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Asesmen Pekerja Sosial Terhadap Eks Psikotik (Tunalaras) Studi Kasus Di 

Panti Sosial Bina Karya (PSBK) Yogyakarta 

 

ABSTRAK 

Noor Rohmah, Penelitian ini bertujuan untuk : (1) menjelaskan latar 

belakang teknik asesmen baru yakni form monitoring perkembangan sebagai 

teknik tambahan yang merupakan sebuah inovasi pekerja sosial dalam keilmuan 

asesmen terhadap klien eks psikotik di Panti Sosial Bina Karya, Yogyakarta. 

Serta, posisi asemen instrumen biopsikososialspiritual dengan form monitoring 

perkembangan berdasarkan pada proses pelayanan rehabilitasi sosial di PSBK, 

meliputi tahap penerimaan awal, tahap rehabilitasi dan tahap resosialisasi. 2) 

menjelaskan analisis pola asesesmen pada proses pelaksanaan asesmen di Panti 

Sosial Bina Karya, Yogyakarta. 

Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif dengan tujuan 

mendeskripsikan proses pelaksanaan asesmen yang dilakukan pekerja sosial 

terhadap eks psikotik secara menyeluruh.Subyek penelitian dalam penelitian ini 

adalah informan yang dapat memberikan data terkait pelaksanaan asesmen.  

Sedangkan objek penelitian dalam penelitian ini adalah pelaksana asemen 

terhadap eks psikotik di Panti Sosial Bina Karya Yogyakarta. Teknik 

pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan observasi, wawancara dan 

dokumentasi. 

Hasil penelitian menunjukkan adanya penjelasan mengenai latar belakang 

muncul asesmen form monitoring disebabkan adanya hubungan simbiosis-

mutualisme antara PSBK dengan mahasiswa praktikan. Serta analisis pola 

asesmen dengan teori Person In Environment dan analisis sistem Pinchus 

Minahan melalui beberapa tahapan pelaksanaan asesmen meliputi tahap persiapan 

dan tahap pelaksanaan. Adapun pada tahap pelaksanaan meliputi jenis data 

asesmen, cara mengumpulkan data asesmen, lama peksanaan asesmen, sumber 

asesmen dan laporan asesmen. Berdasarkan  sistem teori terdapat 4 komponen 

sistem agen pengubah, sistem klien, sistem sasaran dan sistem kegiatan. 

Sedangkan, PIE mencakup 4 (empat) faktor. Pada faktor kedua, di dalam 

instrumen BPSS maupun form monitoring tidak tercantumkan adanya penelusuran 

mengenai pengaruh lingkungan terhadap masalah klien. Namun, penelusuran 

faktor kedua PIE dilakukan ketika pelaksanaan home visit dengan menggunakan 

pemetaan masalah berdasarkan ecomap. 

Kata kunci : Posisi asesmen, Proses asesmen dan Analisis pola asemen. 
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BAB I 

 

PENDAHULUAN 

 

 

A. PENEGASAN JUDUL 

Penegasan judul bertujuan untuk memberikan pemahaman 

terhadap permasalahan yang dibahas dan menghindari kesalahpahaman 

dalam memahami judul skripsi ini. Oleh karena itu, penulis perlu adanya 

penegasan terhadap istilah yang ada, yaitu; “Asesmen Pekerja Sosial 

Terhadap Eks Psikotik (Tunalaras) Studi Kasus Di Panti Sosial Bina 

Karya (PSBK) Yogyakarta”. Maka dari itu, skripsi ini perlu memberikan 

penegasan istilah atau kata yang terdapat dalam judul tersebut: 

1. Asesmen 

Definisi asesmen yaitu suatu proses mengidentifikasi masalah, 

penyebab dan apa yang dapat diubah untuk meminimalisir ataupun 

untuk memecahnya.1 Disini peneliti memahami arti asesmen 

merupakan sebuah tahapan pemetaan masalah berdasarkan konsep 

instrumen yang sistematis dari para ahli. Asesmen sendiri memiliki 

dua tujuan diantaranya; membantu mendefinisikan masalah dan 

menganalisis sistem sumber yang dapat menjadi solusi bagi masalah 

tersebut.2 

 

 

                                                           
1 Dwi Heru Sukoco, Profesi Pekerjaan Sosial dan Proses Pertolongannya, (Bandung, 

STKS Press Bandung: 2011), hlm 129. 
2 Ibid,. hlm. 49. 
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2. Pekerja Sosial 

Menurut International Federation of Social Worker (IFSW), 

pekerja sosial adalah sebuah profesi yang mendorong perubahan 

sosial, memecahkan masalah dalam kaitannya dengan relasi 

kemanusiaan, memberdayakan, dan membebaskan masyarakat untuk 

meningkatkan kesejahteraannya.3 

Peran pekerjaan sosial adalah mengupayakan individu, 

kelompok, dan masyarakat dapat berfungsi sosial secara efektif, baik 

terhadap masyarakat yang gagal berfungsi sosial maupun kepada 

kelompok yang rentan mengalami kegagalan berfungsi sosial. Maka 

jelas bahwa tugas pekerja sosial yakni membantu kelompok maupun 

masyarakat untuk keberfungsian sosial.4 Dalam penelitian ini yang 

dimaksudkan dengan pekerja sosial di Panti Sosial Bina Karya 

Yogyakarta adalah seseorang yang memiliki kompetensi dan 

pengalaman dalam menangani permasalahan-permasalahan yang 

dihadapi warga binaan di PSBK. 

3. Eks Psikotik (Tunalaras) 

Eks psikotik (tunalaras) adalah seseorang yang mempunyai 

kelainan mental atau tingkah laku karena pernah mengalami sakit jiwa 

yang oleh karenanya merupakan rintangan atau hambatan baginya 

untuk melakukan pencarian nafkah atau kegiatan 

                                                           
3 Miftachul Huda, Pekerjaan Sosial dan Kesejahteraan Sosial (Sebuah Pengantar), 

(Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 2009), hlm. 3-4. 
4 Edi Suharto, Pekerja Sosial Di Dunia Industri Memperkuat Tanggungjawab Sosial 

Perusahaan (Corporate Social Responsibility), (Bandung : PT. Refika Aditama, 2007), hlm. 28. 
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kemasyarakatan.5 Eks psikotik  dalam penelitian ini adalah warga 

binaan yang pernah mengalami gangguan kejiwaan dan masih 

membutuhkan rehabilitasi yang didampingi oleh pekerja sosial, 

perawat dan pramurukti.  

4. Panti Sosial Bina Karya 

Panti Sosial Bina Karya adalah Unit Pelaksana Teknis Dinas 

Sosial Provinsi DIY yang bertugas dalam pelayanan dan rehabilitasi 

sosial bagi penyandang masalah sosial khususnya gelandangan, 

pengemis, pemulung maupun eks psikotik. Panti ini memiliki visi 

menjadi lembaga yang dapat mewujudkan kesejahteraan sosial bagi 

gelandangan, pengemis, pemulung maupun eks penderita sakit jiwa 

sebagai sumber daya yang produktif.  

Panti Sosial Bina Karya (PSBK) merupakan satu-satunya panti 

sosial yang menangani gelandangan, pengemis, dan eks penderita 

psikotik di Yogyakarta. Proses operasional meliputi bimbingan fisik, 

mental, sosial dan ketrampilan, resosialisasi dan pembinaan lanjut agar 

warga binaan sosial yang telah dibina dapat berperan aktif kembali 

dalam kehidupan bermasyarakat.6 Maka dari itu peneliti memilih 

melakukan penelitian tentang  “Asesmen Pekerja Sosial Terhadap 

                                                           
5 Fajri, Rengga and Tamrin, Bangsu and Desy, Afrita, “Dukungan Keluarga Terhadap 

Orang Dengan Kecacatan (Odk) Eks Psikotik Pasca Proses Rehabilitasi Sosial (Study 

Kasuspadakeluargaodk Ekspsikotikkota Bengkulu)”, (Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik 

Universitas Bengkulu, 2013), hlm. 26. Tidak diterbitkan. 

http://repository.unib.ac.id/6289/ diakses tanggal 15 April 2015, pukul 20:19 WIB. 
6 UPTD (Unit Pelaksana Teknis Dinas) Daerah Istimewa Yogyakarta, 

http://dinsos.jogjaprov.go.id/uptd/ diakses tanggal 15 April 2015, pukul 20:38 WIB. 

http://repository.unib.ac.id/6289/
http://dinsos.jogjaprov.go.id/uptd/
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Eks Psikotik (Tunalaras) Studi Kasus di Panti Sosial Bina Karya 

(PSBK) Yogyakarta”. 

B. LATAR BELAKANG 

Menurut Kementerian Sosial RI, eks psikotik (tunalaras) adalah 

mereka yang sebelumnya pernah mengalami gangguan kejiwaan berat dan 

sudah mendapatkan pengobatan dan perawatan medis psikiatrik sehingga 

dinyatakan tenang dalam fase remisi atau perbaikan.7 Eks psikotik 

seringkali diasosiasikan memiliki perbuatan atau pikiran aneh dan yang 

perlu dijauhi, ditakuti dan dikucilkan.  Lingkungan sosial seakan menekan 

seseorang untuk bertindak di luar kemampuan, bila tidak berhasil maka ia 

akan mendapatkan labelling, akhirnya menyebabkan seseorang terisolasi 

dari teman-temannya dan menjadikan seseorang mengalami gangguan 

kejiwaan.8 Hal ini yang menyebabkan mereka rentan akan stigma 

masyarakat yang menganggap mereka tidak mampu berfungsi secara akal 

maupun sosial.9 Berdasarkan pernyataan tersebut bahwa eks psikotik 

merupakan salah satu penyandang masalah sosial yang perlu mendapatkan 

pelayanan pemerintah akan pemenuhan kebutuhan dan rehabilitasi sosial. 

Tujuannya agar memulihkan seseorang yang mengalami disfungsi sosial 

agar dapat berfungsi sosial secara wajar. Menurut UU Nomor 11 Tahun 

                                                           
7 Direktorat Jenderal Rehabilitasi Sosial, “Membangun Harapan Pemulihan Mental 

Penerima Manfaat Melalui Terapi Musik” 

http://rehsos.kemsos.go.id/modules.php?name=News&file=article&sid=892 . Diakses tanggal 19 

April 2015 pada pukul 19:39 WIB. 
8 Sutardjo A. Wiramihardja, Pengantar Psikologi Klinis (Edisi Revisi 2012), (Bandung : 

PT. Refika Aditama, 2012), hlm. 63-76. 
9 Suprapti Slamet I.S. dan Sumarmo Markam, Pengantar Psikologi Klinis, (Jakarta: UI 

Press, 2003), hlm. 75. 
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2009 tentang Kesejahteraan Sosial, pasal 6 (enam) bahwa 

“Penyelenggaraan kesejahteraan sosial meliputi a) rehabilitasi sosial, b) 

jaminan sosial, c) pemberdayaan sosial dan d) perlindungan sosial”.10 

Peran pemerintah terhadap eks psikotik didalam undang-undang tersebut, 

salah satunya dengan mewujudkan suatu program kesejahteraan sosial 

melalui UPTD Dinas Sosial melakukan kegiatan operasional di Panti 

Sosial Bina Karya di Daerah Istimewa Yogyakarta.  

Adapun pelaksana kegiatan operasional di Panti Sosial Bina Karya 

meliputi pekerja sosial, perawat, pramurukti dan instruktur. Kegiatan 

operasional meliputi bimbingan fisik, mental, sosial dan keterampilan, 

resosialisasi dan pembinaan lanjut. Pembinaan lanjut ini merupakan proses 

tahapan intervensi pekerjaan sosial.  

Menurut Max Siporlin proses intervensi pekerjaan sosial terbagi 

kedalam lima tahapan, meliputi: Engagement, assesment, planning, 

intervention, evaluation dan termination.11 Beberapa teknik tersebut 

sangat membantu pekerja sosial dalam menyelesaikan permasalahan sosial 

yang dialami klien.  

Asesmen merupakan elemen penting dalam praktik pekerjaan 

sosial, tanpa asesmen pekerja sosial akan mengalami kesulitan dalam 

memahami permasalahan klien dan akan menghambat jalannya proses 

perencanaan intervensi. Penentuan tujuan dan bentuk intervensi pekerjaan 

                                                           
10 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2009 Tentang Kesejahteraan 

Sosial, pasal 6. 
11 Dwi Heru Sukoco, Profesi Pekerjaan Sosial dan Proses Pertolongannya, hlm. 138. 
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sosial sangat tergantung kepada hasil dari asesmen. Assessment yang tidak 

lengkap ataupun tidak akurat akan menyebabkan ketidaktepatan dalam 

menentukan tujuan dan bentuk intervensi.12 

Panti Sosial Bina Karya (PSBK) melakukan proses asesmen 

menggunakan instrumen asesmen BPSS (Biologi, Psikologi, Sosial, dan 

Spiritual). Instrumen tersebut digunakan  PSBK dan panti sosial lain 

sebagai instrumen penggalian data yang mencakup data identitas diri klien, 

riwayat keluarga, riwayat pekerjaan, riwayat kesehatan dan riwayat 

kepribadian. Menurut pekerja sosial di PSBK, “penerapan instrumen 

tersebut kurang memberikan goal setting pada hasil pencapaian tujuan”.13 

Kelemahan pada instrumen tersebut terdapat pada proses 

pelaksanaan yang singkat, tidak ada pembahasan mengenai pemantauan 

pekerja sosial pada perkembangan klien, proses intervensi yang tercampur. 

Pekerja sosial mencoba melakukan inovasi baru terkait penambahan teknik 

asesmen pada klien eks psikotik. Tujuan adanya penambahan instrumen 

asesmen agar dapat melanjutkan proses yang sudah ada berupa perjanjian 

kontrak dan dilanjutkan dengan adanya pengklasifikasian berdasarkan 

tingkat kemampuan klien sekaligus pemantauan. Instrumen yang 

dimaksudkan adalah instrumen asesmen form monitoring perkembangan.14 

Sistem kerja instrumen tersebut berupa skoring. Adapun manfaat adanya 

                                                           
12 Elly Kumari Tjahya Putri, Komunikasi Sosial Dalam Praktek Pekerjaan Sosial, 

Yogyakarta: Badan Kesejahteraan Sosial Nasional Balai Besar Penelitian dan Pengembangan 

Pelayanan Kesejahteraan Sosial hlm. 97. 
13 Wawancara dengan Rahmad Joko Widodo, Pekerja Sosial  PSBK, diYogyakarta,  

tanggal 25 April 2015. 
14 Ibid,. 
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teknik tersebut diantaranya dapat megklasifikasikan klien berdasarkan 

tingkat kemandirian. Tingkatan tersebut tergolong 4 (empat) kategori 

yakni 1) tingkat mandiri, 2) tingkat ketergantunan ringan, 3) tingkat 

ketergantungan sedang, dan 4) tingkat ketergantungan berat.15 

Pengklasifikasian tersebut bertujuan untuk mempermudah pekerja sosial 

dalam mengamati perkembangan klien dan pendampingannya berdasarkan 

tingkatan.16 

Instrumen form monitoring perkembangan masih dalam proses 

pengembangan konsep. Adanya keberhasilan dan kekurangan instrumen 

tersebut menjadi suatu pertimbangan pekerja sosial dalam proses 

pengembangan uji coba produk. Adapun konten yang menjadi penilaian 

asesmen tersebut berdasarkan pada penilaian kemampuan ADL atau 

aktivitas sehari-hari, perkembangan sosial, perkembangan psikologi, 

perkembangan rehabilitasi dan perkembangan kesehatan jiwa.17 

Selain itu, asesmen form monitoring perkembangan 

mengkonseptualisasikan penanganannya berdasarkan teori sistem yang 

mencakup beberapa agen sistem seperti system change agent (pekerja 

sosial, pramurukti, perawat dan lain-lain), system target (keluarga, kerabat, 

sekolah, teman, dan lain-lain), system client (klien) dan system action 

(bimbingan fisik, mental, sosial, rohani dan pelatihan ketrampilan). Hal ini 

yang menjadikan peneliti tertarik meneliti tentang asesmen pekerja sosial 

                                                           
15 Wawancara dengan Mirna, Mahasiswa Praktikan PSBK,  di Yogyakarta, tanggal 09 

Juni 2015. 
16 Wawancara dengan Rahmad Joko Widodo, Pekerja Sosial  PSBK, diYogyakarta, 

tanggal 20 April 2015. 
17 Ibid,. 
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pada eks psikotik (Tunalaras) di Panti Sosial Bina Karya Yogyakarta. 

Konsep dari teknik tersebut tidak hanya berpedoman pada satu teknik 

yakni BPSS, namun terdapat teknik form monitoring perkembangan yang 

memiliki konsep yang jelas dan terukur. Hal tersebut perlu ditelusuri lebih 

lanjut terkait keilmuan tentang asesmen pekerjaan sosial. 

C. RUMUSAN MASALAH 

1. Apa yang melatar belakangi muncul teknik asesmen dengan 

menggunakan lembar perkembangan monitoring di Panti Sosial Bina 

Karya (PSBK) Yogyakarta? 

2. Bagaimana proses asemen yang dilakukan pekerja sosial di Panti 

Sosial Bina Karya (PSBK) Yogyakarta? 

 

D. TUJUAN PENELITIAN 

Dari rumusan masalah diatas maka penelitian ini mempunyai 

tujuan sebagai berikut:  

1. Untuk menjelaskan latar belakang munculnya teknik asesmen form 

monitoring perkembangan pada eks psikotik di Panti Sosial Bina 

Karya Yogyakarta. 

2. Untuk menjelaskan proses asesmen yang dilakukan pekerja sosial 

terhadap eks psikotik di Panti Sosial Bina Karya Yogyakarta. 
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E. MANFAAT PENELITIAN 

Manfaat yang akan diperoleh dari penelitian tersebut adalah 

sebagai berikut: 

1. Secara Teoritis 

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam 

pengembangan praktek asesmen yang tepat bagi eks psikotik dalam 

setting panti. 

2. Secara praktis : 

a. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat terhadap 

semua pihak (kampus UIN Sunan Kalijaga maupun PSBK) agar 

dapat menambah wawasan (pengetahuan) tentang proses asesmen 

terkait teknik asesmen.  

b. Penelitian ini diharapkan bisa menjadi referensi atau bahan 

tambahan bagi praktisi atau pekerja sosial dalam melakukan 

pemetaan sebuah masalah. 

F. KAJIAN PUSTAKA 

Penelitian ini ditinjau dari beberapa penelitian. Hasil dari 

penelitian tersebut digunakan sebagai bahan rujukan dalam pelaksanaan 

penelitian. Adapun penelitian yang berhubungan sebagai berikut : 

Pertama, Siti Rahayu (2014) menulis tentang “Assesment 

Terhadap Gelandangan dan Pengemis Camp Assesmen Dinas Sosial 
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Daerah Istimewa Yogyakarta”.18 Penelitian ini membahas tentang 

asesmen pada gelandangan dan pengemis di camp assessment Dinas Sosial 

Daerah Istimewa Yogyakarta. Hasil dari penelitian ini berupa gambaran 

asesmen yang dilakukan pekerja sosial melalui beberapa tahapan yaitu 

tahapan pra asesmen dan pelaksanaan asesmen. Model asesmen yang 

digunakan yakni The Questioning Model dengan dukungan teori sistem 

ekologi sebagai tumpuan di dalam camp asesmen.  

Di dalam skripsi tersebut, peneliti menyebutkan salah satu 

hambatannya dalam melakukan asesmen di camp asesment adalah pada 

klien yang mengalami psikotik. Ini menjadi sebuah ketertarikan sendiri 

dalam melakukan penelitian selanjutnya pada klien eks psikotik. Di dalam 

penelitian ini, peneliti akan fokus pada klien eks psikotik tunalaras yang 

berada di Panti Sosial Bina Karya. Hal-hal yang berkaitan dengan teknik 

dan metode yang digunakan pada klien eks psikotik menjadi fokus 

penelitian yang menjawab hambatan terbesar Siti Rahayu dalam 

melakukan asesmen pada klien psikotik. 

Kedua, Murti Sari Puji Rahayu (2014) menulis tentang 

“Bimbingan Mental Bagi Eks Penderita Psikotik Panti Sosial Bina Karya 

Yogyakarta”.19 Penelitian ini membahas tentang bimbingan pada eks 

penderita psikotik di Panti Sosial Bina Karya (PSBK) Yogyakarta. Hasil 

                                                           
18 Siti Rahayu, “Assesmen Terhadap Gelandangan dan Pengemis Camp Assesmen Dinas 

Sosial Daerah Istimewa Yogyakarta”, Skripsi Jurusan Ilmu Kesejahteraan Sosial Fakultas Dakwah 

dan Komunikasi UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2014. Tidak Diterbitkan. 
19 Murti Sari Puji, “Bimbingan Mental Bagi Eks Penderita Psikotik Panti Sosial Bina 

Karya Yogyakarta”, Skripsi Jurusan Ilmu Kesejahteraan Sosial Fakultas Dakwah dan Komunikasi 

UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2014. Tidak diterbitkan. 
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dari penelitian ini berupa gambaran pelaksanaan bimbingan mental yang 

dilakukan pekerja sosial terhadap klien eks penderita psikotik dan salah 

satu hambatan yang menjadi sorotan peneliti yakni terkait kegiatan yang 

minim pada eks penderita psikotik. Ini menjadi pertanyaan tersendiri bagi 

penulis dalam melakukan penelitian terkait minimnya kegiatan pada eks 

psikotik. Apakah hasil asesmen yang dilakukan pekerja sosial di PSBK 

kurang efektif sehingga kegiatan intervensi yang seharusnya lebih aktif 

penanganannya dibandingkan orang yang normal dalam melakukan 

intervensi. Hubungan dengan penelitian ini adalah fokus terhadap 

penelusuran program asesmen yang dilakukan pekerja sosial di Panti 

Sosial Bina Karya. Tujuannya agar dapat menjawab penelitian Murti Sari 

Puji Rahayu (2014) terkait minimnya kegiatan untuk eks penderita 

psikotik di PSBK. 

Ketiga, Sri Haryanti (2008) menulis tentang “Rehabilitasi Sosial 

Terhadap Eks Penderita Sakit Jiwa Di Panti Sosial Bina Karya Sidomulyo 

Yogyakarta”.20 Penelitian ini membahas mengenai rehabilitasi sosial 

warga binaan eks psikotik di Panti Sosial Bina Karya Yogyakarta. Hasil 

dari penelitian ini adalah eks penderita sakit jiwa yang selama ini kurang 

mendapatkan perhatian dari keluarga, masalah ekonomi, tidak ada 

dukungan dari masyarakat, serta pandangan masyarakat dapat dibantu 

panti menangani masalah tersebut. Rehabilitasi tersebut juga dapat 

meringankan beban keluarga, yang sebelumnya klien tidak dapat diterima 

                                                           
20 Sri Haryanti, “Rehabilitasi Sosial Terhadap Eks Penderita Sakit Jiwa Di Panti Sosial 

Bina Karya Sidomulyo Yogyakarta”. Skripsi Jurusan Pengembangan Masyarakat Islam Fakultas 

Dakwah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2008. Tidak diterbitkan. 
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keluarga maupun masyarakat kini dapat diterima oleh keluarga maupun 

masyarakat dengan apa yang mereka miliki.  

Penelitian tersebut menyebutkan masih adanya kekurangan 

terhadap pihak-pihak keluarga yang tidak menerima keberadaan klien. 

menarik bahwa, keluarga merupakan sistem terpenting klien dalam proses 

penggalian data atau asesmen maupun rehabilitasi. Ketika keluarga tidak 

mampu memberikan informasi dan kenyamanan bagi klien maka 

selamanya klien akan mengalami guncangan mental, karena keluarga yang 

seharusnya menjadi kunci utama dalam proses penyembuhan klien 

menjadi terhambat ketika keluarga tidak dapat menerima keadaan klien.  

 

G. KERANGKA TEORI 

1) Tinjauan Tentang Teori Asesmen 

Asesmen di dalam penelitian ini mengacu pada teori person in 

environment dan Analisis Sistem Pinchus dan Anne Minahan..  

Pertama, Teori Person In Environment (PIE) adalah sebuah 

sistem identifikasi dan catatan masalah berdasarkan pengalaman klien 

yang berhubungan dengan fungsi sosialnya pada masayarakat dan 

hubungannya dengan suatu lembaga masyarakat yang membantu dan 

menjaga keberfungsian sosialnya. PIE digunakan untuk mendeskripsikan, 

mengklasifikasi dan mengelompokkan masalah ke dalam empat kategori. 
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Masing- masing PIE mendeskripsikan masalah yang berbeda. Sehingga 

mempermudah pekerja sosial dalam merumuskan sebuah masalah.21 

Faktor I, mendeskripsikan permasalahan klien yang berhubungan 

dengan keberfungsian sosial klien, seperti aktivitas sehari-hari maupun 

peran sosial dalam masyarakat. Dalam hal ini informan yang dapat 

menjelaskan kegiatan sehari-hari klien sebelum masuk panti adalah pihak 

wali penanggung jawab dengan menggunakan instrumen BPSS. Serta 

pemantauan pekerja sosial dalam menilai perkembangan klien berdasarkan 

instrumen form monitoring melalui perkembangan rehabilitasi dan 

perkembangan sosial 22 

Faktor II, mendeskripsikan masalah klien melalui lingkungan 

sosial yang mempengaruhi masalahnya. Hal tersebut mencakup orang-

orang yang mempengaruhi masalah klien hingga klien mengalami 

keterbelakangan mental. Jadi data yang didapat tidak menggunakan 

instrumen namun dengan melakukan kunjungan rumah untu menelusuri 

pihak-pihak yang memiki hubungan dekat maupun konflik dengan klien 

agar dapat dimediasi pekerja sosial di PSBK..23  

Faktor III, mendeskripsikan masalah  kesehatan mental klien. Data 

dapat ditelusuri melalui perawat  yang mencatat perkembangan klien 

                                                           
21 James M. Karls & Maura E. O’Keefe, “ Person In Environment System: The PIE 

Classification System For Social Functioning Problems” (Washington DC: NASW Press, 1994) 

dalam Albert R. Roberts, “Social Workers' Desk Reference (second edition)”,(Oxford: Universitas 

Press, 2009), hlm. 371-372.  
22 Wawancara dengan Winarto, Pekerja Sosial  PSBK, diYogyakarta, tanggal 17 Juni 

2015. 
23 Ibid,. 
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selama melakukan proses pengobatan.24 Selain itu, data tersebut juga dapat 

ditelusuri menggunakan BPSS dan form monitoring. Berdasarkan 

instrumen BPSS data yang didapat mencakup riwayat perkembangan klien 

saat lahir, riwayat sakit dan riwayat pengobatan. Berdasarkan penelusuran 

dengan menggunakan form monitoring, pemantauan yang dinilai 

berdasarkan penilaian perkembangan psikologi dan kesehatan jiwa klien 

ketika setelah mendapatkan proses perawatan dan bimbingan.  

Faktor IV, menjelaskan kondisi kesehatan fisik klien.25 

Penelusuran data yang didapat melalui instrumen asesmen BPSS terkait 

cakupan asesmen fisik klien. Selain itu dapat menggunakan asesmen form 

monitoring dalam menelusuri perkembangan sehari-hari klien dalam 

merawat diri dan sebagainya. 

Kedua, Analisis Sistem menurut Pinchus dan Anne Minahan yang 

memiliki proposisi konseptualisasi 4 (empat) dasar dalam praktek pekerja, 

(sistem agen perubah, sistem klien, sistem target dan sistem aksi).26 

Pertama, sistem perubah (social of change) merupakan sekumpulan 

profesional yang khusus bekerja untuk melakukan suatu perubahan secara 

terencana. Agen sosial dimaksudkan unit-unit pelayanan sosial yang 

diberikan mandat pemerintah untuk melakukan suatu perubahan dalam 

upaya penyelenggaran program kesejahteraan. Unit-unit pelayanan sosial 

                                                           
24 Wawancara dengan Sari, Perawat PSBK, di Yogyakarta, tanggal 7 September 2015. 
25 Wawancara dengan Winarto, Pekerja Sosial  PSBK, diYogyakarta,  tanggal 17 Juni 

2015. 
26 Kieran O’ Donoghue and Jane Maidment (ed.), Social Work Theories in Action, Jessica 

Kingsley Publishers, 2005, hal. 33 



15 
 

dimaksudkan seperti lembaga pelayanan masyarakat di PSBK. Agen 

perubahan sosial adalah pekerja sosial berkolaborasi dengan perawat, 

pramurukti, instruktur pendamping dan sebagainya. Tugas agen tersebut 

adalah mendamping dan merancang sebuah konsep intervensi untuk 

melakukan sebuah perubahan pada perilaku-perilaku klien yang 

mengalami disfungsi sosial agar dapat kembali berfungsi sosial secara 

wajar. 

Kedua, sistem klien merupakan seseorang yang sepakat meminta 

bantuan pelayanan dari agen perubahan berdasarkan kesepakatan atau 

kontrak perjanjian. Tujuan adanya perjanjian agar pihak penerima 

mendapatkan suatu pelayanan sosial dan siap untuk melakukan perubahan 

atau rehabilitasi sosial. Sistem klien dimaksudkan adalah klien sebagai 

pihak penerima rehabilitasi. Klien yang mengalami disfungsi sosial akan 

mendapatkan rehabilitasi sosial sehingga dapat kembali berfungsi sosial. 

Ketiga, sistem target atau sasaran merupakan pihak - pihak yang 

dapat dijadikan sasaran perubahan, atau dijadikan media yang dapat 

mempengaruhi proses pencapaian tujuan pertolongan. Sistem sasaran 

dimaksudkan adalah keluarga, karena sumber data untuk melakukan 

sebuah penelusuran data dapat di peroleh melalui keluarga yang 

merupakan orang terdekat klien. Apabila keluarga tidak dapat dijadikan 

sebagai sistem sasaran, maka dapat mengacu pada lingkungan masyarakat 

klien. Adapun tujuan sistem sasaran adalah untuk membandingkan data 

yang didapat dengan data lapangan   
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Ke-empat, sistem aksi merupakan sebuah sistem kegiatan yang 

menunjukkan orang-orang bersama pekerja sosial berusaha untuk 

menyelesaikan tugas dalam mencapai tujuan usaha perubahan. Sistem 

kegiatan ini menciptakan tujuan perubahan melalui beberapa kegiatan 

guna mempengaruhi klien dalam usaha perubahan diri. Sistem kegiatan 

dimaksudkan adalah beberapa program kegiatan di PSBK yang akan 

mempengaruhi keberfungsian klien sehingga kembali berfungsi secara 

normal. 

Ketentuan teori yang digunakan peneliti dalam menganalisis suatu 

pola asesmen akan berhubungan dengan instrumen yang digunakan. 

Pihak-pihak agent social of change melakukan suatu perubahan atau 

pemetaan sebuah masalah klien berdasarkan penggunaan instrumen 

asesmen dalam usaha penyelenggaraan kegiatan rehabilitasi sosial di Panti 

Sosial Bina Karya, Yogyakarta. 

H. METODE PENELITIAN 

1. Jenis Penelitian 

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif. Penelitian 

kualitatif berbeda dengan penelitian kuantitatif, dalam arti metode 

penelitian kualitatif tidak mengandalkan bukti berdasarkan logika 

matematis, prinsip  angka atau metode statistik. Pembicaraan yang 
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sebenarnya, isyarat dan tindakan sosial lainnya adalah bahan mentah 

untuk analisis kualitatif.27 

Di dalam hal ini peneliti melakukan proses penelitian untuk 

menelusuri teknik menggunakan instrumen asesmen BPSS dan form 

monitoring perkembangan yang masih dalam tahapan uji coba 

instrumen baru di Panti Sosial Bina Karya. Adapun penggunaan  

instrumen form monitoring diaplikasikan pada eks psikotik melalui 

skoring. Demikian, secara intensif peneliti melakukan wawancara 

terhadap obyek dan subyek penelitian untuk mendapatkan data terkait 

penelitian di Panti Sosial Bina Karya (PSBK) yang berada di 

Sidomulyo TR IV/369, Tegalrejo, Yogyakarta. 

 

2. Subyek dan Obyek Penelitian 

Subyek penelitian adalah sumber utama dalam penelitian, yaitu 

yang memiliki data mengenai obyek yang diteliti.28 Subyek dalam 

penelitian ini adalah orang-orang yang menjadi sumber informasi yang 

dapat memberikan data yang sesuai dengan masalah yang diteliti. 

Di dalam penelitian ini yang menjadi subyek penelitian adalah 

Bapak Joko, Ibu Ana, Bapak Arie, Bapak Win sebagai pekerja sosial 

dan Pramuti yaitu Ibu Tresnani dan Bapak Nur, selain itu data didapat 

juga dari beberapa mahasiswa praktek pekerja sosial II, seperti Mirna 

dan Adit. Sedangkan obyek penelitian adalah sasaran yang diteliti. 

                                                           
27 Lexy J. Moleong, Metodologi Penelitian Kualitatif, (Bandung: PT. Remaja 

Rosdakarya, 2011), hlm 157.; 
28 Saifudin Azwan, Metode Penelitian, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1990), hlm. 34. 
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Obyek yang diteliti dalam penelitian ini yaitu latar belakang muncul 

teknik asesmen form monitoring perkembangan dan Proses asesmen 

yang dilakukan pekerja sosial di Panti Sosial Bina Karya, Yogyakarta. 

Pengambilan informan penulis menggunakan teknik purposive 

sampling. Purposive Sampling merupakan jenis penarikan sampel 

untuk tujuan khusus yaitu atas situasi untuk memilih informan yang 

sesuai dengan pokok masalah penelitian dan mengidentifikasi 

masalah-masalah khusus yang sesuai dengan penelitian.29 Peneliti 

melakukan pengambilan sampel dari beberapa pekerja sosial yang ada, 

hanya diambil 2 (dua) informan untuk membandingkan jawaban antara 

kedua pekerja sosial. Pengambilan sampel dibatasi agar penelusuran 

yang dilakukan tidak meluas sehingga hanya fokus pada jawaban 2 

(dua) pekerja sosial saja. Selain itu, peneliti mengambil sampel dari 2 

mahasiswa praktikan, guna membandingkan data yang dimiliki dengan 

data mahasiswa lain. Selanjutnya, 2 (dua) pramurti dan 1 (satu) untuk 

mendapatkan data medis terkait perawatan selama di Panti Sosial Bina 

Karya, Yogyakarta.  

3. Metode Pengumpulan Data 

Untuk memperoleh data yang relevaan terkait permasalahan 

mengenai asesmen pekerja sosial terhadap eks psikotik terkait metode 

dan model pendekatannya di Panti Sosial Bina Karya Yogyakarta, 

                                                           
29  W. Laurence Neuman, Social Reserch Methods and Quantitative Approaches, (Boston 

:Lyn & Boston, 2000), hlm. 198. 
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peneliti menggunakan beberapa motode pengumpulan data sebagai 

berikut: 

a. Wawancara 

Wawancara merupakan salah satu teknik pengumpulan 

data, dimana pelaksanaannya dapat dilakukan secara langsung 

berhadapan dengan subjek penelitian atau respon.30 Wawancara 

merupakan proses percakapan dengan maksud untuk 

mengkontruksi orang, kejadiian, kegiatan, organisasi, motivasi, 

perasaan dan sebagainya yang dilakukan dua pihak, yaitu 

pewawancara (interviewer) yang mengajukan pertanyaan kepada 

orang lain yang diwawancara (interviewee).31 

Wawancara yang dilakukan peneliti bersifat terstruktur. 

Wawancara terstruktur merupakan wawancara yang 

pewawancaranya menetapkan sendiri masalah dan pertanyaan-

pertanyaan yang akan diajukan. Jadi, peneliti melakukan 

wawancara dengan 2 (dua) pekerja sosial, 1 (satu) perawat, 2 (dua) 

pramurukti dan 2 (dua) praktikum di Panti Sosial Bina Karya 

Yogyakarta berdasarkan kerangka pertanyaan yang sudah dibuat 

peneliti dan dijawab bebas sesuai kapasitas yang diketahui. (Lihat 

lampiran 10) menunjukkan instrumen peneliti berupa pertanyaan-

pertanyaan mengenai data yang dibutuhkan. 

 

                                                           
30 Wahyu Purhantara, Metode penelitian Kualitatif Untuk Bisnis, (Yogyakarta: Graha 

Ilmu, 2010) hlm. 80. 
31 Ibid,. 81. 
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b. Dokumentasi 

Dokumentasi merupakan suatu catatatan peristiwa lampau 

yang sudah berlalu. Metode dokumentasi bisa berbentuk tulisan, 

gambar, atau karya-karya monumental dari pihak tertentu. 

Dokumen yang berbentuk tulisan misalnya catatan harian, sejarah 

kehidupan, biografi, peraturan, kebijakan. Dokumen berbentuk 

gambar misalnya foto. Dokumen yang berbentuk karya misalnya 

karya seni.32  

Peneliti menggunakan data dokumentasi untuk 

mendapatkan data instrumen assmen BPSS dan form monitoring 

perkembangan, data persentase klien eks psikotik berdasarkan 

tingkatan kemampuan, data persentase latar belakang masalah 

klien, data hasil rekapitulasi monitoring WBS eks psikotik 

4. Analisis Data 

Setelah data terkumpul, peneliti melakukan analisis terhadap 

data penelitian. Teknis analisis data yang digunakan dalam penelitian 

ini: 

a. Reduksi data 

Reduksi data merupakan proses penggabungan dan 

penyeragaman segala bentuk data yang diperoleh menjadi stau 

bentuk tulisan yang akan dianalisis.33 Peneliti telah mereduksi data 

                                                           
32 Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D, (Bandung: Alfabeta, 

2011), hlm. 240. 
33 Haris Hendiansyah, Metode Penelitian Kualitatif, (Yogyakarta: Graha ilmu, 2010) hlm. 

165. 
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yang diperoleh di lapangan dimulai dengan menggabungkan data, 

merangkum dan memilih hal-hal penting dari hasil wawancara 

terkait dengan proses asessmen terhadap eks psikotik di Panti 

Sosial Bina Karya yogyakarta. Serta, latar belakang munculnya 

teknik asesmen form monitoring perkembangan di Panti Sosial 

Bina Karya, Yogyakarta. 

b. Penyajian data 

Penyajian data merupakan langkah selanjutnya setelah data 

direduksi. Penyajian data adalah mengelola data setengah jadi yang 

sudah memiliki alur yang jelas.34 Peneliti menggunakan penyajian 

data dengan uraian singkat dalam bentuk narasi untuk menjelaskan 

mengenai proses asesmen yang dilakukan pekerja sosial serta latar 

belakang munculnya teknik form monitoring perkembangan pada 

klien eks psikotik di Panti Sosial Bina Karya (PSBK). 

c. Pengambilan kesimpulan 

Setelah dilakukan penyajian data, maka langkah 

selanjutnya adalah pengambilan kesimpulan. Pengambilan 

kesimpulan merupakan langkah terakhir dalam analisis data. 

pengambilan kesimpulan pada penelitian kualitatif mengarah pada 

jawaban dari pertanyaan penelitian yang diajukan.35 Peneliti 

menggunakan langkah-langkah ini dalam penelitian agar data yang 

diperoleh dapat tersusun secara sistematik dan jelas. 

                                                           
34 Ibid,. hlm. 176. 
35Ibid,. hlm. 178-179. 
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5. Keabsahan Data 

Peneliti menggunakan triangulasi sebagai teknik dalam 

pemeriksaan keabsahan data, triangulasi yang digunakan adalah 

triangulasi sumber dan triangulasi metode. Pertama, triangulasi 

sumber secara sederhana dilakukan dengan mengecek kembali data 

yang diperoleh sewaktu penelitian pada sumber yang sama dalam 

waktu yang berbeda atau mengecek data dengan sumber yang 

berbeda.36 Jadi, peneliti mengecek data yang diperoleh dari pekerja 

sosial dengan menanyakannya kembali di waktu yang berbeda dan 

mengecek dari pekerja sosial yang lain maupun dengan pramurukti dan 

praktikan di Panti Sosial Bina Karya (PSBK). 

Kedua, Triangulasi metode menurut Patton (1987) dalam buku 

Lexy J. Moleong memiliki dua strategi, yaitu: 1) pengecekan derajat 

kepercayaan penemuan hasil penelitian beberapa teknik pengumpulan 

data dan, 2) pengecekan derajat kepercayaan beberapa sumber data 

dengan metode yang sama.37 Jadi, setelah peneliti memperoleh data 

dari sumber informan yang ditelusuri melalui teknik yang digunakan 

yakni wawancara dan dokumentasi. Selanjutnya, melakukan 

pengecekan data dengan sumber informan lain dengan metode 

penelusuran yang  sama menggunakan wawancara dan dokumentasi.  

 

 

                                                           
36 M. Djunaidi Ghony dan Fauzan Almanshur, Metodologi Penelitian Kualitatif, 

(Yogyakarta: Arr-Ruzz Media, 2012) hlm. 318-319. 
37 Lexy J. Moleong, Metodologi Penelitian Kualitatif, hlm. 330-331. 
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I. SISTEMATIKA PENULISAN 

Peneliti menetapkan pembagian sistematika penulisan ke dalam 

beberapa bagian. Hal ini dilakukan agar pembahasan saling terkait dan 

menghasilkan penulisan dan penyusunan yang utuh dan sistematis. 

Isi skripsi terdiri dari atas tiga bagian, yaitu : bagian awal, bagian 

utama dan bagian akhir. Dalam sistematika pembahasan, bagian awal 

merupakan halaman judul, nota dinas, pengesahan, halaman moto dan 

persembahan, kata pengantar, daftar isi serta abstraksi. 

Sedangkan bagian utama terdiri dari empat bab, yaitu : Bab I, 

merupakan pendahuluan, bab ini berfungsi sebagai pengantar dan 

pengarah kajian bab-bab selanjutnya yang memuat penegasan judul, latar 

belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat, kajian 

pustaka, kerangka teori, metode penelitian dan sistematika pembahasan. 

Bab II, yaitu berisi tentang posisi asesmen eks psikotik pada proses 

pelayanan rehabilitasi sosial di Panti Sosial Bina Karya (PSBK) 

Yogyakarta. Posisi asesmen ditelusuri berdasarkan proses pelayanan 

rehabilitasi yang telah ditentukan di PSBK. Berawal dari proses 

penerimaan hingga proses terminasi posisi asesmen dengan menggunakn 

teknik BPSS maupun Form Monitring akan dijelaskan dalam proses 

pelayanan rehabilitasi sosial di Panti Sosial Bina Karya, Yogyakarta. 

Bab III, berisi  analisis pola asesmen di Panti Sosial Bina Karya 

(PSBK), Yogyakarta. Penjelasan didalam bab ini, mengacu pada latar 

belakang asesmen dan proses asesmen di PSBK. Setiap proses asesmen 
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yang dilakukan dianalisis berdasarkan pola asesmen dengan menggunakan 

teori Person In Environment (PIE). Pelaku-pelaku dalam proses 

pelaksanaan asesmen akan dianalisis berdasarkan Analisis Sistem Pinchus 

Minahan. 

Bab IV, dalam bab ini merupakan penutup dari skripsi, yang terdiri 

dari kesimpulan hasil penelitian, rekomendasi serta penutup dari penelitian 

ini. 
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BAB II 

POSISI ASESMEN EKS PSIKOTIK PADA PROSES PELAYANAN 

REHABILITASI SOSIAL DI PANTI SOSIAL BINA KARYA (PSBK) 

YOGYAKARTA 

 

A. POSISI ASESMEN PEKERJA SOSIAL DI PANTI SOSIAL BINA 

KARYA YOGYAKARTA 

Asesmen merupakan proses awal yang perlu diperhatikan oleh 

praktisi pekerjaan sosial. Tahap awal tersebut merupakan tahapan penting 

dalam melakukan pendampingan atau intervensi sosial. Menurut Suprapti 

Slamet, asesmen merupakan seperangkat proses yang digunakan oleh 

seseorang untuk membentuk citra, membuat keputusan, mengecek 

hipotesis tentang pola karakteristik orang lain, yang menentukan 

perilakunya dalam interaksi sosial dengan lingkungan.38  

Menurut  Bernstein dan Nietzel (1980),  terdapat empat komponen 

mengenai asesmen psikologi klinis yakni: 1) rencana dalam prosedur 

pengumpulan data; 2) pengumpulan data untuk asesmen; 3) pengolahan 

data dan pembentukan hipotesis; 4) mengkomunikasikan data asesmen 

baik dalam bentuk laporan maupun dalam bentuk lisan.39 Jadi, asesmen 

merupakan elemen penting pekerjaan sosial dalam mengidentifikasi 

masalah yang sedang dihadapi klien agar ditangani dengan tepat sasaran.  

                                                           
38 Suprapti Slamet I.S dan Sumarmo Markam, Pengantar Psikologii Klinis, (Jakarta: UII 

Press, 2003), hlm. 99. 
39 Ibid, hlm. 100. 
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Di Panti Sosial Bina Karya (PSBK), posisi asesmen merupakan 

posisi krusial dimana posisi tersebut menentukan intervensi yang akan 

diberikan pada warga binaan sosial (WBS). Posisi asesmen menjadi pokok 

penting pekerja sosial untuk mencari tahu atau mengidentifikasi latar 

belakang masalah, lingkungan yang mempengaruhi klien dan masalah 

personality yang perlu diintervensi dengan tepat sasaran. Berdasarkan 

pada prosedur yang digunakan pekerja sosial di PSBK, posisi asesmen 

dicantumkan dalam tahap pendekatan awal.40 Lampiran 1, menunjukkan 

adanya proses pendampingan melalui beberapa tahap pendekatan awal, 

tahap rehabilitasi dan tahap resosialisasi. 

Pada tahap pendekatan awal, pekerja sosial melakukan beberapa 

tahap pelaksanaan. Pertama, penerimaan dimana PSBK memberlakukan 

masa orientasi atau uji coba selama 2 minggu. Apabila dalam masa 

orientasi calon WBS tersebut dapat mengikuti semua peraturan dan tata 

tertib yang belaku maka dapat diterima dan melakukan penandatangan 

kontrak sebagai WBS PSBK, Yogyakarta. Tapi bila tidak dapat memenuhi 

syarat maka calon WBS tersebut harus meninggalkan PSBK Yogyakarta.41 

Kedua, Identifikasi awal dimana proses ini dilakukan pekerja sosial dan 

pramurukti melakukan pengawasan pada calon WBS PSBK dalam 

                                                           
40 Dokumen Panti Sosial Bina Karya, Yogyakarta, “Proses Penanganan WBS Sistem 

Panti”, tanggal 25 April 2015. 
41 Wawancara dengan Rahmad Joko Widodo, Pekerja Sosial  di Panti Sosial Bina Karya, 

Yogyakarta, tanggal 25 April 2015.  
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mengidentifkasi client personality dan mengukur kemampuan klien 

berdasarkan tingkat kemandirian selama masa orientasi.42 

Ketiga, Persetujuan dimana pada tahap ini pekerja sosial 

melakukan kontrak penandatanganan pihak wali klien. Setelah melewati 

masa orientasi atau uji coba, calon WBS akan mendapatkan kesimpulan 

adanya persetujuan resmi untuk menerima penanganan rehabilitasi di Panti 

Sosial Bina Karya, Yogyakarta. Kepada wali klien diberlakukan untuk 

mengisi data sementara dengan menggunakan lembar asesmen bio-psiko-

sosio-spiritual (BPSS).43 Lampiran 2, menunjukkan adanya asesmen 

biologi mencakup data diri, data keluarga (genogram), riwayat pendidikan 

dan pekerjaan. Asesmen psikologi mencakup riwayat perkembangan klien 

yaitu riwayat lahir, riwayat sakit dan perawatan sebelum di PSBK. 

Asesmen sosial mencakup hubungan interaksi sosial klien saat orientasi, 

dan asesmen spiritual mencakup kemampuan menjalankan ibadah.44 

Selain itu terdapat lembar penandatangan di bagian akhir asesmen 

bio-psiko-sosio-spirirtual yang diberlakukan untuk bukti penerimaan dan 

surat pernyataan wali bahwasanya pihak wali bersedia menerima kembali 

apabila klien ingin pulang atau tidak krasan, bersedia menjenguk minimal 

1 (satu) minggu sekali, bersedia menerima kembali saat proses 

resosialisasi dan lain-lain. 

                                                           
42Ibid,. 
43Ibid,. 
44 Dokumen PSBK, “Lembar Instrumen Asesmen Bio-psiko-sosio-spirirtual 

(BPSS)”, tahun 2014, tanggal 25 April 2015. 
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Asesmen begitu penting dilakukan pekerja sosial agar menunjang 

keputusan-keputusan dan berbagai area tindakan yang selektif dan tepat 

sasaran.45 Penelusuran asesmen membutuhkan intelegensi dan konsep 

yang cerdas dalam memetakan sebuah permasalahan yang membutuhkan 

penanganan. Di Panti Sosial Bina Karya, posisi asesmen pada masa 

orientasi merupakan masa penentu klien untuk mendapatkan penanganan 

pekerja sosial. Di dalam penentuan tersebut pekerja sosial memiliki 

berbagai pertimbangan dan keputusan adanya rencana intervensi yang 

tepat diberlakukan pada calon WBS eks psikotik di PSBK. Penunjang 

adanya keputusan-keputusan tersebut didorong oleh hasil asesmen yang 

dilakukan pekerja sosial melalui intelegensi penelusuran dengan berbagai 

teknik dan metode yang berbeda inovasi. 

Panti Sosial Bina Karya memiliki sebuah inovasi pada teknik 

asesmen terhadap WBS eks psikotik dengan menggunakan teknik asesmen 

form monitoring perkembangan. Teknik asesmen ini membantu pekerja 

sosial dalam memantau perkembangan klien selama proses rehabilitasi. 

Teknik tersebut masih merupakan tahapan uji coba dimana pekerja sosial 

menerapkan teknik tersebut pada mahasiswa praktik di PSBK.  Menurut 

Adit, mahasiswa praktikan di Panti Sosial Bina Karya mengatakan bahwa: 

“Ini baru pertama kali mbak menggunakan teknik asesmen 

monitoring, biasanya kan pakai asesmen BPSS. Nah, kita disuruh 

menilai eks psikotik berdasarkan ketentuan di lembarnya. Jadi, 

                                                           
45Sutardjo Wiramihardja, Pengantar Psikologi Klinis (Edisi Ketiga), (Bandung: 

PT.Refika Aditama, 2012),hlm. 97. 
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nanti itu lewat jumlah angka bisa disebut skoring. Setelah itu 

dijumlah nanti eks psikotik bisa masuk dikelas 0,1,2 atau 3”.46 

Melihat pernyataan tersebut bahwa, pekerja sosial di Panti Sosial 

Bina Karya memiliki sebuah terobosan baru mengenai teknik asesmen 

pada klien eks psikotik. Adanya penggolongan kelas pada eks psikotik 

pada hasil asesmen yang didapat akan menunjang proses rehabilitasi yang 

diberikan berdasarkan kelas. Menurut Mirna, mahasiswi praktikan di Panti 

Sosial Bina Karya mengatakan bahwa: 

“Maksudnya pembagian kelas itu berdasarkan tingkat 

kemandiriannya mbak, jadi ketentuan yang ada akan ngomongin 

aktivitas sehari-hari bagaimana nanti dinilai, kebersihan bagaimana 

dinilai hingga dapetin kesimpulan. Apakah tergolong kelas 

mandiri, kelas bergantung sedang, kelas bergantung rendah, atau 

bergantung berat. Gitu!. Kami juga  uda intervensi dari mulai kelas 

0,1,2 dan 3. Dari teman-teman dibagi kelompok per kelas. Jadi, ada 

4 kelompok intervensi per- kelas”47 

Menarik bahwa, proses ini akan merubah cara intervensi yang 

sebelumnya tercampur menjadi intervensi yang terkonsep berdasarkan 

kelas. Intervensi tersebut masih dalam tahap uji coba, jadi hanya dilakukan 

oleh mahasiwa praktikan sehingga tidak merubah intervensi yang sudah 

paten di PSBK. Jadi, posisi asesmen form monitoring perkembangan ini 

masih dalam bentuk konsep dan salah satu pekerja sosial di Panti Sosial 

Bina Karya, Bapak Joko mengatakan bahwa: 

“Meskipun ini baru, teknik ini tak coba terapin ke- adik angkatan 

PPS-mu harapannya ya bermanfaat buat keilmuan mereka, bisa 

saja dikembangkan mereka atau kamu. Teknik ini juga tidak 

                                                           
46 Wawancara dengan Adit, Mahasiswa Praktikan PSBK, di Yogyakarta, tanggal 09 Juni 

2015. 
47 Wawancara dengan Mirna, Mahasiswa Praktikan PSBK, di Yogyakarta, tanggal 09 

Juni 2015. 
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mentah, beberapa pekerja sosial disini menyetujui bahwa asesmen 

BPSS kurang cocok kalau diterapin ke eks psikotik, kami butuh 

asesmen yang terukur pengembangannya. Makanya keluarlah 

lembar monitoring. Paham nduk!”48 

 

Memahami penyataan tersebut bahwa asesmen merupakan alat 

penting dalam mengukur, mengidentifikasi dan memecahkan 

permasalahan yang dihadapi klien dengan berbagai teknik yang terkonsep 

dan terukur perkembangannya. Sehingga segala sesuatu yang sudah 

ditangani akan terukur secara kuantitatif  agar menunjukkan klien 

mengalami kenaikan level atau penurunan pada level yang sudah 

ditentukan di penilaian instrumen asesmen. Adanya pengembangan konsep 

asesmen tersebut tujuannya untuk memberikan kemudahan bagi pekerja 

sosial, pramurukti maupun mahasiswa praktik dalam memantau 

perkembangan klien melalui penilaian atau skoring secara langsung 

berdasarkan ketentuan asesmen yang telah ditentukan. 

Asesmen biopsikosoisalspiritual merupakan teknik asesmen paten 

yang dilakukan pekerja sosial dalam menelusuri informasi-informasi 

berkaitan asesmen biologi, asesmen psikologi, asesmen sosial dan spiritual 

klien. Di Panti Sosial Bina Karya, posisi asesmen tersebut berada pada 

tahap pendekatan awal mencakup proses penerimaan, identifikasi dan 

persetujuan kontrak.49 Instrumen tersebut digunakan untuk menelusuri 

data melalui keluarga atau wali penanggung jawab klien mengenai 

                                                           
48 Wawancara dengan Rahmad Joko Widodo, Pekerja Sosial Panti Sosial Bina Karya, di 

Yogyakarta, tanggal 03 Juni 2015. 
49Ibid,. 
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identitas, susunan anggota keluarga, riwayat pekerjaan, riwayat sakit dan 

perawatan dan lain-lain. Posisi asesmen ini sangat penting karena 

berkaitan dengan kontrak penandatanganan yang dijelaskan sebelumnya 

mengenai kesiapan pihak wali menerima kembali keberadaan klien eks 

psikotik.50 Asesmen ini juga menentukan adanya intervensi yang akan 

diberikan terhadap klien melalui asesmen berdasarkan riwayat pekerjaan 

sebelum masuk PSBK, Yogyakarta. Informasi mengenai riwayat pekerjaan 

sangat penting bagi pekerja sosial untuk mengembangkan ketrampilan 

yang sudah didapat sebelum masuk PSBK agar diproses kembali melalui 

bimbingan ketrampilan praktis yang tercantum dalam tahap rehabilitasi.51 

Memanfaatkan pengalaman yang sudah didapat klien akan memudahkan 

instruktur dalam mendampingi klien di PSBK. 

Pada tahapan proses rehabilitasi mencakup bimbingan mental, 

bimbingan sosial dan ketrampilan praktis. Tahap ini merupakan tahap 

intervensi yang diberikan pekerja sosial dan beberapa instruktur yang 

mendampingi klien menjalankan proses kegiatan intervensi. Pada tahapan 

ini, posisi asesmen mengukur segala perkembangan klien setelah 

menerima intervensi di PSBK. Hal-hal yang berkaitan dengan pemantauan 

mencakup penilaian perkembangan ADL aktivitas sehari-hari, 

perkembangan sosial, perkembangan psikologi, perkembangan 

                                                           
50 Wawancara dengan Rahmad Joko Widodo, Pekerja Sosial PSBK, di Yogyakarta, 

tanggal 07 September 2015. 
51Ibid,. 
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rehabilitasi, perkembangan kesehatan jiwa.52Menurut pekerja sosial Bapak 

Rahmad Joko Widodo, mengatakan bahwa: 

“Rencana Asesmen form monitoring akan selalu digunakan ditahap 

intervensi, karena adanya pengukuran itu tadi. Hasil yang sudah 

didapat melalui asesmen ini, ya terkait pengklasifikasian klien 

berdasarkan tingkat kemampuan yang didapat sebelum intervensi 

dilakukan. Dan nanti akan ada pencatatan kembali perkembangan 

pada klien eks psikotik ketika pengesahan adanya kenaikan level 

berdasarkan tingkat kemandiriannya”53 

Berdasarkan pernyataan tersebut bahwa form monitoring 

perkembangan merupakan alat pengukur perkembangan klien yang 

digunakan pekerja sosial dalam memantau perkembangan klien 

berdasarkan skor dari beberapa penilaian pada form monitoring 

perkembangan. Lampiran 3 menunjukkan hasil asesmen form monitoring 

perkembangan yang dilakukan pada klien Mrs. T.54 

Studi kasus pada Mrs. T berdasarkan penilaian menggunakan 

asesmen form monitoring perkembangan. Konten penilaian yang dilakukan 

pekerja sosial dengan menilai berdasarkan skor angka 0-3. Pemberian nilai 

skor 0 menggambarkan klien yang memiliki ketergantungan berat (sangat 

buruk),  pemberian nilai 1 menggambarkan klien yang memiliki 

ketergantungan rendah (buruk), pemberian skor 2 menggambarkan klien 

memiliki ketergantungan sedang (baik), sedangkan penilaian skor 3 

menggambarkan klien memiliki ketergantungan mandiri (sangat baik). 

                                                           
52 Wawancara dengan Rahmad Joko Widodo, Pekerja Sosial Panti Sosial Bina Karya, di 

Yogyakarta,tanggal 03 Juni 2015. 
53Ibid,. 
54 Dokumen PSBK, “Hasil Penilaian Instrumen Form monitoring Perkembangan”, Tahun 

20015, Yogyakarta, tanggal 25 April 2015,.  
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Berikut studi kasus Mrs. T dijelaskan penilaian skor berdasarkan 

kemampuan aktivitas sehari-hari mencakup kebersihan diri yang diberikan 

nilai 2 skor, kebersihan pakaian diberikan nilai 2 skor, kebersihan 

lingkungan diberikan nilai 2 skor, kebersihan aktivitas makan diberikan 

nilai 2 skor. Perkembangan sosial, mencakup kemampuan berkomunikasi 

yang diberikan nilai 3 skor, kemampuan interaksi sosial diberikan nilai 2 

skor, kemampuan mentaati tata tertib diberikan nilai 3 skor. Perkembangan 

psikologi mencakup kemampuan mengendalikan emosi yang diberikan 

nilai  2 skor, bertanggung jawab dalam tugas diberikan nilai 3 skor, 

kemauan menyelesaikan masalah diberikan nilai 2 skor. Pada 

perkembangan rehabilitasi, mencakup minat mengikuti program diberikan 

nilai 3 skor, respon keaktifan dalam program diberikan nilai 3 skor, 

kesadaran minum obat diberikan nilai 2 skor. Selanjutnya, perkembangan 

kesehatan jiwa mencakup autistik diberikan nilai 2 skor, perkembangan 

motorik diberikan nilai 2 skor, perkembangan gejala psikotik diberikan 

nilai 2 skor.  

Adapun hasil akhir diakumulasikan berdasarkan nilai-nilai yang 

sudah didapat hingga pengkategorian kelas. Perhitungan skor di mulai dari 

0-8 adalah kategori kelas 0, 9-24 adalah kategori kelas I, 25-33 adalah 

kategori kelas II, 34-48 adalah kategori kelas III. Jadi, jumlah skor yang 

didapat Mrs. T berjumlah 37 skor tergolong tingkat kemampuan kelas 

III.55 

                                                           
55Ibid,. 
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Pembagian tingkat kemampuan tersebut digolongkan kedalam 4 

kategori, diantaranya;56 Pertama,  tingkat kemampuan kelas 0 

(ketergantungan berat) merupakan tingkatan yang tergolong pada klien 

yang memiliki kemampuan yang sangat lemah, dimana kemampuan 

beraktivitas sehari-hari dibantu penuh, kesehatan mental kurang stabil 

sehingga dimasukkan dalam ruang isolasi, semua kegiatan harus 

didampingi, lebih memilih menyendiri, malas dan cenderung tidak mau 

mengikuti kegiatan PSBK. Jadi, peran pramurukti sangat dibutuhkan 

dalam mengawasi dan mendampingi klien eks psikotik pada tingkatan 

tersebut.  

Kedua, tingkat kemampuan kelas I (ketergantungan sedang) 

merupakan tingkatan yang tergolong pada klien yang sudah mengalami 

perkembangan pada tingkat sebelumnya. Adapun perkembangan tersebut 

mencakup kemampuan menjalankan aktivitas sehari-hari yang masih 

membutuhkan bantuan orang lain, kesehatan mental masih belum stabil 

namun sudah dianggap tidak membahayakan,  kemampuan berkomunikasi 

masih tidak jelas arahnya, dan kemampuan rehabilitasi klien cenderung 

masih membutuhkan dorongan dalam mengikuti program di PSBK. Jadi, 

peran pekerja sosial dan pramurukti masih dibutuhkan dalam 

mendampingi dan mengawasi klien di PSBK. 

Ketiga, tingkat kemampuan II (ketergantungan ringan) merupakan 

tingkatan yang tergolong pada klien yang memiliki kemampuan yang 

                                                           
56 Wawancara dengan Rahmad Joko Widodo, Pekerja Sosial Panti Sosial Bina Karya, di 

Yogyakarta, tanggal 19 September 2015. 
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dinilai sudah mengalami perubahan selama mendapatkan intervensi. 

Adapun perkembangan tersebut mencakup perkembangan menjalan 

aktivitas sehari hari sudah baik namun terkadang masih dibantu orang lain, 

kesehatan jiwa stabil, hubungan komunikasi baik namun klien masih 

membutuhkan dorongan mengikuti program panti di PSBK. Jadi, peran 

pekerja sosial maupun pramurukti masih dibutuhkan dalam proses 

rehabilitasi sosial WBS eks psikotik.  

Ke-empat, tingkat kemampuan kelas III, merupakan tingkatan yang 

tergolong pada klien yang sudah madiri dan siap untuk dilakukan uji coba 

pemulangan (resosialisasi). Dimana uji coba tersebut dilakukan untuk 

mempersiapkan klien kembali ke tempat tinggal klien dan berinteraksi 

sosial dengan klien secara normal. 

Hasil laporan WBS eks psikotik Mrs. Tentrem yakni; 1) identitas 

klien bernama tentrem, umur 55 tahun, jenis kelamin perempuan, 2) latar 

belakang masalah klien, klien tidak memiliki masalah selama mengikuti 

proses rehabilitasi. 3) kondisi dan kemampuan klien, berdasarkan 

kemandirian aktivitas sehari-hari (aktivitas sehari-hari) klien tergolong 

mandiri dalam mengururs diri sendiri, menjaga kebersihan dengan cukup 

baik. Berdasarkan kondisi sosial klien aktif dalam berinteraksi dengan 

sesama warga binaan, klien mengikuti kegiatan rehabilitasi dengan 

sungguh-sungguh, klien tidak terlihat terpaksa mengikuti kegiatan, disaat 

berkomunikasi sesuai dengan topik bahasan. Hasil analisis atau diagnose 

kemampuan klasifikasi klien atau hasil angka atau skor sesuai form alat 
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ukur maka klien tergolong kelas III dengan total angka yang diperoleh 

37.57 

Posisi asesmen form monitoring perkembangan di Panti Sosial 

Bina Karya, menurut Bapak Joko menjadi pertimbangan sendiri bagi 

pekerja sosial di PSBK, asesmen tersebut digunakan secara independen 

oleh pekerja sosial karena asesmen tersebut masih baru dan masih belum 

teruji dengan kuat.58 Jadi, posisi asesmen ini digunakan ketika 

menggolongkan klien berdasarkan tingkatan kemandirian, kemudian 

memantau perkembangan klien berdasarkan penilaian skor, apabila klien 

mengalami kenaikan maupun penurunan tergantung penilaian 

perkembangan klien terhadap aktivitas rehabiltasi di Panti Sosial Bina 

Karya, Yogyakarta. Menurut Bapak Win, pekerja sosial di PSBK 

mengatakan: 

“Form monitoring itu baru, tapi ketika diaplikasikan sama adek-

adek PPS 2 hasilnya terlihat bahwa penggunaan asesmen form 

dapat membagikan klien berdasarkan kelas. Pada asesmen 

sebelumnya tidak ada pengklasteran jadi semua tercampur. Dan 

menurut saya, identifikasi yang dilakukan pekerja sosial pun jadi 

enak dan mudah memahami bahwa si A masih perlu di dampingi 

dengan intens dan si B sudah mandiri dalam berkomunikasi, 

berpakaian rapi dan lain-lain”59 

 

Memahami pernyataan tersebut bahwa asesmen form monitoring 

memberikan beberapa manfaat yaitu selain WBS dapat digolongkan 

                                                           
57Ibid,. 
58 Wawancara dengan Rahmad Joko Widodo, Pekerja Sosial PSBK, di Yogyakarta, 

tanggal 07 September 2015. 
59 Wawancara dengan Winarto, Pekerja Sosial PSBK, di Yogyakarta, tanggal 17 Juni 

2015. 



37 
 

berdasarkan tingkatan, memudah klien dalam memantau 

perkembangannya sesuai dengan tingkatan kemampuan. 

Tahap terakhir dalam proses pendampingan WBS eks psikotik 

yaitu tahap resosialisasi. Tahap tersebut merupakan tahap uji coba 

pemulangan 2 (dua) minggu dalam 3 bulan sekali.60 Menurut Bapak Joko, 

pekerja sosial di PSBK mengatakan: 

“tahap resosialisasi ya tahap pemualangan, tahap uji coba selama 2 

minggu dalam 3 bulan sekali. Jadi, tahap ini diperuntukkan untuk 

eks psikotik kelas III, kategori tingkat mandiri. Proses ini juga tak 

lepas dari asesmen monitoring, dimana setelah klien diuji coba 

dikembalikan ke lingkungannya, apakah ada perubahan atau tidak, 

kumat atau tidak, makin membaik atau malah makin memburuk. 

jadi pada tahap ini akan ada evaluasi”61 

 

Memahami adanya pernyataan tersebut bahwa penggunaan 

asesmen form monitoring di PSBK menjadi salah satu pertimbangan 

terpenting bagi pekerja sosial karena ketika menggunakan teknik asesmen 

yang sudah paten yakni bio-psiko-sosio-spirirtual, pekerja sosial banyak 

mengetahui informasi yang didapat dari pihak wali penanggung jawabsaat 

itu saja ketika proses persetujuan kontrak.Namun ketika dikeluarkannya 

asesmen form monitoring perkembangan, dapat membantu pekerja sosial 

melanjutkan penelusuran dengan menggunakan teknik pemantauan.62 Jadi, 

teknik form monitoring perkembangan merupakan teknik tambahan di 

PSBK yang membantu menguatkan hasil asesmen biopiskososial dengan 

hasil pengukuran tingkat kemampuan atau kemandirian klien selama 

                                                           
60 Wawancara dengan Rahmad Joko Widodo, Pekerja Sosial PSBK, di Yogyakarta, 

tanggal 07 September 2015. 
61Ibid,. 
62Ibid,. 
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mengikuti proses intervensi atau rehabilitasi sosial di Panti Sosial Bina 

Karya, Yogyakarta. Adapun beberapa kegiatan dalam proses rehabilitasi 

sosial akan dijelaskan di pembahasan selanjutnya. 

 

B. KEGIATAN REHABILITASI SOSIAL DI PANTI SOSIAL BINA 

KARYA YOGYAKARTA 

Kegiatan rehabilitasi ini mencakup 3 hal yang utama diantaranya 

mencakup pemenuhan kebutuhan  sehari-hari, pemberian aktivitas WBS 

eks psikotik berupa bimbingan fisik dan mental, bimbingan sosial dan 

bimbingan ketrampilan praktis. 

1. Pemenuhan Kebutuhan Sehari-hari 

WBS eks psikotik sebagai penerima perubahan mendapatkan 

fasilitas di asrama PSBK terkait pemenuhan kebutuhan sehari-hari 

seperti barang habis pakai yang meliputi perlengkapan kebersihan 

berupa sabun mandi, sabun cuci, sikat gigi, pasta gigi, shampoo, 

handuk, selimut dan pakaian. Selain itu mereka juga mendapatkan 

makan tiga kali sehari dan tempat untuk tidur. Semua kebutuhan 

tersebut akan diberikan kepada klien sejak hari pertama mereka datang 

di PSBK.63 Menurut Ibu Tresnanani mengatakan bahwa: 

“Kebutuhan sabun, pasta gigi, samphoo, handuk, baju, pakaian 

dan sebagainya itu dikasih sama PSBK mbak. Bahkan saya 

setiap hari itu mandiin warga B eks psikotik, tapi ada juga yang 

bisa mandi sendiri. Apapun yang berhubungan kebutuhan 

harian eks psikotik pramurukti yang ngurus mbak. Jadi mereka 

                                                           
63 Wawancara dengan Tresnani, Pramurukti PSBK, di Yogyakarta, tanggal 17 Juni 2015. 
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terawat, kalau ada yang gak mau mandi ya itu yang kategorinya 

agak berat diingatkan.”64 

 

Sedangkan kebutuhan kesehatan bagi klien juga menjadi 

perhatian penting. Klien akan diperiksa oleh dokter dan perawat, 

apabila ada WBS eks psikotik yang mengalami kumat dan 

mengganggu aktivitas WBS lain, maka akan dilakukan pengasingan di 

ruang sel pengasingan. Tujuan agar tidak menyakiti WBS eks psikotik 

lain. Panti Sosial Bina Karya merupakan lembaga sosial yang salah 

satunya menerima klien yang tidak memiliki kelurga dapat tinggal 

selamanya di PSBK. Selain itu, apabila ada eks psikotik yang 

meninggal dunia di PSBK akan dikuburkan dan didoakan bersama 

dengan semua yang ada di lingkungan PSBK. Jadi, di PSBK tidak ada 

WBS yang ditelantarkan begitu saja akan tetapi mereka disana 

mendapatkan pelayanan dan pemenuhan kebutuhan yang tercukupi. 

Menurut Perawat Ibu Sari, mengatakan bahwa: 

“Beberapa tahun yang lalu ada eks psikotik sakit trus 

meninggal dunia, mbak!. Sebelum meninggal WBS di bawa ke 

RS. Sardjito karena sakit paru-paru basah, lalu meninggal 

disana. Beliau tidak memiliki keluarga akhirnya diputuskan 

untuk dimakamkan di wilayah PSBK. Kami beserta WBS lain 

mengantar pemakaman. Malamnya kami mendoakan WBS 

yang meninggal tersebut selama 7 (tujuh) hari”.65 

 

2. Program Aktivitas Warga Binaan Sosial 

Panti Sosial Bina Karya memberikan beberapa kegiatan 

aktivitas kepada WBS eks psikotik untuk mengisi waktu selama berada 

                                                           
64Ibid,. 
65 Wawancara dengan Sari, Perawat PSBK, di Yogyakarta, tanggal 07 September 2015. 
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di asrama PSBK. Aktivitas ini didampingi oleh beberapa instruktur 

yang memiliki keahlian dibidang yang sudah ditentukan PSBK. Hal ini 

termasuk dalam kegiatan intervensi yang berkaitan dengan aktivitas 

yang dinilai pekerja sosial berdasarkan asesmen form monitoring 

perkembangan yang menilai perkembangan rehabilitasi(minat 

menikuti program dan respon keatifan), sedangkanpenilaian 

perkembangan sosial klien (kemampuan berkomunikasi, kemampuan 

berinteraksi sosial, dan kemampuan mentaati peraturan). Kegiatan 

tersebut difungsikan untuk mengisi waktu WBS agar memiliki respon 

aktif mengikuti suatu program kegiatan di PSBK.  

Adapun aktivitas-aktivitas yang dapat berhubungan dengan 

asesmen form monitoringperkembangan meliputi aktivitas pendidikan 

keagamaan, aktivitas bimbingan sosial mental, aktivitas keterampilan 

kerajinan, aktivitas  senam pagi dan aktivitas pagi (morning 

meeting).66 

Pertama, Aktivitas Pendidikan keagamaan ini dilakukan oleh 

Pramurukti, Pramurukti memiliki peran ganda dalam memberikan 

pendidikan keagamaan sekaligus memantau perkembangan klien 

dikehidupan sehari-hari sebagai pramurukti. Pendidikan keagamaan ini 

dilakukan seminggu sekali setiap hari senin pukul 10.15 sampai 11.45 

WIB.67 Pramurukti dapat melaporkan keseluruhan perkembangan  

                                                           
66 Wawancara, Pekerja Sosial Rahmad Joko Widodo di Panti Sosial Bina Karya, 

Yogyakarta, tanggal 03 Juni 2015 
67 Wawancara, Pramurukti Pak Nur di Panti Sosial Bina Karya, Yogyakarta, tanggal 23 

Juni 2015. 
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WBS termasuk salah satunya perkembangan bertutur, berperilaku dan 

mengamalkan apa yang diajarkan dikesehariannya mencakup 

kebersihan diri, berpakaian dan kebersihan kamar. Hal tersebut 

menjadi salah satu data asesmen form monitoring perkembangan 

berdasarkan kemampuan beraktivitas sehari-hari (aktivitas sehari-hari). 

Kedua, aktivitas bimbingan sosial-mental ini dilakukan oleh 

pekerja sosial. Aktivitas tersebut berupa karaoke bersama, tujuannya 

agar WBS tidak bosan dan jenuh tinggal di PSBK dan mengajak klien 

untuk saling berinteraksi sosial dengan lingkungan PSBK. Ini 

dilakukan setiap hari sabtu pagi pukul 08.00 WIB hingga selesai. Hal 

tersebut berkaitan dengan asesmen form monitoring perkembangan 

mencakup perkembangan sosial yakni berinteraksi sosial, 

berkomunikasi dan kemampuan mentaati peraturan.68 

Ketiga, aktivitas ketrampilan praktis, hal tersebut dilakukan 

oleh instruktur yang memberikan ketrampilan menjahit, pertukangan 

dan bertani.Tujuannya untuk memberikan ketrampilan dalam 

menciptakan dan mengembangkan sebuah kreatifitas WBS kedalam 

praktek kerja lapangan. Hal tersebut berkaitan dengan asesmen form 

monitoring perkembangan yang mencakup penilaian terhadap 

perkembangan psikologi yakni kemampuan mengendalikan emosi saat 

                                                           
68 Wawancara dengan Rahmad Joko Widodo, Pekerja Sosial PSBK, di Yogyakarta, 

tanggal 03 Juni 2015. 
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menjahit, bertanggung jawab dalam menyelesaikan tugas, kemampuan 

menyelesaiakan suatu masalah atau pekerjaan.69 

Keempat, aktivitas senam pagi. Kegiatan tersebut dibimbing 

oleh instruktur senam dari luar pekerja panti. Adapun kegiatan ini 

bertujuan untuk mempengaruhi perkembangan kesehatan jiwa WBS 

eks psikotik. Olahraga senam dapat menunjang kesehatan rohani 

maupun jasmani klien. Kegiatan senam ini diiringi dengan musik 

energik sehingga WBS mayoritas terlihat menikmati kegiatan ini. Hal 

tersebut berkaitan dengan asesmen form monitoring perkembangan 

mengenai perkembangan kesehatan jiwa yang menilai perkembangan 

motorik, autistik serta perkembangan gejala psikotik klien. Kegiatan 

ini dilakukan seminggu sekali setiap hari jumat pagi pukul 07.00 

hingga 08.30 WIB.70 

Kelima, aktivitas pagi (morning meeting), ini dilakukan oleh 

dua pramurukti dalam memberikan beberapa kegiatan intermezzo dan 

game education sebelum mendapatkan pendidikan di PSBK.Hal 

tersebut berkaitan dengan perkembangan sosial klien dalam 

berkomunikasi, berinteraksi dan menaati peraturan PSBK. Kegiatan 

tersebut dilakukan setiap hari dipagi hari pukul 07.30 WIB hingga 

selesai.71 

                                                           
69Wawancara dengan Ibti Rahayu, Instruktur Keterampilan PSBK, di Yogyakarta, tanggal 

07 September 2015. 
70Wawancara dengan Tri Apit, Pelatih Olahraga (Senam) di PSBK, di Yogyakarta, 

tanggal 07 September 2015 
71Wawancara dengan Bapak Nur dan Ibu Trisnani, Pramurukti PSBK, di Yogyakarta 

tanggal 23 Juni 2015. 
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BAB III 

ANALISIS POLA ASESMEN DI PANTI SOSIAL BINA KARYA, 

YOGYAKARTA 

 

A. Latar Belakang Asesmen Lembar Monitoring Perkembangan (Form) 

Asesmen form monitoring perkembangan merupakan teknik yang 

dipelopori pertama kali oleh pekerja sosial di Panti Sosial Bina Karya, 

Yogyakarta. Asemen tersebut ada ketika pekerja sosial 

mempertimbangkan berbagai rekomendasi yang diberikan oleh 

mahasiswa-mahasiswa praktikan di PSBK.72 Bapak Winarto, selaku 

pekerja sosial di PSBK mengatakan bahwa: 

“Beberapa universitas yang melakukan praktik disini, selalu 

diberikan tugas untuk membuat laporan hasil praktek lapangannya. 

Adapun laporan berupa presetasi menggambarkan beberapa 

kekurangan dan kelebihan program kerja di PSBK. Pekerja sosial, 

Kepala Panti, dan adik-adik mahasiswa berdiskusi disitu. Hasil 

daripada itu  PSBK mendapatkan rekomendasi adanya perubahan 

program yang baik seperti apa?. Jadi, kami meraba kembali proses 

yang ada, menginduksi beberapa rekomendasi teman-teman 

praktikan dan hasilnya pekerja sosial mengeluarkan teknik 

asesmen form monitoring!.” Ujar bapak win.73 

 

Penyataan tersebut mengatakan bahwa adanya mahasiswa praktik 

di Panti Sosial Bina Karya ternyata dapat memberikan manfaat pekerja 

sosial melakukan suatu terobosan baru pada teknik asesmen di PSBK. 

Sebaliknya, mahasiswa praktikan mendapatkan keuntungan 

berkesempatan mengaktualisasikan keilmuannya dalam menangani klien 
                                                           

72 Wawancara dengan Rahmad Joko Widodo, Pekerja Sosial PSBK, di Yogyakarta, 

tanggal 25 April 2015. 
73 Wawancara dengan Winarto, Pekerja Sosial PSBK, di Yogyakarta, tanggal 25 April 

2015. 
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eks psikotik di PSBK. Jadi, melihat pernyataan tersebut seperti simbiosis-

mutualisme dimana diantara kedunya memberikan keuntungan satu sama 

lain hingga mencetuskan terobosan baru mengenai teknik asesmen dalam 

keilmuan pekerjaan sosial. Menurut salah satu mahasiswa praktikan di 

PSBK, Mirna mengatakan: 

“Memang benar mbak, kata pekerja sosial bu ana, teknik asesmen 

form itu dicetuskan ketika ada rekomendasi dari praktikan 

mahasiswa Surya Global. Nah, ketika saya PPS 2 baru dimulai 

teknik ini. Sistem kerjanya aja kita masih dipandu bu ana dan kami 

juga sepakat bahwa teknik BPSS sangat berbeda dengan form 

monitoring. Menurut saya, teknik BPSS sifatnya wawancara 

ditujukan ke wali terkait kontrak sedangkan form sifatnya 

observasi langsung memonitori perkembangan klien. Jadi, tidak 

menutup kemungkinan BPSS tidak bermanfaat daripada form. 

Namun, form itu sebagai teknik penerus dari BPSS”.74 

Salah satu mahasiswa praktikan menyatakan bahwa adanya teknik 

tambahan tidak menutup kemungkinan bahwa teknik BPSS tidak 

digunakan atau tidak memberikan manfaat. Justru, tanpa adanya teknik 

BPSS tidak akan ada perjanjian atau kontrak antar pekerja sosial dan wali 

penanggung jawab. Jadi, asesmen BPSS sangat penting di PSBK 

sedangkan form sebagai penunjang teknik lama dalam melakukan 

pemantauan secara intensif.  

Posisi triangulasi data yang dilakukan peneliti dalam menganalisa 

data valid berdasarkan triangulasi sumber yang mengacu pada pengecekan 

data yang telah didapat mengenai keberadaan asesmen form monitoring 

perkembangan dari pekerja sosial dengan menanyakan kembali 

                                                           
74 Wawancara dengan Mirna, Mahasiswa Praktikan PSBK, di Yogyakarta, tanggal 09 

Juni 2015. 
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keberadaan tersebut pada pekerja sosial lain maupun informan yang dapat 

mendukung keabsahan data pada penelitian tersebut. Sehingga data yang 

didapat tidak tertuju pada satu informan melainkan membandingkan 

keberadaan form monitoring perkembangan benar-benar sepakat disetujui 

sebagai alat pembantu asesmen BPSS dalam menelusuri data terkait 

masalah klien eks psikotik di Panti Sosial Bina Karya, Yogyakarta. 

Beberapa pernyataan yang disampaikan sebelumnya oleh 2 (dua) 

pekerja sosial dan (satu) praktikan, peneliti melakukan pengecekan data 

melalui wawancara dengan menggunakan instrumen penelitian mengenai 

asesmen di PSBK, lampiran 9. Pengecekan tersebut dijadikan sebagai 

acuan pembanding antara respon pekerja sosial dengan pekerja sosial lain 

serta pengecekan dilakukan pada mahasiswa praktikan yang langsung 

mengaplikasikan sendiri penggunaan asesmen form monitoring dalam 

memantau eks psikotik di PSBK.  Jadi, kesimpulan mengenai keberadaan 

asesmen form monitoring menurut 3 (tiga) sumber dalam penelitian ini 

mengakui adanya penggunaan asesmen tambahan pada eks psikotik 

dengan memantau klien berdasarkan perkembangan klien selama 

mengikuti kegiatan intervensi di Panti Sosial Bina Karya, Yogykarta. 

Berdasarkan hasil wawancara selama proses uji coba teknik 

asesmen form monitoring perkembangan pada mahasiswa praktikan di 

PSBK, pekerja sosial mendapatkan hasil laporan terkait pengklasifikasian 

klien eks psikotik berdasarkan pada tingkat kemampuan atau kemandirian 

yang dinilai berdasrkan skoring. Peneliti melakukan pengecekan data 
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berdasarkan pada bukti dokumentasi hasil laporan pengklasifikasian klien 

dengan mengggunakan asesmen form monitoring perkembangan. Jadi, 

posisi triangulasi metode pada penelitian ini mengacu pada pengecekan 

derajat kepercayaan melalui metode pengumpulan data berdasarkan 

wawanara dan dokumentasi. Alhasil, peneliti mendapat hasil rekapitulasi 

data mengenai tingkatan kemampuan klien eks psikotik berdasarkan 

kemandiriannya, lampiran 5. Adapun tingkatan tersebut terbagi dalam 4 

(empat) kategori diantaranya tingkat mandiri, tingkat ketergantungan 

sedang, tingkat ketergantungan ringan, dan tingkat ketergantungan berat.75 

Parameter masing-masing tingkatan tersebut dinilai berdasarkan 

hasil penilaian pada aspek-aspek yang tercantum dalam lembar instrumen 

asesmen fom monitoring perkembangan. Berdasarkan hasil pengkategorian 

tingkatan kemandirian tahun 2015 dijelaskan dalam lampiran 3, 

menunjukkan persentase data WBS eks psikotik berdasarkan tingkat 

kemandiriannya. Didalam persentase tersebut tercatat 33 orang tergolong 

tingkat mandiri, 19 orang tergolong tingkat ketergantungan sedang, 15 

orang tergolong tingkat ketergantungan ringan dan 11 orang tergolong 

tingkat ketergantungan berat.76 Menurut Bapak Joko, pekerja sosial di 

PSBK mengatakan bahwa : 

“Ketika belum dikeluarkannya teknik lembar monitoring 

perkembangan, dulu tidak ada pengklasteran. Intervensi yang 

                                                           
75 Wawancara dengan Rahmad Joko Widodo,Pekerja Sosial PSBK, di Yogyakarta, 

tanggal 20 April 2015. 
76 Dokumen PSBK, “Lapora Rekapitulasi WBS Eks psikotik PSBK”, di Yogyakarta, 

2015, tidak diterbitkan, tanggal 25 Juni 2015. 
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dilakukan teman-teman prktikan jadi tercampur.Tidak seperti 

sekarang yang terukur tingkat kemandiriannya. Jadi, sekarang enak 

nduk, kita maupun mahasiswa mahamin kondisinya klien sesuai 

tingkat kemampuannya.” 

Pernyataan tersebut merupakan salah satu kelebihan form 

monitoring yang dipaparkan oleh pekerja sosial. Menurut beliau teknik 

tersebut memberikan kemudahan bagi pekerja sosial dalam memahami 

klien yang tergolong pada tingkatan yang ditentukan dalam instrumen 

asesmen form monitoing.   

Adapun beberapa alasan pekerja sosial mencetuskan adanya teknik 

tambahan yakni asesmen form monitoring perkembangan dikarenakan 

BPSS memiliki kekurangan yang diindikasi pekerja sosial sebagai berikut: 

pertama, teknik BPSS digunakan hanya sekali waktu pelaksanaan kontrak, 

artinya bahwa instrumen tersebut dilakukan satu kali asesmen pada saat 

pihak penanggungjawab menandatangi kontrak dan menjawab beberapa 

pertanyaan yang sudah dilampirkan pada instrumen BPSS. Setelah itu 

tidak ada pengulangan asesmen menggunakan BPSS dalam melakukan 

proses asesmen. Jadi, asesmen tidak dapat dilakukan hanya sekali waktu 

saja, namun perlu dilakukan beberapa kali penelusuran dalam menemukan 

sebuah data yang valid, sehingga perlunya penambahan pada instumen 

asesmen di PSBK sangatlah dibutuhkan agar dapat mencapai target tujuan 

yang tepat sasaran. 

Kedua, data yang didapat terbatas. Artinya pelaksanaan yang hanya 

sekali waktu dilakukan maka data yang didapat akan terbatas pula. Maka 
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dari itu, perlunya asesmen tambahan agar dapat memenatau perkembangan 

dan mengkategorikan klien eks psikotik dalam beberapa tingkatan 

kemampuan sehingga penanganan yang didapat sesuai masalah yang 

dihadapi. Ketiga, asesmen tidak berkelanjutan.  Artinya asesmen yang 

dilakukan pekerja sosial di PSBK selama ini hanya menggunakan acuan 

instrumen BPSS yang hanya dilakukan ketika kontrak perjanjian. Padahal 

klien ekspikotik perlu dipantau perkembangannya berdasarkan aktivitas 

sehari-hari, interaksi sosial dengan lingkungan PSBK, serta keikutsertaan 

program didalam PSBK perlu diperhitungkan karena berhubungan dengan 

pengembalian keberfungsian klien dalam melakukan aktivitas sehari-hari. 

Apabila hal tersebut tidak diterapkan dan tidak terorganisisr 

pelaksanaannya maka perlu evaluasi program untuk intervensi yang 

merata sehingga pelaksanaan bimbingan dapat secara menyeluruh didapat 

oleh klien eks psikotik. 

Ke-empat, asesmen tidak bisa dilakukan sekali waktu. Artinya 

bahwa penelusuran data tidak dapat dilakukan sekali asesmen, namun 

perlu berlanjut. Mulai dari identifikasi,  proses intervensi hingga 

resosialisasi. Meskipun klien sudah masuk pada proses intervensi dan 

resosialisasi, ada baiknya dilakukan pengulangan asesmen berdasarkan 

pemantauan  klien dalam menjalankan program PSBK. Apakah klien 

selama mengikuti program semakin membaik atau semakin menurun, hal 

tersebut perlu dipertimbangkan pekerja sosial dalam mengevaluasi 

penggunaan asesmen di PSBK.  
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Kelima, setelah mendapat data BPSS, langsung diberikan 

intervensi secara tercampur. Artinya bahwa selama ini PSBK mengacu 

pada instrumen BPSS yang hanya dilakukan satu kali saat kontrak 

perjanjian. Asesmen yang dilakukan menjawab pertanyaan yang 

dilampirkan pada BPSS. Setelah itu tidak ada pengkategorian klien 

berdasarkan tingkatan serta tidak ada pemantauan pekerja sosial setelah 

klien mendapatkan intervensi. Data pemantauan hanya didapat dari hasil 

perawat dalam proses rehabilitasi medis terkait perkembangan psikologi 

dan kesehatan jiwa klien selama di PSBK. Maka dari itu, pekerja sosial 

perlu menambahkan instrumen tambahan dalam memantau segala  

perkembangan klien selama proses intervensi di PSBK. Sehingga adanya 

peningkatan dan penurunan pada perkembangan klien akan terdeteksi 

pekerja sosial melalui instrumen tambahan yang digunakan.  

Ke-enam, teknik ini hanya diperuntukkan pekerja sosial. Jadi, 

instrumen BPSS hanya digunakan pekerja sosial dalam melakukan 

penelusuran data melalui respon dari pihak wali penanggung jawab. 

Sehingga tidak ada penerapan asesmen yang dilakukan pramurukti dalam 

mendampingi klien eks psikotik di PSBK. Apabila terdapat penerapan 

asesmen pada pramurukti akan semakin membantu pekerja sosial dalam 

memantau perkembangan klien karena pramurukti bertugas selama 24 jam 

dalam memantau segala kebutuhan klien di PSBK  Maka perlu adanya 

penerapan asesmen yang universal, artinya bahwa asesmen yang 

digunakan dapat dilakukan pekerja sosial maupun pramurukti dalam 
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memantau perkembangan klien selama mengikuti proses rehabilitasi di 

PSBK. 

Beberapa alasan yang menyebutkan adanya kekurangan pada 

instrumen BPSS bahwa perlu adanya penambahan pada instrumen asesmen 

agar dapat menelususri data dengan benar, proses asemen dapat 

menyeluruh serta terdapat pemenatau secara berkelanjutan terkait 

perkembangan klien selama menjalankan proses rehabilitasi di PSBK. 

Sehingga muncul adanya form monitoring perkembangan sebagai teknik 

asesmen tambahan di PSBK dalam memantau segala perkembangan klien 

berdasarkan penilaian pada aspek-aspek konten yang dinilai berdasarkan 

skor. Adapun penggunaan asesmen tersebut dapat diterapkan pada 

pramurukti dalam memantau perekembangan aktivitas sehari-hari klien, 

serta pemantauan terhadap respon klien pada program kegiatan panti dan 

sebagainya. Tujuan adanya form monitoring perkembangan agar dapat 

mengkategorikan klien kedalam tingkatan–tigkatan kemampuan serta 

pemantauan perkembangan klien selama mengikuti kegiatan di PSBK. 

Adanya teknik form monitoring perkembangan meramu dari teknik 

BPSS yang mengacu pada penelusuran berbasis biologi, psikologi sosial 

dan spriritual. Form monitoring perkembangan mengasumsikan landasan 

teori berdasarkan penelusuran BPSS dimana menelusuri aktifitas klien 

berdasarkan perkembangan biologi, sosial, psikologi dan spiritual. Jadi, 

BPSS merupakan alat asesmen yang paten digunakan PSBK sebagai alat 

kontrak dan penelusuran data terkait informasi saat itu saja. Asesmen 
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dengan menggunakan teknik form monitoring merupakan teknik lanjutan 

yang digunakan pekerja sosial dalam memantau perkembangan klien pasca 

mendapatkan dampingan di Panti Sosial Bina Karya, Yogyakarta.  

Asesmen tambahan yang ditemukan pekerja sosial di PSBK 

merupakan asesmen lanjutan yang meramu dari asesmen BPSS. Secara 

metode penelusuran dan konten yang digunaan masih sama namun cara 

penulusuran yang digunakan dan manfaatnya yang berbeda. Teknik BPSS 

digunakan untuk perjanjian kontrak dan menelusuri informasi pada waktu 

tertentu. Sedangkan teknik form monitoring digunakan untuk 

mengklasifikasikan klien berdasarkan tingkatan kemampuan. Adapun 

keunggulan teknik form monitoring perkembangan yakni pertama, dapat 

mengklasifikasian klien berdasarkan tingkat kemampuan dengan 

menggunakan penilaian skor. Kedua,  sistem pembelajaran dikelompokkan 

berdasarkan tingkat kemampuan. Ketiga, tanggungjawab pramurukti lebih 

jelas penugasannya, pramurukti bertanggungjawab melaporkan segala 

perkembangan klien berdasarkan ketentuan pada teknik form monitoring. 

Ke-empat, intervensi yang dilakukan dapat menyeluruh. Hasil 

pengkalsifikasian berdasarkan tingat kemampuan dapat membagikan 

pengkategorian intervensi yang akan diberikan sehingga seluruh klien 

dapat ditangani secara menyeluruh. Kelima, manfaat klien setelah 

pengklasifikasian, awalnya klien bergantung dengan yang sudah mandiri, 

kini lebih memicu klien dalam proses intervensi tidak tergantung dengan 

klien yang sudah mampu. Keenam, teknik tambahan ini dapat menjadi 
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teknik penelusuran dengan memantau perkembangan khususnya pada 

klien eks psikotik. 

B. Proses Pelaksanaan Asesmen 

Didalam proses pelaksanaan asesmen pekerja sosial perlu 

memperhatikan beberapa hal yang dibutuhkan dalam proses pelaksanaan 

asesmen mencakup hal-hal yang perlu dipertimbangakan dalam persiapan. 

Didalam tahap pelaksanaan mempertimbangkan jenis data yang ditelusuri, 

cara mengumpulkan data asesmen seperti apa, lama pelaksanaan asesmen 

juga perlu dipertimbangkan,  sumber-sumber data yang ditelusuri dan 

laporan hasil asesmen.77 

Pertama Tahap Persiapan, ketika melakukan suatu kegiatan 

membutuhkan sebuah persiapan matang. Tujuannya agar menghindari 

ketidaklancaran jalannya suatu proses kegiatan. Hal-hal yang perlu 

dipersiapkan pekerja sosial dalam melakukan proses asesmen 

diantaranya:78 a) Penyiapan perangkat asesmen yang disesuaikan dengan 

kebutuhan pekerja sosial.  Perangkat yang maksudkan berupa alat tulis, 

lembar sebagai catatan kecil dan lain-lain tergatung perangkat yang 

dibutuhkan pekerja sosial. b) Formulir asesmen, berupa formulir yang 

digunakan dalam menelusuri data dengan instrumen asemen BPSS atau 

form monitoring perkembangan. c) Waktu yang tepat, berupa penempatan 

waktu dalam pelaksanaan asesmen menjadi pertimbangan pekerja sosial 

                                                           
77 Wawancara dengan Rahmad Joko Widodo, Pekerja Sosial PSBK, di Yogyakarta, 

tanggal 03 Juni 2015. 
78Ibid,. 
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agar tidak mengganggu kegiatan antar pihak baik pekerja sosial maupun 

pihak-pihak yang ditentukan dalam penelusuran data asesmen. 

Kedua, Tahap Pelaksanaan, dimana pada tahap tersebut menelusuri 

data yang mencakup, pertama adalah jenis data asesmen.79 Jenis data yang 

ditelusuri pekerja sosial berupa jenis data berikut. Pertama asesmen fisik, 

penelusuran dilakukan dengan instrumen BPSS  mencakup kondisi fisik 

klien pada saat pertama kali masuk panti. Adapun pertanyaan didalam 

penelusuran data asesmen fisik meliputi berat badan dan tinggi badan, 

aktivitas motorik, kemampuan merawat diri (rambut, kulit, gigi dan 

berpakaian). Lampiran 2, menunjukkan penelusuran data asesmen klien di 

PSBK. 

Berdasarkan analisis pola asesmen fisik tersebut tercantum dalam 

penelusuran data pada faktor ke-empat dalam teori person in environment, 

yang menelusuri permasalahan klien berdasarkan kesehatan fisik klien. 

adapun penelusuran tersebut dilakukan agar data ketika awal klien masuk 

hingga proses pemulangan akan menjadi sebuah bukti bahwa PSBK 

berhasil menjalankan proses rehabilitasi pada klien. eks psikotik.  

Kedua asesmen psikologi, penelusuran data berhubungan dengan 

pertanyaan mengenai kondisi psikis yang dirasakan klien. Berikut hal-hal 

yang dipertanyakan dalam penelusuran data asesment psikologi meliputi 

sejak kapan menderita, apa sebabnya, pernah melakukan pengobatan 

                                                           
79 Ibid,. 
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secara apa saja dan sebagainya.80 Penelusuran data asesmen psikologi 

merupakan penelusuran asesmen yang didasari pada instrumen asesmen 

BPSS yang berkaitan dengan penelusuran data terkait riwayat lahir, 

riwayat sakit, riwayat pengobatan serta kondisi psikis  yang dirasakan 

klien ketika pertama kali pada saat masuk PSBK. Lampiran 2, 

menunjukkan adanya beberapa pertanyaan yang berkaiatan dengan 

penelusuran data asesmen fisik di instrumen asesmen BPSS. 

Penelusuran asesmen psikologi diantaranya terkait riwayat 

kelahiran mencakup apakah pernah mengalami tekanan, apakah klien 

memiliki gen yang mengalami penyakit serupa dan sebagainya. Selain itu, 

riwayat sakit mencakup pertanyaan sejak kapan menderita, gejala nampak 

awal bagamaina, faktor penyebab sakit dan sebagainya, serta riwayat 

pengobatan mencakup pernah melakukan pengobatan dimana saja dan 

sebagainya. Berdasarkan analisis pola asesmen dengan menggunakan teori 

person in environment kaitanya dengan asesmen psikologi dalam 

instrumen BPSS berhubungan dengan penelusuran yang dilakukan pada 

faktor ketiga dalam teori PIE yang mendiskripsikan kesehatan mental 

klien ketika masuk panti. Penelusuran data tersebut berupa hal-hal yang 

berkaitan dengan kesehatan mental klien apakah dipengaruhi oleh gen atau 

pengaruh lain, pernah melakukan pengobatan apa saja dan ini akan 

membantu perawat dalam melanjutkan proses rehabilitasi ketika masuk 

PSBK.  

                                                           
80 Wawancara dengan Yanti,  Perawat Panti Sosial Bina Karya (PSBK)  di Yogyakarta, 

tanggal 17 Juni 2015. 
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Jikalau ada klien yang tidak pernah melakukan pengobatan, maka 

perawat merujukkan klien eks psikotik pada instansi RS. Grashia untuk 

dilakukan pengecekan pada kesehatan mental klien.81 Adapun selama 

proses pengobatan, perawat mencatat segala perkembangan klien 

melakukan proses pengobatan. Sehingga data poli sangat dibutuhkan 

pekerja sosial dalam memantau data asesmen fisik klien. 

Ketiga asesmen sosial, berkaitan dengan pertanyaan yang 

mencakup hubungan interaksi sosial klien, kemampuan berkomunikas. 

Penelusuran data asesmen dengan instrumen BPSS atau form monitoring 

perkembangan.  Di dalam instrumen BPSS cakupan penelusuran yang 

dilakukan sebatas mengacu pada interaksi sebelum di PSBK. Apabila pada 

tahap asesmen sosial ini ditelusuri dengan menggunakan form monitoring 

cakupan pada aktivitas klien sehari, hubungan sosial klien dengan 

lingkungan panti, serta keikutsertaan klien terhadap program PSBK akan 

lebih terpantau segala perkembangan klien eks psikotik selama 

menjalankan proses rehabilitasi.  

Berdasarkan analisis pola asesmen sosial tersebut penelusuran 

yang dilakukan PSBK tercantum dalam pada teori person in environmet 

pada faktor pertama yang mendiskripsikan adanya keberfungsian sosial 

klien dalam melakukan aktivitas sehari-hari di PSBK. Adanya penelusuran 

tersebut bertujuan untuk memantau dan mengukur perkembangan klien 

selama melakukan proses rehabilitasi di PSBK.  

                                                           
81 Ibid,. 
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Ke-empat asesmen vokasional, berkaitan dengan pertanyaan 

mengenai pengalaman kerja dan pengalaman berusaha. Adapun informasi 

pengalaman kerja klien dibutuhkan dalam segi penguatan ketrampilan 

yang sudah dimilki klien dan diproses kembali pada bimbingan 

ketrampilan yang sudah disediakan PSBK.  Didalam penelusuran tersebut 

dapat digunakan pekerja sosial dengan menggunakan instrumen BPSS 

terkait pengalaman kerja sesbelum masuk PSBK.  

Bedasarkan analisis teori person in environment kaitannya pada 

faktor pertama mengenai keberfungsian sosial klien. Pengalaman kerja 

klien merupakan salah satu aktivitas yang dilakukan klien sebelum 

mengalami ketergantungan mental.  

Kelima asesmen keagamaan atau spiritual, berkaitan dengan 

pertanyaan mengenai kemampuan klien menjalankan ibadah.82 Didalam 

penelusuran asesmen spiritual berkaiatn dengan penelusuran menggunakan 

instrumen BPSS dan form monitoring perkembangan terkait aktivitas yang 

dilakukan sehari-hari dalam menjalakan ibadah. Penelusuran tersebut tidak 

berhubungan dengan teori person in environment. Pada dasarkan yang 

paling penting dalam penelusuran asesmen di PSBK merupakan asesmen 

yang berkaitan dengan fisik, psikologi, sosial dan ketrampilan. Asesmen 

keagamaan merupakan asesmen pendamping dalam asesmen psikologi dan 

sosial klien saat menjalankan ibadah agar menenangkan pikiran dan hati 

klien serta menerapkan hubungan salingmembantu antar sesama.  

                                                           
82Ibid,. 
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Tahap Pelaksanaan Asesmen Kedua adalah cara mengumpulkan 

data asemen.83  Proses pengumpulan data pekerja sosial menggunakan cara 

dokumentasi dan wawancara. Dokumentasi berupa mencari data mengenai 

hal-hal atau variabel yang berupa catatan, transkip, buku, surat, majalah 

dan sebagainya.84  Di PSBK, dokumen berupa laporan data yang mencatat 

segala peristiwa dan agenda kegiatan selama melakukan proses pelayanan 

rehabilitasi.  

Wawancara berupa tanya jawab antara dua orang dimana salah satu 

sebagai pewawancara dan yang lain merupakan informan. Informan yang 

dimaksud klien, namun tidak menutup kemungkinan informan adalah 

keluarga, sanak saudara, masyarakat dan lain-lain. Catatan yang perlu 

diperhatikan dalam proses wawancara tidak perlu berada didalam ruangan 

yang disediakan. Namun, wawancara dapat dilakukan dimana saja, di luar 

ruangan yang dalam keadaan santai atau ketika obrolan sehari-hari.85 Hal 

tersebut tujuannya untuk seseorang atau informan WBS eks psikotik tidak 

merasa terintrogasi dengan beberapa pertanyaan yang akan diajukan. Jadi, 

pewawancara perlu memperhatkan hal tersebut karena dapat menjadi suatu 

pertimbangan hasil data yang akan diperoleh.86 

                                                           
83 Wawancara dengan Rahmad Joko Widodo, Pekerja Sosial PSBK, di Yogyakarta, 

tanggal 03 Juni 2015. 
84 Suharsimi Arikunto, Manajemen Penelitian, (Jakarta : Rineka Cipta, 1993), hlm. 120. 

85 Wawancara dengan Rahmad Joko Widodo, Pekerja Sosial PSBK, di Yogyakarta, 

tanggal 03 Juni 2015. 
86 Ibid,. 
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Cara lain dilakukan pekerja sosial dengan home visit atau 

kunjungan rumah. Menurut pekerja sosial Bapak Joko Widodo 

mengatakan bahwa: 

“Jelas kita butuh data banyak nggak hanya dari klien. Klien kadang 

gak jelas ditanya apa dijawab apa. Beda ketika kita tanya klien 

yang uda cukup sembuh maka apa yang kita tanyakan bisa dijawab 

jelas namun gak berarti kita percaya gitu aja. Itulah mengapa 

adanya kunjungan rumah, pihak kelurga yang memberikan banyak 

penjelasan. Kalau klien mah tahunya pasrah datang ke panti dapat 

pendampingan, dia merasa senang, sudah cukup!”.87 

 

Berdasarkan pernyataan tersebut bahwa, pekerja sosial tidak 

sepenuhnya percaya dengan klien yang mengalami eks psikotik. Sehingga 

cara lain mendapatkan data dilakukan melalui proses home visit. Keluarga 

dianggap menjadi elemen yang berpengaruh penting dalam mempengaruhi 

emosional, berperilaku, pendidikan, rasa aman dan nyaman.88  

Cara pekerja sosial dalam mengumpulkan data asesmen melalui 

kunjungan rumah atau home visit dilakukan dengan tidak berdasarkan 

pada penggunaan instrumen asesmen BPSS maupun form monitoing 

perkembangan, melainkan menggunakan pertanyaan-pertanyaan wajar 

yang berkaitan dengan penelusuran data ecomap. Pertanyaan tersebut 

berupa bagaimana hubungan keluarga dengan klien, apa yang 

menyebabkan klien sakit, siapa saja yang dekat dengan klien, bagaimana 

klien berteman, apakah klien pernah menjalin hubungan atau menikah, 

                                                           
87 Ibid,. 
88 T.O. Ihromi, Sosiologi Keluarga (Edisi Kedua), (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 

2004), hlm. 08. 



59 
 

bagaimana sifat dan karakter klien ketika marah, dan sebagainya.89 Tujuan 

penelusuran data ecomap untuk memetakan segala pengaruh lingkungan 

terhadap masalah yang dihadapi klien agar diselesaikan dengan mediasi 

secara bijak antar keluarga dengan pihak-pihak konflik.90 

Berdasarkan analisis pola asesmen yang digunakan pekerja sosial 

dalam teori PIE berkaitan dengan faktor ke dua, yang mendeskripsikan 

masalah klien melalui lingkungan sosial yang mempengaruhi masalahnya. 

Perlunya menelusuri pihak-pihak yang berpengaruh terhadap masalah 

yang dihadapi klien agar pekerja sosial dapat memediasi permalahan antar 

keluarga, klien dan pihak konflik agar dapat diselesaikan dengan 

kekeluargaan. Sehingga dapat mengurangi bebean pekerja sosial dalam 

melakukan proses rehabilitasi di Panti Sosial Bina Karya. 

  

Tahapan Pelaksanaan Asesmen Ketiga adalah lama pelaksanaan 

asesmen, pelaksanaan lama asesmen ditentukan oleh ketrampilan dari 

pekerja sosial itu sendiri bagaimana menggali informasi dan membuat 

klien terbuka dengan mudah sehingga tidak membutuhkan waktu lama 

dalam pelaksanaan asesmen. Menurut Bapak Rahmad Joko Widodo, lama 

waktu pelaksanaan asesmen tergantung materi yang digunakan dan 

                                                           
89 Wawancara dengan Rahmad Joko Widodo, Pekerja Sosial PSBK, di Yogyakarta, 

tanggal 03 Juni 2015. 
90 Ibid,. 
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berdasarkan situasi dan kondisi yang telah disepakati antara pihak pekerja 

sosial dengan informan.91  

Tahapan Pelaksanaan Asesmen Ke-empat adalah sumber-sumber 

data asesmen, pelaksanaan asesmen tidak lepas dari sumber data asesmen. 

Pekerja sosial sebelum pelaksanaan sudah mempersiapkan data-data 

terkait orang-orang yang mempengaruhi perkembangan klien salah 

satunya keluarga. Pada proses pelaksanaan keluarga menjadi sumber 

utama didalam penelusuran sebuah data. Keluarga merupakan komponen 

penting yang berpengaruh pada kehidupan sehari-hari klien. Apabila kita 

hanya mengutamakan data dari klien yang mengalami keterbelakangan 

mental maka data yang didapat tidak valid untuk diujikan. Menurut Adit 

mahasiswa praktikan di PSBK mengatakan bahwa: 

“Pada saat saya wawancara klien WBS B saya perhatikan perilaku 

gerak-gerik saat merespon apa yang tak tanyakan. Saya melihanya 

gemetaran ketika menjawab, cemas, pikirane kosong dan gak 

teratur setiap kata sek diucapin mbak. Bahkan pertanyaane apa 

dijawab apa. Makanya sumber data yang utama didapat ya dari 

keluarganya itu”92 

Berdasarkan pernyataan tersebut bahwa perlunya home visit adalah 

untuk mendapatkan data yang kuat dari pihak keluarga yang memahami 

kondisi klien sebelum masuk PSBK dan hubungan dengan lingkungan 

masyarakat. 

                                                           
91 Wawancara dengan Rahmad Joko Widodo Pekerja Sosial  PSBK , di Yogyakarta, 

tanggal 03 Juni 2015. 
92 Wawancara dengan Adit, Mahasiswa Praktikan PSBK, di Yogyakarta, tanggal 3 Juni 

2015. 



61 
 

Tahap assemen dalam pelaksanaan yang terakhir adalah Laporan 

hasil asesmen, seluruh data hasil asesmen yang diperoleh pekerja sosial 

melalui teknik penelusuran asesmen yang digunakan di Panti Sosial Bina 

Karya diakumulasikan kedalam dokumen hasil laporan terakhir. Laporan 

dokumen yang diakumulasikan berasal dari laporan hasil rekapitulasi 

WBS eks psikotik berdasarkan data asesmen BPSS dan form monitoring 

perkembangan. Lihat lampiran 4, menunjukkan hasil rekapitulasi data 

yang menyebutkan nama dan tempat tinggal, TMT (tahun masuk 

treatment), usia, jenis kelamin, skor, kelas kemandirian, catatan 

keterangan sakit, dan rekomendasi. Menurut Bapak Rahmad Joko Widodo, 

mengatakan bahwa: 

Hasil rekomendasi ditujukan adalah berupa keputusan akhir 

pada penggolongan tingkat kemandirian klien. Apabila terdapat 

peningkatan kemandirian pada klien maka akan ada kenaikan pada 

level berikutnya. Namun, apabila klien tidak mengalami 

peningkatan maka dinyatakan masih tetap pada level 

kemandiriannya saat itu. 93 

 

Laporan lain berupa data keterangan kontrak yang dicantumkan 

pada instrumen BPSS, lihat lampiran 2, menunjukkan beberapa perjanjian 

kontrak antara pihak wali penanggung jawab dengan pekerja sosial. 

adapun isi perjanjian berupa kesediaan pihak wali penanggung jawab 

dalam menerima kembali klien apabila mengalami beberapa hal yang 

disebutkan dalam ketentuan tersebut. 

 

                                                           
93 Wawancara dengan Rahmad Joko Widodo, Pekerja Sosial PSBK, di Yogyakarta, 

tanggal 19 September 2015. 
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C. Analisis Pola Asesmen di Panti Sosial Bina Karya, Yogyakarta 

Asesmen merupakan alat pengukur, pengidentifikasian suatu 

masalah untuk dipecahkan dalam suatu wadah penyelesaian atau 

intervensi. Di Panti Sosial Bina Karya, pekerja sosial melakukan proses 

pelaksanaan asesmen menggunakan 2 (dua) instrumen asesmen yaitu 

asesmen biopiskososialspiritual dan asesmen form monitoring 

perkembangan. 

Pertama, Instrumen asesmen bio-psiko-sosio-spirirtual 

berdasarkan penjelasan sebelumnya bahwa instrumen asesmen bio-psiko-

sosio-spirirtual menggunakan bahan penyelidikan yang mencakup data 

yang dikategorikan kedalam 4 komponen diantaranya asesmen biologi, 

asesmen psikologi, asesmen sosial dan asesmen spiritual. Sedangkan 

kedua, instrumen asesmen form monitoring sistem kerja yang dilakukan 

dalam bentuk penilaiaan atau skor berdasarkan penghitungan yang 

mencakup 5 lima kategori diantaranya penilaian pada kemampuan 

aktivitas sehari-hari, penilaian mengenai kemampuan psikologi, 

kemampuan sosial, kemampuan rehabilitasi, dan kemampuan kesehatan 

jiwa.  

Analisis pola asesmen berdasarkan penggunaan konsep teori 

Person in Environment (PIE), sebagian besar pekerja sosial menggunakan 

perspektif ekologi dalam mengintegrasikan konsep penyuluhan individual 

(mikro) dan reformasi sosial (makro). Pendekatan tersebut menekankan 

pada transaksi disfungsional antara orang dengan lingkungan fisik dan 
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sosialnya. Manusia dipandang sebgai makhluk yang berkembang dan 

beradaptasi melalui transaksi dengan eleman lingkungannya. Model 

ekologis memperhatikan faktor-faktor internal dan eksternal yang 

mempengaruhi masalah klien.94 Pada penelitian ini pengkajian meliputi 

masalah klien yang dipengaruhi beberapa faktor internal maupun 

eksternal. Faktor internal meliputi keluarga, sedangkan faktor eksternal 

cakupannya meliputi lingkungan masyarakat yang luas. Maka perlu 

adanya pembatasan pengkajian dalam menganalisis suatu pola asesmen. 

Didalam teori PIE terdapat empat faktor yang dapat dikaji kedalam 

analisis pola asesmen di Panti Sosial Bina Karya, Yogyakarta.95 

Faktor Pertama, mendeskripsikan permasalahan klien yang 

berhubungan dengan keberfungsian sosial klien. berkaitan dengan aktivitas 

keseharian klien ketika berinteraksi sosial, berkomunikasi, merawat diri 

dan hubungan menjalin kekerabatan klien. Data yang dibutuhkan pada 

tahap pertama pada teori PIE dapat dilakukan pekerja sosial dengan 

menggunakan instrumen BPSS dan form monitoring perkembangan. 

Adapun penelusuran pola asesmen yang digunakan berdasarkan instrumen 

BPSS berkaitan dengan awal klien masuk panti hingga proses pemantauan 

yang digunakan form monitoring perkembangan dalam memantau 

perkembangan klien selama mengikuti proses rehabilitasi sosial. 

                                                           
94 Edi Suharto, Membangun Masyarakat Memberdayakan Rakyat: Kajian Strategis 

Pembangunan Kesejahteraan Sosial dan Pekerjaan Sosial (edisi kedua), (Bandung: Refika 

Aditama, 2006), hal 97.  
95James M. Karls & Maura E. O’Keefe, “ Person In Environment System: The PIE 

Classification System For Social Functioning Problems” (Washington DC: NASW Press, 1994) 

dalam Albert R. Roberts, “Social Workers' Desk Reference (second edition)”,(Oxford: Universitas 

Press, 2009), hlm. 371-372.  
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Berdasarkan studi kasus pada klien Mrs. T pada lampiran 7, bahwa 

data didapat berdasarkan data asesmen BPSS pada saat klien pertama kali  

masuk panti berdasarkan kondisi sosial yakni interaksi sosial klien 

(menyendiri), konsep diri klien (menganggap diri tidak berarti dan tidak 

mampu), kemandirian klien (tergantung dengan orang lain), saling 

ketergantungan (mengikuti kegiatan dengan dorongan orang lain). Adapun 

berdasarkan form monitoring perkembangan setelah klien mendapatkan 

proses bimbingan intervensi. Lampiran 2, menunjukkan kondisi sosial 

klien yang dipantau pekerja sosial dengan form monitoring bahwa 

perkembangan sosial klien di PSBK dinilai sangat baik dan mampu 

berkomunikasi sesuai topik. Jadi, didalam penjelasan tersebut adanya 

instrumen asesmen form monitoring dapat melengkapi kekurangan 

asesmen BPSS dalam memantau segala perkembangan klien setelah proses 

rehabilitasi dilakukan. Adapun kedua instrumen tersebut tercantum dalam 

pembahasan pada teori PIE mengenai permasalahan yang dihadapi klien 

dalam keberfungsian sosialnya melakukan aktivitas sehari-hari. 

Faktor Kedua, mendeskripsikan masalah klien melalui lingkungan 

sosial yang mempengaruhi masalahnya. Berdasarkan alat penelusuran data 

yang digunakan PSBK dengan instrumen asesmen BPSS. Data yang 

dibutuhkan tercantumkan pada penelusuran asesmen biologi yang 

mencakup data susunan anggota keluarga yang mempengaruhi kehidupan 

kien. Penelusuran tersebut digambarkan kedalam pola pemetaan 

genogram. Adapun genogram akan menjelaskan susunan anggota keluarga 
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dari 3 generasi yang akan menjawab apakah terdapat gen yang pernah 

mengalami keterbelakangan mental atau tidak.  

Adapun penelusuran pada teori ini membutuhkan data ecomap 

yang akan menggambarkan beberapa hubungan relasi klien yang memiliki 

hubungan dekat dan yang memiliki konflik dengan klien. Tujuan adannya 

pemetaan tersebut adalah sebagai langkah pekerja sosial dalam melakukan 

pendamaian atau mediasi terhadap pihak konflik dengan klien agar dapat 

terselesaikan dan tidak ada permasalahan yang mengganggu psikologi 

klien. Didalam penelusuran data ecomap pekerja sosial tidak mengacu 

pada dua instrumen asesmen di PSBK, namun cara mengumpulkan data 

asesmen pada faktor kedua, pekerja sosial melakukan kunjungan rumah 

atau home visit dalam proses penelusuran. Sehingga perlunya penambahan 

aspek penelusuran instrumen yang ada agar ditambahkan konten yang 

membahas tentang pemetaan data ecomap terkait siapa saja yang memiliki 

konflik dan hubungan dengan klien.  

Lampiran 5, menunjukkan hasil pemetaan genogram dan ecomap 

berdasarkan kasus klien WBS eks pikotik Mrs. T. Pada pemetaan 

genogram tidak terdapat keluarga yang mengalami keterbelakangan 

mental. Namun pada pemetaan ecomap menjelaskan terdapat pihak yang 

konflik dengan klien yakni rekan kerja pada kategori pekerjaan. Menurut 

Baapak Joko masalah yang dihadapi Mrs. T adanya diskriminasi di tempat 

kerja klien. Klien selalu dihina dan di-bully teman kerjanya. Sehingga 

menjadikan klien merasa sendiri, anggap terhadap latar belakang ekonomi 
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keluarga tidak tercukupi sehingga memaksakan kehendak dan beban 

pekerjaan yang dilakukan dianggap terlalu berat, tidak ada teman untuk 

menceritakan keluh kesah dan akhirnya jadi beban pikiran dan mengalami 

keterbelakangan mental. 

Faktor Ketiga, mendeskripsikan masalah  kesehatan mental klien 

dengan menggunakan data perawat poliklinik. Penelusuran yang 

digunakan PSBK menggunakan instrumen asesmen BPSS dan form 

monitoring. Pada penelusuran data BPSS data yang didapat berdasarkan  

asesmen psikologi yang mencakup data riwayat perkembangan klien lahir, 

perawatan secara medis.  

Lihat lampiran 7, menunjukkan data psikologi Mrs.T berdasarkan 

riwayat perkembangan klien lahir diantaranya usia mengandung 8 bulan 

lebih 19 hari, kondisi ibu baik saat mengandung, saat mengandung tidak 

ada masalah, jarang periksa kandungan (ikut saran dokter), bayi normal, 

mulai berjalan perkiraan 1tahun, riwayat sakit (maag, paru-paru basah), 

tidak pernah jatuh atau terbentur, tidak ada keluarga yang menngalami 

gangguan kejiwaan (tapi pernah ada kakeknya kerasukan), pendidikan 

lulus SMA, hobi menyanyi, pernah berpacaran tapi sudah tidak sejak sakit, 

pengaruh relasi tidak tahu menahu. Orang tua tahu anak mengalami 

keterbelakangan mental sejak ketika pulang dari kerja langsung masuk 

kamar dan tidak langsung makan. Keluar selang waktu beberapa jam 

tambahan makan dan kembali ke kamar. Tidak pernah keluar rumah lagi, 

selalu melamun dan marah-marah sendiri. Penyebabnya karna terlalu berat 
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kerja dan sering dipermalukan di tempat kerja. Klien menyadari sakit 

karena klien sekarang sudah mulai sembuh dirawat di PSBK. Kondisi fisik 

klien sekarang terkait aktivitas motorik masih lesu,  kemampuan merawat 

diri sudah mandiri, rapi, bersih.  

Kondisi psikologi, ekspresi muka sesuai, nada bicara sesuai, 

tatapan mata atau kontak mata baik, gerak fisik lambat. Kondisi intelektual 

mencakup isi pembicaraan sesuai dengan topik, persepsi mengenal benda 

sesuai bentuk, fungsi dan warna, daya ingat orientasi dan pengambilan 

keputusan bahwa klien mampu menyebut nama, waktu, dan tempat dengan 

tepat. Kemampuan menghitung, dapat menghitung dengan sederhana. 

Berdasarkan kondisi spiritual terhadap pandangan sakit adalah cobaan. 

Kemampuan menjalankan ibadah melakukan ibadah aama wajib secara 

teratus meski kadaang bolong-bolong. Adapun berdasarkan data 

penelusuran menggunakan asesmen form monitoing perkembangan setelah 

mendapatkan rehabilitasi bahwa perkembangan psikologi dinilai pekerja 

sosial bahwa klien sudah tidak tampak tanda-tanda peningkatan emosi. 

Selain itu berdasarkan perkembangan kesehatan jiwa dinilai bahwa klien 

tidak memiliki hambatan dalam perkembangan jiwa dan kondisi kejiwaan 

semakin membaik. 

Faktor Ke-empat, kondisi kesehatan fisik klien. Penelusuran data 

yang digunakan PSBK dalam menelususri kesehatan fisik klien 

berdasarkan pada asesmen BPSS dan form monitoring perkembangan.. 

Pada penelusuran data yang menggunakan asesmen BPSS mencakup 
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penelusuran yang berkaitan dengan riwayat klien ketika pertama masuk 

panti kondisi yang dialami sebelum mendapatka intervensi pekerja sosial 

di PSBK. Lampiran 7, menunjukkan data fisik saat masuk PSBK. Pada 

data fisik terkait awal pertama klien masuk kondisi fisik yang dialami 

berat badan 47 kg dan 157 cm. Aktivitas motorik lesu, kemampuan 

merawat diri acuh atau malas, rambut kusut, kulit bersisik, gigi kotor, 

berpakaian tidak sesuai. Kondisi psikis murung, nada bicara rendah, 

tatapan mata menghindari kontak mata, gerak fisik gelisah. Berdasarkan 

lampiran 2, hasil penelusuran dengan menggunakan form monitoring 

perkembangan bahwa penilaian yang dilakukan pekerja sosial terkait 

perkembangan klien mengenai kemampuan ADL yang dinilai sudah 

bersih, rapi dalam berpakaiam. 

Berdasarkan penjelasan terhadap studi kasus pada Mrs. T bahwa 4 

(empat) faktor didalam teori Person In Environment menunjukkkan 

adanya keterkaitan teori dengan instrumen asesmen yang digunakan 

pekerja sosial di PSBK. Meskipun dalam pembahasan tersebut dijelaskan 

bahwa terdapat 4 (empat) faktor PIE yang menunjukkan adanya 

keterkaitan pada instrumen yang digunakan pekerja sosial. Terdapat 1 

faktor yang perlu dikaji kembali PSBK terkait penambahan konten pada 

penelusuran ecomap yang sangat penting dalam teori PIE terkait 

penelusuran data pada lingkungan masyarakat yang mempengaruhi 

masalah klien. karena hal tersebut akan memetakan hubungan relasi klien  

pada orang-orang yang dekat dan konflik dengana klien. Tujuan 
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penelusuran agar hubungan relasi tersebut dapat diselesaikan dengan 

mediasi pekerja sosial secara bijak dan tepat sasaran. 

Penelusuran yang digunakan PIE melalui 4 (empat) faktor tersebut 

berkaitan dengan pelaku-pelaku sistem yang melibatkan beberapa pihak. 

Adapun pelaku-pelaku sistem dalam proses pelaksana perubahan 

diantaranya berdasarkan analisis sistem Allen Pinchus dan Anne Minahan, 

melibatkan 4 (empat) sistem dalam proses perubahan. Pertama, sistem 

pengubah adalah pihak-pihak yang berkontribusi memberikan perubahan 

pada warga binaan. Pihak-pihak dalam sistem perubah di PSBK adalah 

pekerja sosial, instruktur, pramurukti dan perawat. Masing-masing pelaku 

pengubah memiliki tugas yang berbeda sesuai bidang keahlian.  

Pekerja sosial bertugas melakukan penggalian data berdasarkan 

instrumen asesmen.96 Adapun data yang didapat pekerja sosial 

mengunakan instrumen BPSS meliputi data diri, riwayat sakit dan 

pengobatan, data genogram dan ecomap, riwayat pekerjaan dan kontrak 

perjanjian antara pihak penanggung jawab dengan pekerja sosial. Tujuan 

adanya kontrak perjanjian adalah menghindari adanya penolakan keluarga 

atas keberadaan klien sehingga kesepakatan pihak penanggung jawab 

dapat menerima kembali klien. Selain itu, pekerja sosial juga bertugas 

memantau perkembangan klien mencakup perkembangan sehari-hari, 

perkembangan berinteraksi sosial, perkembangan rehabilitasi dan 

pengobatannya, perkembangan kesehatan jiwa. Adapun pemantauan yang 

                                                           
96 Wawancara dengan Rahmad Joko Widodo, Pekerja Sosial  PSBK, di Yogyakarta, 

tanggal 7 September 2015. 
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dilakukan berdasar pada sistem penilaian skor mengggunakan instrumen 

asesmen form monitoring perkembangan.  

Pramurukti bertugas mendampingi dan menjaga klien sehari-hari 

(mengingatkan mandi, bersih-bersih, mendampingi kelas dan kegiatan 

pagi atau morning meeting, dan lain-lain). Pramurukti diharuskan melapor 

setiap perkembangan klien di asrama.97 Jadi, pramurukti dapat 

menggunakan instrumen form monitoring sebagai dasar acuan dalam 

memantau perkembangan klien. Instruktur bertugas untuk mengajarkan 

beberapa pendidikan nonformal (kelas keagamaan, kelas kesehatan jiwa) 

maupun ketrampilan dalam berwirausaha (menjahit, berkebun, tukang 

batu, dan lain-lain).98 Perawat bertugas melakukan pengobatan rutin 

terhadap klien terkait pemeriksaan kondisi tubuh dan pemberian obat 

secara berkala. Perawat mencatat segala perkembangan klien 

menggunakan laporan data yang sudah ditentukan perawat sendiri, 

lampiran 8. Jadi, pelaku sistem pengubah tersebut sangat berpengaruh 

dalam pelaksanaan rehabilitasi di PSBK. Apabila tidak terdapat sistem 

pengubah, maka tidak ada lembaga pelayanan masyarakat yang akan 

meminimalisir banyaknya eks psikotik di Daerah Istimewa Yogyakarta. 

Adanya sistem pengubah dapat membantu pemerintah menjalankan usaha 

penyelenggaraan program kesejahteraan sosial pemerintah di Indonesia. 

                                                           
97 Wawancara dengan Tresnani, Pramurukti PSBK, di Yogyakarta, tanggal 07 September 

2015. 
98 Wawancara dengan Rahmad Joko Widodo, Pekerja Sosial PSBK, di Yogyakarta, 

tanggal 7 September 2015. 
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Kedua, sistem klien merupakan orang yang mendapatkan bantuan 

dalam melakukan proses perubahan setelah mendapatkan persetujuan atau 

kontrak dari pekerja sosial. Sistem klien dimaksudkan adalah WBS eks 

psikotik yang menjadi target rehabilitasi. Melalui program kegiatan di 

PSBK, klien akan mendapatkan pelayanan dari jasmani maupun rohani. 

Berdasarkan program kegiatan bimbingan ketrampilan, klien mendapatkan 

ketrampilan (menjahit, berkebun, tukang batu dan sebagainya) yang 

didampingi oleh instruktur yang ahli dibidang tersebut. Selain itu, kegiatan 

pagi intermezzo (morning meeting), terapi musik, senam dan sebagainya. 

Kegiatan-kegiatan tersebut diberikan instruktur untuk memberikan respon 

aktif terhadap klien eks psikotik. Adapun beberapa kegiatan tersebut 

berpengaruh terhadap perkembangan kesehatan jiwa, pekembangan 

rehabilitasi, sosial dan psikologi klien.  

Untuk mengukur perkembangan tersebut dapat dipantau 

menggunakan form monitoring perkembangan. Demikian bahwa sistem 

klien sebagai penerima rehabilitasi akan mendapatkan pelayanan di PSBK. 

Sehingga, adanya sistem klien sangat diperhitungkan pekerja sosial, ketika 

sistem klien tidak mendapatkan penanganan maka semakin merajalela eks 

psikotik, keberadaannya yang tidak diakui oleh masyarakat akan 

menjadikan klien semakin terguncang kesehatan jiwanya. Sehingga perlu 

diminimalisir para pelaku agen perubahan sosial. 

Ketiga, sistem sasaran merupakan pihak - pihak yang dapat 

dijadikan sasaran perubahan, atau dijadikan media yang dapat 
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mempengaruhi proses pencapaian tujuan pertolongan. Pihak sasaran 

merupakan pihak-pihak yang memiliki hubungan relasi dengan kien, 

seperti keluarga. Keluarga merupakan sistem terdekat klien yang 

mengetahui segala perkembangan klien selama sebelum di PSBK. Pada 

sistem sasaran merupakan pihak yang bertanggung jawab dala 

penandatanganan kontrak terkait perjanjian akan sistem klien dalam 

mendapatkan pelayanan di PSBK. Selain itu, pihak sasaran juga 

menyetujui adanya persetujuan akan pengembalian klien kepada keluarga. 

Sistem sasaran tersebut diberlakukan kontrak perjanjian dikarenakan 

menghindari adanya penolakan pihak keluarga ketika saat pengembalian 

klien. Apabila pihak keluarga tidak menerima kembali klien maka akan 

mendapatkan sanki. Namun apabila terdapat alasan kuat mengenai adanya 

penolakan pengembalian klien, maka klien akan ditampung di PSBK 

hingga meninggal dunia. Lampiran 7, menunjukkan tanda tangan kontrak 

pihak penanggung jawab. 

Ke-empat, sistem kegiatan merupakan sistem yang merancang 

sebuah kegiatan intervensi yang diberikan pada klien untuk direhabilitasi 

di PSBK. Tujuannya adanya kegiatan tersebut untuk mempengaruhi klien 

dalam usaha perubahan diri. Sistem kegiatan diberikan kepada klien agar 

klien dapat merespon aktif kegiatan di PSBK. Kegiatan-kegiatan tersebut 

dilakukan oleh pihak-pihak pelaku perubahan atau agen perubah. Pekerja 

sosial melakukan beberapa kegiatan terapi musik, game edukasi dihari-

hari tertentu dan sebagainya. Pramurukti memandu kegiatan pagi (morning 
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meeting) tujuannya untuk memberikan motivasi dan hiburan agar klien 

dapat aktif merespon kegiatan tersebut. Instruktur memberikan beberapa 

pendampingan seperti senam pagi, tujuannya untuk kesehatan jasmani, 

beerkebun dan menjahit tujuannya untuk memberikan pengalaman terkait 

ketrampilan yang diberikan dan sebagainya. Pada sistem kegiatan, pekerja 

sosial akan menilai segala perkembangan klien dengan menggunakan form 

monitoring perkembangan. Penialian tersebut berkaiatan dengan kegiatan 

yang diberikan terkait perkembangan aktivitas sehari, perkembangan 

sosial klien dalam berinterakasi, perkembangan psikologi klien dalam 

merespon kegiatan, perkembangan rehabilitasi terkaiat keikutsertaan 

program panti, dan perkembanagan kesehatan jiwa klien selama masa 

rehabilitasi.  

Jadi, beberapa sistem yang disebutkan pada analisis Pinchus 

Minahan bahwa suatu sistem terdiri dari beberapa rangka yang dapat 

memebentuk suatu kesatuan dalam melakukan pencapaian suatu target. 

Dimana sistem pengubah merupakan agen pelaksana perubahan, sistem 

klien merupakan sasaran rehabilitasi, sistem sasaran merupakan sistem 

yang membantu pekerja sosial melakukan pemetaan masalah. sehingga 

sistem aksi merupakan sistem kegiatan yang akan merubah kepribadian 

klien dan mengembalikan klien berfungsi secara normal. 

Jadi, adanya 2 (dua) teori yang dijelaskan bahwa teori PIE 

mengacu pada penelusuran masalah yang didasari 4 (empat) faktor 

penelusuran. Sedangkan analisis sistem Pinchus Minahan mengacu pada 
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steckholder atau pelaku-pelaku yang berpengaruh dalam melakukan proses 

perubahan suatu sistem.  
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BAB  IV 

PENUTUP 

A. KESIMPULAN 

Berdasarkan hasil analisis data, dapat dikemukakan beberapa 

kesimpulan sebagai berikut: 

1. Asesmen form monitoring perkembangan merupakan teknik asesmen 

tambahan yang dipelopori pertama kali oleh pekerja sosial di Panti 

Sosial Bina Karya, Yogyakarta.  

2. Latar belakang muncul asesmen form monitoring perkembangan, 

disebabkan beberapa rekomendasi mahasiswa-mahasiswa praktikan 

yang melaporkan terdapat kekurangan pada instrumen BPSS sehingga 

membutuhkan instrumen tambahan yang dapat melanjutkan proses 

asesmen setelah kontrak perjanjian. Salah satu kekurangan yang 

nampak adalah terkait penanganan intervensi yang tercampur. 

Sehingga tidak ada pembedaan antara eks psikotik yang sudah mandiri 

dengan yang masih berat. Ketika kegiatan pagi (morning meeting) di 

Panti Sosial Bina Remaja (PSBR) diberlakukan konsep posisi U, 

tujuan agar intervensi menyeluruh. Namun di PSBK, pelaksanaan 

kegiatan tersebut tercampur dan hanya klien aktif yang diperhatikan 

dalam kegiatan tersebut. Jadi, perlu adanya pengkategorian kelas 

sesuai dengan tingkat kemampuan klien. 

3. Beberapa kekurangan BPSS sebagai berikut: a) teknik BPSS digunakan 

hanya sekali waktu pelaksanaan kontrak, b) data yang didapat terbatas, 
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c) asesmen tidak berkelanjutan, d) asesmen tidak bisa dilakukan sekali 

waktu, e) setelah mendapat data BPSS, langsung diberikan intervensi 

secara tercampur, f) teknik ini hanya diperuntukkan pekerja sosial. 

Beberapa kekurangan tersebut yang menjadikan pekerja sosial di 

PSBK melahirkan teknik asesmen tambahan yakni form monitoring 

perkembangan. 

4. Konsep kerja lembar monitoring perkembangan dengan menggunakan 

sistem penilaian skor. Adapun hal-hal yang mencakup penilaian atau   

skor berdasarkan 5 penilaian perkembangan diantaranya penilaian 

kemampuan ADL, perkembangan psikologi, perkembangan sosial, 

perkembangan rehabilitasi dan perkembangan kejiwaan. Selanjutnya, 

hasil skor akan membagikan klien kedalam tingkatan kemandirian 

yang terbagi dalam 4 (empat) tingkatan diantaranya tingkat mandiri, 

tingkat ketergantungan sedang, tingkat ketergantungan ringan, dan 

tingkat ketergantungan berat. 

5. Didalam proses pelaksanaan asesmen pekerja sosial memperhatikan 

beberapa hal yang dibutuhkan dalam proses pelaksanaan asesmen 

mencakup tahap persiapan dan tahap pelaksanaan. Tahapan persiapan 

meliputi a) Penyiapan perangkat asesmen yang disesuaikan dengan 

kebutuhan pekerja sosial.  . b) Formulir asesmen, berupa formulir yang 

digunakan dalam menelusuri data c) Waktu yang tepat. Sedangkan 

tahap pelaksanaan meliputi: a) Jenis data asesmen, b) cara 
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mengumpulkan data asemen c) lama pelaksanaan asemen, d) sumber-

sumber data, dan e)  laporan hasil asesmen 

6. Berdasarkan Teori Person In Environment (PIE) terdapat 4 (empat) 

faktor dalam menganalisis pola asesmen, diantaranya:  Pertama, faktor 

I, mendeskripsikan permasalahan klien yang berhubungan dengan 

keberfungsian sosial klien, seperti aktivitas sehari- hari maupun peran 

sosial dalam masyarakat. Penelusuran dapat digunakan menggunakan 

BPSS mencakup asesmen vokasional dan asesmen sosial klien. 

Sedangkan menggunakan form monitoring perkembangan mencakup 

penilaian terkait perkembangan sosial dan perkembangan rehabilitasi 

klien. Kedua, faktor II, mendeskripsikan masalah klien melalui 

lingkungan sosial yang mempengaruhi masalahnya. hal tersebut 

mencakup orang-orang yang mempengaruhi masalah klien hingga 

klien mengalami keterbelakangan mental. Penelusuran dengan 

mennggunakan pemetaan ecomap. Ketiga, faktor III, mendeskripsikan 

masalah  kesehatan mental klien. Data dapat ditelusuri melalui perawat  

yang mencatat perkembangan klien selama melakukan proses 

pengobatan. dapat ditelusuri menggunakan BPSS cakupannya 

mengenai riwayat pengobatan di PSBK dan form monitoring 

perkembangan mencakup penilaian perkembangan rehabilitasi dan 

kesehatan jiwa klien.  Ke-empat, Faktor IV, menjelaskan kondisi 

kesehatan fisik klien. Penelusuran data yang didapat melalui instrumen 

asesmen BPSS terkait cakupan asesmen fisik klien. Selain itu dapat 
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menggunakan asesmen form monitoring dalam menelusuri 

perkembangan sehari-hari klien dalam merawat diri dan sebagainya. 

7. Pola Analisis Sistem Pinchus dan Anne Minahan menekankan pada 

sistem-sistem yang mengkaji penugasan pada masing-masing sistem. 

Artinya sistem agen perubah sebagai agen pelaksana perubahan dalam 

proses rehabilitasi. Sistem klien sebagai sasaran rehabilitasi yang 

merupakan penerima intervensi. Sistem sasaran sebagai pihak yang 

memiliki pengaruh terhadap hubungan sosial klien. Sedangkan, sistem 

kegiatan merupakan aktivitas yang diberikan kepada klien dalam 

melakukan proses rehabilitasi sosial. Masing-masing sistem memiliki 

input dalam proses pelaksanaannya. Klien eks psikotik sebagai 

penerima pendampingan, keluarga sebagai sistem sasaran sebagai 

informan dalam membuat suatu program yang berhubugan dengan 

masalah yang dihadapi klien. Sedangkan pekerja sosial, pramurukti 

dan instruktur pendamping sebagai agen perubah dalam merencanakan 

program dan menjalankan rencana intervensi di Panti Sosial Bina 

Karya, Yogyakarta. 

B. SARAN-SARAN 

Dari hasil kesimpulan diatas, maka saran-saran peneliti ajukan 

adakan sebagai berikut: 

1. Bagi mahasiswa yang sudah melakukan penelitian atau praktikum 

magang di Panti Soial Bina Karya, Yogyakarta dapat mengaplikasikan 

keilmuannya di masyarakat dalam menangani permasalahan klien yang 
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mengalami gangguan kejiwaan atau eks psikotik.  Selain itu, penelitian 

ini diharapkan dapat menjadi sebuah referensi atau bahan tambahan 

bagi praktisi dalam melakukan pemetaan sebuah masalah dengan 

lembar atau form monitoring perkembangan. 

2. Bagi pekerja sosial, diharapkan dapat memberikan hasil pemantauan 

form monitoring pada penilaian yang  digambarkan dalam skema 

grafik, tujuannya untuk memudahkan pekerja sosial dalam menilai dan 

memantau klien bahwa pada penialaian tahun sebelumnya dengan 

tahun berikutnya terdapat peningkatan atau penurunan pada klien. 

Sehingga akan mengacu pada evaluasi pada bimbingan intervensi yang 

diberikan. Ketika suatu penemuan dapat dieksekusi dengan baik maka  

diharap penemuan tersebut dapat memberikan manfaat pada keilmuan 

pekerjaan sosial.  

3. Bagi peneliti lain, hendaknya dapat meningkatkan penelitian 

sebelumnya ke penelitian yang lebih lanjut yakni teknik asesmen form 

monitoring perkembangan ini dapat diterapkan di klien gelandangan, 

anak-anak maupun klien yang mengalami masalah sosial-psikologi. 
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Bantul 18

Yogyakarta 11

Sleman 8

Kulonprogo 11

Gunung Kidul 2

Luar Kota 3

Belum Jelas 25

       DATA PRESENTASE WBS EKS PSIKOTIK SESUAI DAERAH ASAL 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 1, Presentase Klien Berdasarkan Daerah Asal 

Sumber dari dokumen Panti Sosial Bina Karya Yogyakarta tahun 

2015 

 

Berdasarkan Gambar 1, menunjukkan jumlah klien berdasarkan daerah 

asal. Data PSBK tahun 2015, mencatat bahwa terdapat ≤ 100  warga binaan sosial 

(WBS) eks psikotik tidak hanya berasal dari D.I Yogyakarta melainkan dari 

berbagai daerah di wilayah Indonesia. Bantul 18 orang, Yogyakarta kota 11 orang, 

Sleman 8 orang, Kulon Progrogo 11 orang, Gunung Kidul 2 orang, luar kota 3 

orang dan belum jelas 25 orang. 

 

 

 



Mandiri 33

Bergantung Ringan 15

Bergantung Sedang 19

Bergantung Berat 11

WBS Eks Psikotik Berdasakan Tingkat Kemandirian 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2, Persertase WBS berdasarkan Tingkat Kemandirian 

Sumber dari dokumen Panti Sosial Bina Karya Yogyakarta tahun 

2015 

 

Berdasarkan gambar 2, menunjukkan persentase data WBS 

berdasarkan tingkat kemandirian. Keterangan tingkatan tersebut bertujuan 

untuk menunjukkan hasil rekapitulasi yang disederhanakan kedalam 

bentuk diagram lingkar sehingga memudahkan pekerja sosial memahami 

klien pada kategori tingkatan tersebut semakin berkurang penurunan pada 

level kemampuan atau bertambah naik pada level selanjutnya. Berdasarkan 

data dokumen PSBK tercatat ada ada 33 orang yang sudah mandiri, 15 

orang yang mengalami ketergantungan ringan, 19 orang yang mengalami 

gangguan ketergantungan sedang, 11 orang yang mengalami 

ketergantungan berat. 
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(BPSS) DAN FORM MONITORING PERKEMBANGAN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

LAMPIRAN VI 

MENUNJUKKAN GENOGRAM DAN ECOMAP 
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 Gambar 3, Menunjukkan Data Genogram Klien WBS Eks. Psikotik Mrs. T 

   Sumber dari dokumen pekerja sosial di Panti Sosial Bina Karya, Yogyakarta. 

 

Penjelasan anggota keluarga klien berdasarkan dari 3 (tiga) generasi 

diantaranya a) Klien adalah Mr. T, b) Orang Tua adalah Mr. P dan Mrs. F, c) 

Orang tua Pihak Ayah Mr. P, sebagai kakek klien adalah Mr. A dan Mrs. Z, d) 

Orang tua Pihak Ibu Mrs. F, sebagai kakek klien adalah Mr. J dan Mrs. S. Pihak 

keluarga dari tiga generasi tersebut tidak memiliki riwayat mengalami gangguan 

kejiwaan seperti yang dialami klien Mrs. T. Jadi, latar belakang klien mengalami 

gangguan kesehatan jiwa tidak diinduksi dari keturunan keluarga 
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Sanak 

Saudara

Lingkungan 
Masyarakat

Media

Hubungan 
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DATA ECOMAP 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 4, Menunjukkan Data Ecomap yang mempengaruhi Masalah Klien 

Eks. Psikotik Mrs. T 

   Sumber dari dokumen pekerja sosial di Panti Sosial Bina Karya, Yogyakarta. 

Berdasarkan penjelasan gambar 4, bahwa Mrs. T memiliki hubungan relasi 

yang dekat dengan keluarga, ditunjukkan pada simbol [              ]. Relasi 

hubungan yang baik (standart) dengan sekolah, teman sebaya, media, lingkungan 

masyarakat, sanak saudara ditunjukkan pada simbol [                ]. Sedangkan 

hubungan relasi yang memiliki konflik adalah relasi pekerjaan dan hubungan 

relationship ditunjukkan pada simbol [                    ].  

Berdasarkan latar belakang masalah yang ditelususri pekerja sosial bahwa 

yang menyebabkan klien Mrs. T mengalami keterbelakangan mental merupakan 

hubungan pekerjaan. Dimana teman-teman relasi pekerjaan selalu melakukan 

tindak bullying. Selain itu perekonomian keluarga yang kurang tercukupi yang 

membuat klien tetap bertahan bekerja meski dibully dengan teman-temannya. 
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DATA INSTRUMEN BIOPSIKOSOSIALSPIRITUAL BERDASARKAN 

ASESMEN PSIKOLOGI KLIEN EKS. PSIKOTIK MRS. T 
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LAMPIRAN IX 

MENUNJUKKAN INSTRUMEN PENELITIAN PADA SKRIPSI 

ASESMEN PEKERJA SOSIAL TERHADAP EKS PSIKOTIK 

(TUNALARAS) DI PANTI SOSIAL BINA KARYA, YOGYAKARTA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



INSTRUMEN PENELITIAN 

“ASESMEN PEKERJA SOSIAL TERHADAP EKS PSIKOTIK 

(TUNALARAS) STUDI KASUS DI PANTI SOSIAL BINA KARYA (PSBK) 

YOGYAKARTA” 

 

PEDOMAN WAWANCARA 

 Pekerja Sosial Di Panti Sosial Bina Karya Yogyakarta 

1. Menurut bapak/ibu sebagai pekerja sosial di PSBK, apa yang 

dimaksud dengan asesmen? 

2. Apa teknik asesmen yang digunakan pekerja sosial dalam menemukan 

permasalahan klien eks. psikotik di PSBK? 

3. Siapa saja pelaku dalam proses asemen ini? 

4. Siapa saja sasaran dalam proses asesmen ini?  

5. Apa persiapan pekerja sosial dalam melakukan asesmen ini? 

6. Bagaimana proses asesmen yang dilakukan pekerja sosial terhadap 

eks. psikotik di PSBK? 

7. Berapa waktu lama perkiraan dalam menggunakam teknik asesmen 

ini? 

8. Apakah teknik asesmen ini dilakukan sekali atau berkelanjutan? 

9. Apa kesulitan dalam menggunakan teknik asesmen ini? 

10. Apa kelebihan/keuntungan dari teknik asesmen ini? 

11. Keberhasilan teknik asesmen ini seperti apa? 



12. Apakah terdapat teknik lain yang membedakan antara PSBK  dengan 

panti lain dalam proses asesmen ini? Jika ada, apakah teknik tersebut? 

13. Apa yang melatar belakangi munculnya teknik asesmen ini? 

14. Kapan teknik asesmen ini ditemukan? 

15. Mengapa teknik asesmen ini dapat digunakan pekerja sosial dalam 

mengumpulkan data? 

16. Bagaiaman proses yang dilakukan dalam menggunakan teknik ini? 

17. Berapa waktu lama perkiraan dalam menggunakan teknik asesmen ini? 

18. Apakah teknik asesmen ini dilakukan sekali atau berkelanjutan? 

19. Apa kelebihan/keuntungan dari teknik asesmen ini? 

20. Apa kesulitan dalam menggunakan teknik asesmen ini? 

21. Keberhasilan teknik asesmen ini seperti apa? 

 

 Tata Usaha Di Panti Sosial Bina Karya Yogyakarta 

1. Kapan berdirinya Panti Sosial Bina Karya? 

2. Apa visi dan misi Panti Sosial Bina Karya? 

3. Siapa sasaran klien yang akan mendapatkan pelayanan sosial? 

4. Bagaiman pelayanan yang akan diberikan panti terhadap klien? 

5. Siapa saja pengelola semua kegiatan pelaksanaan program yang ada di 

dalam Panti Sosial Bina Karya?  

6. Adakah relasi kerjasama antara Panti Sosial Bina Karya dengan 

instalasi lain dalam rehabilitasi klien eks. psikotik? 



7. Apa saja syarat dan prasyarat bagi klien untuk dapat masuk dan 

mendapatkan pelayanan sosial di Panti Sosial Bina Karya? 

8. Klien yang ada di panti, apakah lokal saja atau ada yang dari luar 

daerah? 

9. Seberapa persentase klien lokal dan luar daerah  yang masuk di PSBK? 

10. Sejauh ini apakah fasilitas yang diberikan panti mendapatkan teguran 

dari pihak tertentu atau tidak? 

11. Bagaimana dana yang dikeluarkan Panti Sosial Bina Karya ketika 

memiliki program baru? Apakah mudah atau sulit? Sebutkan 

kendalanya! 

 

 Perwat (Poliklinik) di Panti Sosial Bina Karya Yogyakarta 

1. Apakah bapak/ibu/mbak/mas menangani klien eks. psikotik di PSBK? 

2. Apa saja hal-hal yang dilakukan perawat dalam proses rehabilitasi? 

3. Berapa kali sekali klien melakukan pengecekan kesehatannya? 

4. Berapa kali perawat memberikan obat kepada WBS? 

5. Disetiap perkembangan WBS apakah terdapat catatan khusus? 

6. Apakah catatan tersebut dijadikan pedoman laporan perkembangan 

klien untuk pekerja sosial? 
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