien skizofrenia. Oleh karena itulah 
penulis tertarik untuk mencari tahu lebih dalam mengenai gambaran koping stres pada orang dengan 
skizofrenia fase remisi. Selain itu, peneliti juga ingin mengetahui lebih lanjut terkait persepsi 
dukungan keluarga seperti apa yang dimiliki oleh orang dengan skizofrenia, mengingat hal tersebut 
merupakan salah satu faktor pendukung bagi individu untuk mempertahankan fase remisi dan 
pendukung dalam upaya koping stresnya. Hal ini dimaksudkan sebagai usahanya untuk dapat 
berfungsi kembali di lingkungan sosial dengan lebih baik dan mempertahankan kondisi remisinya. 
 

M E T O D E  
Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan tipe penelitian studi kasus 

instrumental dengan tujuan untuk memahami dan mengembangkan suatu konsep tertentu secara 
lebih mendalam (Poerwandari, 2017). Pendekatan secara kualitatif digunakan karena pendekatan  
tersebut mampu menerangkan gejala atau fenomena secara lengkap dan menyeluruh (Rahmat, 2009). 
Metode yang digunakan dalam penggalian data adalah wawancara dengan pedoman umum dimana 
tetap dicatumkankannya isu-isu terkait topik yang sedang dikaji. Dalam pelaksanaanya, pertanyaan 



Gambaran Koping Stres dan Persepsi Dukungan Keluarga pada Pasien Skizofrenia Fase Remisi 28 

  
 

Jurnal Psikologi Klinis dan Kesehatan Mental 
Tahun 2018, Vol. 7, pp. 25-36 

  

 

tidak harus dilakukan secara urut sesuai pedoman, karena hal tersebut dijadikan panduan agar 
peneliti tidak melewatkan bagian-bagian penting dalam proses penggalian data terkait topik tertentu. 
 Penelitian ini melibatkan tiga partisipan yang merupakan pasien skizofrenia fase remisi dan 
juga tiga significant others. Pemilihan partisipan dilakukan secara purposif dengan kriteria tertentu 
yaitu: (1) Subjek berjenis kelamin laki – laki atau perempuan, (2) Subjek merupakan pasien 
skizofrenia fase remisi, yang telah discreening dengan menggunakan Positive and Negative Symptomp 
Scale (PANSS), (3) Bersedia berpartisipasi dalam penelitian ini. Pasien skizofrenia dapat dikatakan 
dalam fase remisi apabila memiliki kondisi dan perekembangan yang baik dalam berkurangnya 
pemunculan simtom, setidaknya dalam kurun waktu enam bulan dari dilakukannya penelitian ini. 
Kondisi ini dapat diketahui dengan melakukan screening menggunakan PANSS, yang telah disesuaikan 
dengan standarisasi remisi pada skizofrenia, dimana subjek setidaknya mendapatkan skor tiga atau 
kurang pada setiap item yang telah ditentukan (Os, dkk., 2006). Item-item tersebut meliputi simtom-
simtom pada gangguan skizofrenia, yaitu P1 (delusi), P2 (disorganisasi konseptual), P3 (halusinasi), 
(N1) Efek tumpul, (N4) Pasif, (N6) Kurangnya spontanitas dan aliran percakapan, (G5) Perilaku dan 
sikap, serta (G9) pemikiran yang tidak biasa. 
 Data kemudian dianalisis secara tematik dan berdasar pada theory driven. Analisis ini berusaha 
menemukan pola dari proses koding dan pemberian label dari transkrip data dari wawancara yang 
dilakukan sebelumnya. Analisis tersebut kemudian dikuatkan dengan dilakukannya pemantapan 
kredibilitas secara triangulasi sumber. Cara yang akan digunakan penulis adalah dengan 
membandingkan hasil wawancara dengan subjek dan hasil wawancara dengan significant others.  
 

H A S I L  P E N E L I T I A N  

Penelitian ini mengungkapkan dua tema besar, yaitu gambaran koping stres yang 

meliputi upaya untuk menoleransi masalah, mengurangi masalah dan mengatasi masalah 

serta gambaran persepsi dukungan kelurga pada pasien skizofrenia fase remisi. Berdasarkan 

penelitian ini dapat diketahui bahwa sumber stressor atau permasalahan yang dihadapi oleh 

pasien skizofrenia fase remisi adalah keinginan-keinginan yang sulit terpenuhi, seperti 

misalnya keinginan untuk menikah dan bekerja. Hal tersebut memberikan dampak bagi 

pasien dimana mereka tidak dapat melakukan kegiatan sehari-hari secara produktif, perasaan 

malu untuk keluar rumah karena merasa tidak memiliki penghasilan, atau beban-beban 

pikiran yang mengganggunya saat melihat kondisi orang lain yang lebih baik. Hasil penelitian 

terkait koping stres dan persepsi dukungan keluarga kemudian dipaparkan dalam tabel 

sebagai berikut: 
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LABEL SUBJEK I (Y) SUBJEK II (AG) SUBJEK III (DD) 

Usia 47 Tahun 38 Tahun 57 Tahun 

Jenis 
Kelamin 

Perempuan Laki-laki Laki-laki 

Pekerjaan Tidak Bekerja Cleaning Service Tidak Bekerja 

Status Lajang/Belum Menikah Lajang/Belum Menikah Menikah 

Diagnosa Skizofrenia Paranoid Skizofrenia Paranoid Skizofrenia Residual 

Koping Stres 

Menoleransi 
Masalah 

1. Memilih sikap 
diam saat tiba-
tiba merasa 
sedih  

2. Menerima 
kondisinya yang 
sakit karena 
sudah 
mengalaminya 
sejak lama 

3. Memikirkan hal 
positif yang 
mungkin akan 
terjadi di masa 
depan sebagai 
upaya untuk 
menerima 
kondisinya 

1. Tidak menanggapi 
dengan serius 
masalah atau 
beban pikiran 
yang 
dirasakannnya 
agar beban 
tersebut tidak 
berlarut-larut 

2. Mengambil hal 
baik atau positif 
dari peristiwa 
yang memicu 
stress 

3. Memaklumi 
keinginan yang 
tidak terpuhi 
karena kondisinya 
yang pernah sakit 

4. Menyerahkan 
kondisinya kepada 
Tuhan dan tetap 
berusaha 
menjalani 
hidupnya saat ini 

1. Menerima 
kondisinya yang 
belum bekerja 
dan 
menjalaninya 
dengan santai 

2. Terpaksa 
menerima 
kondisinya yang 
tidak dapat 
berkumpul 
dengan 
keluarganya 

3. Memaklumi 
kondisi 
keluarganya 
yang tidak dapat 
memberikan 
perhatian karena 
sibuk dengan 
keluarga masing-
masing 

4. Menerima sikap 
istri yang 
pendiam 
sehingga tidak 
pernah 
menunjukkan 
perhatian 

Mengurangi 
Masalah 

1. Menceritakan 
masalahnya 
kepada ibu 

1. Mengalihkan 
pikirannya dengan 
cara 

1. Mengalihkan 
pikirannya 
dengan cara 
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2. Menghibur diri 
dengan 
menonton 
televisi 

3. Berdoa kepada 
Tuhan agar 
keinginannya 
dapat 
terkabulkan 

mendengarkan 
lagu, bernyanyi, 
dan pergi keluar 
mengendarai 
sepeda motor 
berkeliling kota 

2. Beribadah dan 
beristighfar di 
masjid 

3. Mendiskusikan 
permasalahan 
yang dirasa 
penting dengan 
ibu 

merokok, jalan-
jalan atau 
meminum kopi 
baik di rumah 
maupun di 
warung kopi 

2. Berdoa dan 
beribadah agar 
diberikan jalan 
keluar atas 
masalahnya 

3. Menceritakan 
masalahnya 
kepada ibu atau 
adik ipar 

Mengatasi 
Masalah 

1. Mencari 
informasi dan 
meminta 
bantuan untuk 
dicarikan 
pekerjaan 
kepada 
saudaranya 

2. Meminta secara 
langsung kepada 
adik apabila 
dirinya 
membutuhkan 
uang tambahan 
untuk 
pengobatan 

1. Menjalin 
hubungan 
berpacaran agar 
keinginannya 
untuk menikah 
terkabulkan 

2. Mengundurkan 
dari pekerjaan 
yang membuat 
subjek tidak 
nyaman dan 
sering cekcok 
setelah 
menemukan 
pekerjaan baru 
sebagai 
penggantinya 

3. Mengonsumsi 
obat untuk 
membantu 
mengatasi sulit 
tidur 

4. Melakukan pijat 
urat dan kop 
secara rutin untuk 
membantunya 
mengatasi 
ketegangan otot 

1. Pergi 
mengunjungi 
istri dan anaknya 
selama 
setidaknya satu 
kali dalam satu 
bulan 

2. Menggunakan 
uang santunan 
kematian ibu, 
saat terkendala 
dengan uang 
baik untuk 
diberikan kepada 
anak, membeli 
rokok maupun 
membeli kopi 

3. Menunggu 
informasi dari 
teman-temannya 
terkait lowongan 
pekerjaan 
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Persepsi Dukungan Keluarga 

Dukungan 
Emosional 

1. Merasa 
diberikan 
perhatian oleh 
keluarga, 
terutama 
kakaknya seperti 
misalnya 
diingatkan untuk 
minum obat atau 
kontrol ke 
rumah sakit 

2. Merasa senang 
ketika kakaknya 
memberikan 
pujian atas 
kemandirian 
subjek untuk 
pergi kontrol 

3. Sosok yang 
dipercaya untuk 
menjadi teman 
bercerita adalah 
ibu dan merasa 
ibu telah 
menjadi 
pendengar yang 
baik 

4. Meski keluarga 
tidak memiliki 
kepekaan atas 
keadaannya, 
dukungan 
keluarga dirasa 
telah cukup 
karena keluarga 
telah membantu 
sejak lama 

1. Merasa 
keluarganya telah 
memberikan 
dukungan agar 
dirinya dapat 
menikah dan 
bekerja  

2. Sosok yang 
dipercaya untuk 
mendiskusikan 
atau menceritakan 
hal penting adalah 
ibu, karena ada  
keyakinan bahwa 
restu ibu 
merupakan restu 
Tuhan 

3. Merasa ibunya 
telah membantu 
dengan 
memberikan 
saran dan 
peringatan setiap 
mengalami 
kendala 

4. Merasa ibu saat ini 
lebih sering 
menanyakan 
kondisinya 
terlebih dahulu 

5. Merasa keluarga 
telah peka saat 
dirinya merasa 
suntuk 

6. Bibi membantu 
memberikan 
saran untuk 
membantu 
keinginan subjek 

1. Merasa baik istri 
maupun adik-
adiknya 
memberikan 
perhatian yang 
tidak cukup 
untuk dirinya, 
meskipun adik 
mengatakan 
bahwa istri dan 
dirinya telah 
memberikan 
perhatian 
tersebut 

2. Meski istri tidak 
mendukung 
keinginannya 
subjek merasa 
terpaksa harus 
menerima 
kondisi tersebut 

3. Adiknya telah 
memberikan 
perhatian seperti 
mengingatkan 
untuk membeli 
obat, atau 
mengingatkan 
kontrol ke rumah 
sakit 

4. Sosok yang 
dipercaya untuk 
menceritakan 
masalahnya 
adalah ibunya 
saat masih hidup, 
dan saat ini 
digantikan oleh 
adik iparnya 
 

Dukungan 
Instrumenta

1. Kakak 
membantu 

1. Ibu memberikan 
pinjaman uang 

1. Merasa 
bersyukur 
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Berdasarkan data di atas maka dapat diketahui bahwa masing-masing subjek dalam 

penelitian ini memiliki upaya koping yang berbeda-beda dan persepsi dukungan keluarga 

yang berbeda pula bergantung pada kondisi yang dialaminya.  

Pada subjek penelitian ini, dapat diketahui bahwa masing-masing individu telah 

melakukan upaya koping stres baik sebagai tujuannya untuk menerima masalah, mengurangi 

masalah maupun mengatasi masalah. Berdasarkan pemaparan dari tiga aspek dalam koping 

stres yaitu upaya untuk menoleransi masalah, mengurangi beban masalah dan mengatasi 

masalah tersebut, maka dapat dikatakan subjek menerapkan bentuk koping yang berpusat 

pada emosional atau emotional focused coping pada upaya untuk menoleransi dan 

mengurangi masalah. Hal ini dikarenakan subjek lebih berfokus pada aspek emosional yang 

dirasakannya dibandingkan penyelesaian masalah itu sendiri (Lazarus & Folkman, 1984 

dalam Dalton 2007). Sedangkan untuk mengatasi masalahnya, subjek akan menggunakan 

bentuk koping yang berpusat pada masalah, atau problem focused coping yang merupakan 

suatu upaya koping yang berpusat pada masalah itu sendiri, dimana individu melakukan 

tindakan aktif dalam menyelesaikan masalahnya (Lazarus & Folkman, 1984 dalam Dalton, 

2007). 

 Pasien Skizofrenia fase remisi pada penelitian ini cenderung lebih dominan 

menggunakan koping yang berpusat pada emosi dibandingkan dengan masalah. Hal ini 

ditunjukkan dari ungkapan ketiga subjek yang lebih sering memilih cara untuk mengalihkan 

pikirannya saat menghadapi masalah yang membebani pikirannya. Hal ini, selaras dengan 

l mengantarkan 
kontrol ke 
rumah sakit, saat 
subjek belum 
berani 
melakukannya 
secara mandiri 

2. Kakak dan adik 
memberikan 
bantuan dana 
untuk kebutuhan 
pengobatan 
subjek 

apabila subjek 
sedang 
kekurangan uang 
 

karena sehari-
harinya adik 
telah 
menyediakan 
makanan 
untuknya 

2. Terkadang adik 
akan 
memberikan 
uang saat dirinya 
memang 
memiliki uang 
lebih 
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hasil penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Susilawati dan Syafiq (2015) yang 

menyatakan bahwa pasien skizofrenia yang sedang memasuki fase remisi atau rawat jalan 

yang ditelitinya cenderung menggunakan strategi koping yang berpusat pada emosi 

(Susilawati & Syafiq, 2015). Kecenderungan ini telah diungkapkan oleh Strous (2005) dimana 

individu yang sedang memasuki fase eksakerbasi, memang memiliki kecenderungan masalah 

yang mengganggu kondisi emosinya, sehingga upaya-upaya yang dilakukannya pula berpusat 

pada emosional (Strous, Ratner, Gibel, Ponizovsky, & Ritsner, 2005). 

Kecenderungan pasien skizofrenia ini pula didukung oleh ungkapan Pearlin & Schooler 

(1978) yang mengungkapkan bahwa pasien skizofrenia memiliki kecenderungan untuk 

mengubah strategi kopingnya dari yang bersifat praktikal menjadi emosional apabila situasi 

yang memicu stres tersebut dianggap melampui kemampuannya (Pearlin & Schooler,1978 

dalam Magliano, 1998). Ketiga subjek dalam penelitian ini sama-sama telah melakukan upaya 

koping yang bersifat praktikal dan berpusat pada masalah, namun, ketika masalah tersebut 

tidak kunjung teratasi, ketiga subjek saat ini memilih cara untuk menerima dan memaklumi 

kondisinya saat ini dan berusaha untuk tidak memikirkannya secara berlarut. Hal ini 

menunjukkan perubahan strategi koping pada ketiga subjek dari praktikal menjadi upaya 

yang berpusat pada emosionalnya. 

Berdasarkan pemaparan upaya koping stres yang dilakukan oleh pasien skizofrenia 

fase remisi tersebut, maka perlu dikaji pula terkait persepsi dukungan keluarga  yang 

dirasakan oleh pasien. Dukungan yang diberikan keluarga ini tidak selalu dapat dipersepsikan 

dengan baik oleh individu. Pada subjek penelitian ini terdapat perbedaan persepsi dari subjek 

terhadap dukungan yang diberikan keluarganya baik dalam bentuk dukungan emosional 

maupun dukungan instrumental. Hal inilah yang kemudian disebut sebagai persepsi 

dukungan keluarga, dimana individu memiliki kepercayaan tertentu yang bersifat subjektif 

terkait dukungan yang didapatnya apakah telah memenuhi kebutuhannya atau belum 

(Procidano & Heller, 1983).  

Berdasarkan pemaparan dari ketiga subjek tersebut, maka dapat diketahui bahwa 

pasien skizofrenia fase remisi dalam penelitian ini memiliki persepsi yang baik dan juga 

persepsi yang tidak cukup baik terhadap dukungan yang diberikan oleh keluarganya. Hal 

tersebut dapat terjadi dikarenakan persepsi merupakan suatu pengalaman aktif yang 



Gambaran Koping Stres dan Persepsi Dukungan Keluarga pada Pasien Skizofrenia Fase Remisi 34 

  
 

Jurnal Psikologi Klinis dan Kesehatan Mental 
Tahun 2018, Vol. 7, pp. 25-36 

  

 

memang bersifat subjektif (Allport, 1955 dalam McLeod, 2007). Sehingga, meskipun keluarga 

telah sedemikian rupa berusaha memberikan dukungan kepada individu, dukungan tersebut 

perlu memasuki tahap dipilih, disimpulkan dan diinterpretasikan oleh masing-masing 

individu terkait. 

Hal lain yang dapat menjadi faktor adalah penilaian subjek terhadap kehadiran 

keluarga dan sikap responsif atas kondisi pasien. Pada dua subjek penelitian ini, keluarga 

telah menunjukkan sikap yang mendukung kepada pasien, berbeda dengan salah satu subjek 

yang merasa kurang mendapatkan perhatian dikarenakan berada jauh dari keluarga inti, 

sehingga kehadiran keluarga tersebut tidak dirasakan oleh salah satu subjek dalam penelitian 

ini yang kemudian mempengaruhi persepsinya mengingat penilaian terhadap adanya 

perasaan dihargai, kehadiran keluarga dan sikap responsif sangat penting karena merupakan 

aspek dalam persepsi dukungan keluarga (Blain, Thompson, Whiffen, 1993 dalam Vaingankar, 

Abidin, Chong, 2012).  

Persepsi ini tidak dipengaruhi oleh simtom-simtom atau kondisi remisi yang dialami 

subjek dimana, subjek dalam penelitian ini sudah tidak memunculkan simtom delusi, 

halusinasi ataupun disorganisasi kognitif, sehingga subjek tidak mengalami kelemahan dalam 

fungsi kognitifnya. Subjek yang merasa tidak adanya kelekatan, penghargaan diri dan 

perasaan dimiliki dari sikap keluarganya yang ditunjukkan dengan kurangnya perhatian akan 

memiliki persepsi yang kurang baik terhadap dukungan yang didapatkannya mengingat hal 

tersebut merupakan faktor penting dalam persepsi dukungan keluarga (Korkmaz & Kucuk, 

2016). 

S I M P U L A N  
Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dipaparkan sebelumnya, 

maka dapat disimpulkan bahwa pasien skizofrenia fase remisi yang menjadi subjek dalam 

penelitian ini masing-masing memiliki cara untuk mengkoping stres baik untuk menoleransi 

masalah, mengurangi masalah maupun mengatasi masalahnya. Namun, bentuk koping yang 

lebih sering digunakan adalah koping yang berpusat pada kondisi emosionalnya. Hal ini pula 

ditunjukkan dari intensitas ketiga subjek dalam menggunakan upaya mengalihkan beban 

pikiran apabila subjek dihadapkan oleh beban pikiran dan stres dalam kehidupan sehari-

harinya. Selain itu berkaitan dengan persepsi pasien skizofrenia fase remisi terhadap 
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dukungan keluarga yang menunjukkan adanya perbedaan. Hal ini disebabkan oleh adanya 

perbedaan sikap dukungan keluarga yang diberikan serta penilaian subjektif masing-masing 

subjek terhadap dukungan yang didapatkannya. Meskipun begitu, ketiga subjek 

mengungkapkan bahwa mereka bersyukur dengan adanya kehadiran keluarga dalam 

hidupnya.   

Saran yang dapat diberikan untuk pasien skizofrenia fase remisi adalah dengan 

memulai untuk melakukan kegiatan yang produktif seperti misalnya terlibat dalam kegiatan 

membersihkan rumah, memasak, membantu keluarga dalam berbelanja dan kegiatan lainnya 

untuk mendorong subjek dalam memunculkan minat dalam berkegiatan sosial. Pasien juga 

diharapkan untuk tidak mengisolasi diri dan memulai untuk membuka diri dengan cara 

bercerita dengan orang lain. Hal ini dapat dilakukan dengan bercerita kepada keluarga 

maupun teman karena orang lain dapat memberikan saran-saran atau pendapat dalam 

membantu penyelesaian masalah. Selain itu bercerita dengan orang lain juga dapat membantu 

dalam mempengaruhi kondisi emosional saat dihadapkan oleh beban masalah agar terasa 

lebih ringan. 

Saran yang dapat diberikan untuk keluarga pasien adalah menjaga hubungan yang 

positif dengan pasien dan memberikan perhatian yang cukup kepada pasien skizofrenia fase 

remisi, seperti misalnya mengingatkan untuk mengonsumsi obat, kontrol ke dokter, 

memberikan pujian saat pasien menunjukkan perkembangan yang baik dalam keberfungsian 

sosialnya karena hal tersebut akan meningkatkan kepercayaan diri dan semangat pasien. 

Keluarga juga diharapkan untuk meningkatkan kepekaan terhadap kondisi subjek dan terus 

memberikan dorongan agar pasien dapat melakukan kegiatan yang lebih produktif, seperti 

misalnya melibatkan dalam kegiatan pekerjaan rumah, membantu mencarikan pekerjaan, 

mengajak pasien untuk bersosialisasi di lingkungan luar rumah dan lain sebagainya. 
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