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ABSTRAK

Penelitian ini berjudul “Efektivitas Pelaksanaan Program Klasifikasi
Bagi Rehabilitasi Psikososial Eks psikotik di Balai Rehabilitasi Sosial Bina
Karya dan Laras Yogyakarta”. Dalam penelitian ini penulis fokus tentang
bagaimana efektivitas pelaksanaan program klasifikasi bagi yang dilakukan
oleh pekerja sosial dalam rehabilitasi psikososial eks psikotik dan
penghambat dalam pelaksanaan program klasifikasi di Balai RSBKL. Topik
ini dipilih karena program klasifikasi sebagai bentuk solusi dalam
menyelesaikan permasalahan dalam pelayanan rehabilitasi psikososial dan
tidak adanya penilaian efektivitas pelayanan rehabilitasi psikososial bagi eks
psikotik.

Metodepenelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode
penelitian deskriptif kualitatif, yaitu sebuah metode alamiah yang
memandang segala sesuatunya secara utuh, metode kualitatif ini juga
merupakan sebuah metode yang dilakukan dengan pengumpulan data secara
gabungan dan lebih menekankan makna untuk membentuk suatu gagasan.
Pengumpulan data menggunakan teknik wawancara, observasi, dan
dokumentasi. Dalam menentukan informan atau sumber data menggunakan
teknik purposive sampling yaituteknik pengambilan sempel yang merupakan
sumber data dengan pertimbangan tertentu. Akan tetapi tidak menutup
kemungkinan informan berkembang sesuai dengan kebutuhan.

Hasil penelitian terhadap efektivitas pelaksanaan program klasifikasi
bagi rehabilitasi psikososial eks psikotik di Balai Rehabilitasi psikososial esk
psikotik di Balai RSBKL Yogyakarta adalah pelaksanaanprogram klasifikasi
efektif, ditunjukan dengan tercapainya semua ukuran seperti telah tercapainya
tujuan program klasifikasi, keberhasilan sasaran program klasifikasi,
keberhasilan program klasifikasi dengan indikator keberhasilan ditunjukan
adanya perubahan kemandirian eks psikotik yang lebih baik, dan kepuasan
terhadap program klasifikasi. Sedangkan faktor penghambat yang ditemui
dalam proses pelaksanaan program klasifikasi adalah rendahnya sumber daya
manusia, terbatasnya fasilitas dan pendanaan.

Kata kunci: Efektivitas, Program Klasifikasi, Eks psikotik
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BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Kalau kita perhatikan orang-orang dalam kehidupan sehari-hari, akan

bermacam-macam yang terlihat. Ada orang yang kelihatannya selalu gembira

dan bahagia, walau bagaimanapun keadaan yang dihadapinya.Dia disenangi

banyak orang, tidak ada yang membenci atau tidak menyukainya dan

pekerjaannya selalu berjalan lancar.1

Sebaliknya ada pula orang yang sering mengeluh dan bersedih hati,

tidak cocok dengan orang lain dalam pekerjaan, tidak bersemangat serta tidak

dapat memikul tanggung jawab. Hidupnya dipenuhi kegelisahan, kecemasan,

ketidakpuasan, dan mudah diserang oleh penyakit-penyakit yang jarang dapat

diobati pastinya mereka tidak pernah merasakan kebahagiaan.Disamping itu

ada pula orang yang dalam hidupnya suka mengganggu, melanggar hak dan

ketenangan orang lain, suka mengadu domba, memfitnah, menyeleweng,

menganiaya, menipu dan lain sebagainya.2

Gejala-gejala yang menggelisahkan masyarakat itulah yang

mendorong para ahli ilmu jiwa untuk berusaha menyelediki apa yang

menyebabkan tingkah laku orang berbeda walaupun kondisinya sama, juga

1Zakiah Daradjat, Kesehatan Mental, (Jakarta: PT. Gunung Agung, 1979), hlm. 10.

2Ibid,.
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keadaan-keadan tersebutlah yang menyebabkan seseorang mengalami

gangguan jiwa karena ketidak mampuannya dalam mengolah atau

memperbaiki keadaannya sendiri.3

Apa sebabnya orang yang tidak mampu mendapatkan ketenangan dan

kebahagian dalam hidup ini,dari berbagai penelitian dapat dikatakan bahwa

“gangguan jiwa adalah kumpulan dari keadaan-keadaan yang tidak normal,

baik yang berhubungan dengan fisik, maupun dengan mental. Keabnormalan

tersebut dibagi ke dalam dua golongan yaitu gangguan jiwa (neurosa) dan

sakit jiwa (psikotik)”.4

Perbedaan antara neurose dan psikotik ialah orang yang terkena

neorosa masih mengetahui dan merasakan kesukarannya, serta

kepribadiannya tidak jauh dari realitas serta masih hidup dalam alam

kenyataan pada umumnya. Sedangkan, orang yang terkena psikotik tidak

memahami kesukaran-kesukarannya, kepribadiannya (dari segi tanggapan,

perasaan/emosi, dan dorongan motivasinya sangat terganggu), tidak ada

intregitas dan ia hidup jauh dari alam kenyataan.5

Ada yang menarik terkait dengan fenoma masalah gangguan jiwa,

yaitu indikator kesehatan jiwa di masa mendatang bukan lagi masalah klinis

seperti prevalensi gangguan jiwa, melainkan berorientasi pada konteks

kehidupan sosial. Oleh karena itu, upaya menjamin kesehatan jiwa tidak lagi

3Zakiah Daradjat, Kesehatan Mental, hlm.10.

4Iyus Yosep, Keperawatan Jiwa, (Bandung: PT. Refika Aditama, 2009), hlm. 77.

5Zakiah Daradjat, Kesehatan Mental, hlm. 33.
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hanya urusan psikiater, tetapi juga melibatkan profesi lain. “Fokus kesehatan

jiwa, bukan lagi hanya menangani orang sakit, melainkan pada peningkatan

kualitas hidup.Jadi, konsep kesehatan jiwa bukan lagi sehat atau sakit,

melainkan kondisi optimal yang ideal dalam perilaku dan kemampuan fungsi

sosial”.6

Kesehatan jiwa di Indonesia selama ini relatif terabaikan, padahal

penurunan produktivitas akibat gangguan kesehatan jiwa terbukti berdampak

nyata pada perekonomian. Di Indonesia, jumlah penderita masalah

kesehatan jiwa cukup tinggi. “Hampir seluruh bagian dari wilayah Indonesia

selama beberapa tahun, masa sulit karena konflik, kemiskinan ataupun

bencana alam yang berdampak pada kesehatan masyarakat”.7

Lihatlah tabel data berikut ini yang menujukan jumlah penderita

gangguan jiwa di Indonesia:

Tabel 1.
Hasil Riset Kesehatan Dasar (Riskesdas) tahun 2013

No Gejala Prevalensi Jumlah keterangan
1. Gangguan

Mental dan
Kecemasan

6% (untuk usia
15 tahun)

14. 000. 000 Orang Prevalensi:
seberapa sering
suatu penyakit
atau kondisi
terjadi pada
sekelompok

orang.

2. Gangguan
Jiwa Berat

1,7 dari 1000
penduduk

400.000  Orang

Sumber: Sekretariat Jenderal Kementerian Kesehatan RI

6Iyus Yosep, Keperawatan Jiwa, hlm. 32.

7 Elsifebria, “Promosi Kesehatan Jiwa”,  28 Mei 2015, http://psikiatri.forumid.net/t63-
promosi-kesehatan-jiwa,  diunduh pada tanggal 21 Maret 2016. Pukul 17.00 WIB.
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Hasil Riset Kesehatan Dasar (Riskesdas) tahun 2013, menunjukkan

bahwa prevalensi gangguan mental emosional yang ditunjukkan dengan

gejala-gejala depresi dan kecemasan adalah sebesar 6% untuk usia 15 tahun

ke atas dengan jumlah 14 juta orang. Sedangkan, prevalensi gangguan jiwa

berat, seperti schizophrenia adalah 1,7 per 1000 penduduk dengan jumlah

400.000 orang, berdasarkan jumlah tersebut, ternyata 14,3% di antaranya atau

sekira 57.000 orang pernah atau sedang dipasung.8

Menyikapi masalah kesehatan jiwa di Indonesia, Pemerintah dan

masyarakat telah melakukan upaya-upaya antara lain:

Pertama, menerapkan sistem pelayanan kesehatan jiwa yang
komprehensif (luas), terintegrasi (pengendalian terhadap konflik dan
penyimpangan sosial), yang berkesinambungan di masyarakat.Kedua,
menyediakan sarana, prasarana, dan sumberdaya yang diperlukan
untuk pelayanan kesehatan jiwa diseluruh wilayah Indonesia,
termasuk obat, alat kesehatan, tenaga kesehatan dan non kesehatan
terlatih.Ketiga,menggerakan masyarakat untuk melakukan upaya
preventif.Upaya preventif adalah tindakan pencegahan terhadap
berbagai gangguan yang bisa mengancam pribadi ataupun kelompok,
dan upaya promotif.Upaya promotif adalah suatu rangkaian kegiatan
pelayanan kesehatan yang lebih mengutamakan kegiatan yang bersifat
promosi, sertadeteksi dini gangguan jiwa serta melakukan upaya
rehabilitasi (pemulihan, perbaikan, pembetulan), reintegrasi
(menyatukan persepsi yang berbeda) ODGJ (orang dengan gangguan
jiwa) ke masyarakat.9

Komitmen pemerintah dalam pemberdayaan ODGJ (orang dengan

gangguan jiwa) diperkuat dengan diterbitkannya Undang-undang Nomor 18

8 Rieke Diah Pitaloka, “Bersama Gangguan Jiwa”, 11 Maret 2015,
http://www.rumahdiahpitaloka.org/bersama-gangguan-jiwa/, diunduh tanggal 20 Maret
2016.Pukul 10.00 WIB.

9Nafsiah Mboi, “Stop Stigma dan Diskriminasi terhadap Orang Dengan Gangguan Jiwa
(ODGJ)”, 10 Oktober 2014, http://www.depkes.go.id/article/view/201410270011/stop-stigma-dan-
diskriminasi-terhadap-orang-dengan-gangguan-jiwa-odgj.html, diunduh tanggal 20 Maret 2016.
Pukul 10.00 WIB.
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tahun 2014 tentang Kesehatan Jiwa.Undang-Undang tersebut berisi upaya

kesehatan jiwa. “Upaya kesehatan jiwa adalah setiap kegiatan untuk

mewujudkan peningkatan kesehatan jiwa yang optimal bagi setiap individu,

keluarga dan masyarakat dengan pendekatan promotif, preventif, kuratif dan

rehabilitatif, yang diselenggarakan secara menyeluruh, terpadu dan

berkesinambungan oleh pemerintah, pemerintah daerah, atau masyarakat”.10

Upaya penanganan terhadap orang dengan gangguan jiwa dilakukan

pula oleh pemerintah Yogyakarta yang telah melakukan penertiban dan

pendataan melalui program Yogyakarta bebas gelandangan dan pengemis

serta termasuk didalamnya penderita gangguan jiwa yang kemudian

ditetapkan dalam Peraturan Daerah (perda) Nomor 1 tahun 2014. Peraturan

Daerah (perda) Nomor 1 tahun 2014 berisi tentang penanganan,

penangananadalahsuatuprosesataucarasertatindakanyangditempuh melalui

upayapreventif,koersif, rehabilitatif, dan reintegrasisosialdalam rangka

melindungidan memberdayakan gelandangan dan pengemis serta psikotik.11

Yogyakarta termasuk salah satu provinsi yang terdapat jumlah

gangguan jiwa cukup tinggi dibandingkan dengan provinsi lain se-Indonesia.

Hingga saat ini, ada sekitar 9.000 orang yang terdata sebagai orang dengan

10Undang-undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2014 tentang Kesehatan Jiwa, Pasal
1 ayat (4).

11Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2014 tentang Penanganan
Gelandangan dan Pengemis pasal 1 ayat (1).
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gangguan jiwa (ODGJ) se-Daerah Istimewa Yogyakarta, Setiap 1.000

penduduk ada 2,7 orang berstatus orang dengan gangguan jiwa (ODGJ).12

Pemerintah Yogyakarta sejauh ini juga telah menyediakan tempat bagi

mereka penderita gangguan jiwa baik dari hasil garukan ataupun dari

pendataan di Daerah Istimewa Yogyakarta dari mulai Camp Asessment

sampai panti-panti rehabilitasi sosial lainnya yang memiliki program-program

rehabilitasi dan pelayanan sosial guna membantu gangguan jiwa

mengembalikan keberfungsian sosialnya dan bisa menjalani hidup secara

normal ditengah-tengah masyarakat.

Gambar 1. Balai Rehabilitasi Sosial Bina Karya dan Laras Yogyakarta

(Dokumen Pribadi)

12Esa, Tribun Yogyakarta, “Wow Ternyata Banyak Orang Gila di DIY”, Kamis 8 Januari
2015, http://jogja.tribunnews.com/2015/01/08/wow-ternyata-banyak-orang-gila-di-diy, diakses
pada tanggal 21 Maret 2016. Pukul 17.00 WIB.
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Balai Sosial Bina Karya dan Laras adalah Unit Pelayanan Teknis

Daerah Istimewa Yogyakarta dalam pelayanan dan rehabilitasi sosial bagi

penyandang masalah sosial khususnya gelandangan, pengemis dan eks

psikotik (mantan penderita sakit jiwa) terlantar maupun rawan

sosial. 13 “Pelayanan rehabilitasi dirancang untuk meningkatkan proses

perbaikan warga binaan sosial yang mengalami gangguan jiwa dalam

mengontrol gejala dan penatalaksanaan pengobatan meliputi peningkatan

kemampuan diri kembali ke masyarakat, pemberdayaan, meningkatkan

kemandirian dan kualitas hidupnya”.14

Lihatlah diagram dibawah ini, jumlah warga binaan sosial eks psikotik

di Balai Rehabilitasi Sosial Bina Karya dan Laras Yogyakarta berdasarkan

daerah asalnya tahun 2016.

Diagram 2.

Jumlah klien eks psikotik di Balai RSBKL Yogyakarta

berdasarkan daerah asal

Sumber: Dokumen Balai RSBKL Yogyakarta Tahun 2016

13 Dokumen Balai RSBKL, “Brosur Balai RSBKL”,Yogyakarta, 2015, tidak diterbitkan,
tanggal 23 Februari 2016.

14Wilbur dalam Yosep, Keperawatan Jiwa, hlm. 295.

11%
14%

20%

4%9%
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34%
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Kulon Progro
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Dalam teknis pelaksanaan pelayanan rehabilitasi di Balai RSBK dan

Laras pekerja sosial dengan dibantu oleh tenaga medis, psikolog dan

pramurukti memberikan pelayanan rehabilitasi psikososial kepada eks

psikotik yang mulai diberikan pada tahun 2011. Selama kegiatan pelayanan

rehabilitasi psikososial berjalan pekerja sosial dengan mempertimbangkan

semua warga binaan sosial terpenuhi berbagai kebutuhannya, maka dalam hal

ini pekerja sosial melakukan evaluasi program pelayanan rehabilitasi

psikososial yang diberikan dari tahun 2014 sampai 2015.15

Hasil dari evaluasi yang dilakukan adalah belum tercapainya tujuan

dari pelayanan rehabilitasi psikosial yang diberikan sebelumnya seperti

halnya tidak adanya laporan perkembangan psikososial klien eks psikotik,

tidak adanya evaluasi dan penilaian efektivitas dari pelayanan rehabilitasi

psikososial yang diberikan, tidak adanya terget personal yang harus dicapai

oleh masing-masing klien eks psikotik, semua klien eks psikotik

mendapatkan intervensi kelompok dengan materi dan metode yang sama

tanpa menilai kondisi, kemampuan psikologis serta kejiwaan klien eks

psikotik dan jumlah klien eks psikotik yang ada di Balai RSBKL semakin

bertambah lebih-lebih kondisinya yang semakin bervariasi.16

15Wawancara dengan ibu Anah Wigati, Pekerja Sosial Balai Rehabilitasi Sosial Bina Karya
dan Laras Yogyakarta, pada tanggal 23 Februari 2016.

16Wawancara dengan ibu Anah Wigati, Pekerja Sosial Balai Rehabilitasi Sosial Bina Karya
dan Laras Yogyakarta, pada tanggal 23 Februari 2016.
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Oleh sebab itu, pekerja sosial melakukan pengembangan pelayanan

rehabilitasi psikososial berupa program klasifikasi meliputi menyusun alat

ukur untuk menentukan klasifikasi klien psikotik, menggunakan alat ukur

tersebut untuk seluruh klien psikotik, kemudian ditemukan data klien dengan

klasifikasi didukung dengan data yang cukup, mencari informasi teori yang

sesuai dan belajar dari ahli dibidangnyatentang intervensi untuk psikotik

sesuai klasifikasinya, menentukan intervensi klasifikasi psikotik, disesuaikan

dengan sumber daya manusia, sumber dana dan sumber lainya di Balai

RSBKL.17

Pengembangan pelayanan rehabilitasi psiksosial yang berupa program

klasifikasi yang diberikan kepada eks psikotik tersebut dilaksanakan mulai

dari penyusunan alat ukur untuk menentukan klasifikasi klien psikotik sampai

menentukan intervensi klasifikasi psikotik oleh pekerja sosial.Salah satu

rangkaian prosesnya yaitu dengan menempatkan klien di kelas 0-3

berdasarkan alat ukur yang disesuaikan dengan kondisi psikososialnya.

Pelaksanaan program klasifikasi ini bertujuan untuk memecahkan

berbagai masalah yang berkaitan dengan pemberian pelayanan rehabilitasi

psikososial oleh Balai RSBKL yang dirasa tidak produktif dan dengan adanya

program klasifikasi tersebut salah satu manfaatnya adalah guna

mempermudah dalam menyesuaian intervensi yang diberikan sesuai dengan

kebutuhan dari masing-masing klien eks psikotik. Selain itu, tujuan

17Program Klasifikasi, Presentasi Pekerja Sosial Balai Rehabilitasi Sosial Bina Karya dan
Laras Yogyakarta, dalam acara brefing dengan mahasiswa  PPS, pada tanggal 13 Februari 2015.
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dilaksanakanya program klasifikasi ini adalah menempatkan klien pada

program yang sesuai dengan kondisi dan kemampuan klien.18

Program klasifikasi sebagai bentuk pengembangan pelayanan dalam

pelayanan rehabilitasi yang dilaksanakan oleh pekerja sosial Balai RSBKL

sebagai bentuk solusi dalam menyelesaikan permasalahan yang ada.Dengan

pertimbangan tersebut, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian tentang

“Efektivitas Pelaksanaan Program Klasifikasi Bagi Rehabilitasi Psikososial

Eks.Psikotik di Balai Rehabilitasi Sosial Bina Karya dan Laras

Yogyakarta”.Penelitian ini dilakukan khususnya untuk dijadikan bahan kajian

efektivitas terhadap pelaksanaan program klasifikasi yang selama ini Balai

RSBKL berikan terhadap klien eks psikotik dan sebagai bahan masukan

untuk Balai RSBKL Yogyakarta lebih-lebih bisa bermanfaat bagi siapa saja

dalam memberikan penanganan terhadap eks psikotik.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang masalah di atas, maka dalam

penelitian ini peneliti tekankan rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana efektivitas pelaksanaan program klasifikasi bagi

rehabilitasi psikososial eks psikotik di Balai Rehabilitasi Sosial Bina

Karya dan Laras Yogyakarta?

2. Bagaimana hambatan-hambatan pelaksanaan program klasifikasi di

Balai Rehabilitasi Sosial Bina Karya dan Laras Yogyakarta?

18Wawancara dengan ibu Anah Wigati, Pekerja Sosial Balai Rehabilitasi Sosial Bina Karya
dan Laras Yogyakarta, pada  tanggal  23 Februari 2016.
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C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah penelitian, maka secara khusus

penelitian ini mempunyai tujuan yang ingin dicapai yaitu:

a. Mengetahui efektivitas pelaksanaan program klasifikasi bagi

rehabilitasi psikososial eks psikotik di Balai Rehabilitasi Sosial Bina

Karya dan Laras Yogyakarta.

b. Mengetahui apa saja hambatan-hambatan yang dihadapi dalam

pelaksanaan program klasifikasi bagi rehabilitasi psikososial eks

psikotik di Balai Rehabilitasi Sosial Bina Karya dan Laras

Yogyakarta.

2. Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian yang telah dilakukan baik secara praktis maupun

teoritis adalah sebagai berikut:

a. Secara Teoritis

1) Penelitian ini dilakukan agar dapat menambah wacana keilmuan

dalam kajian efektivitas pelaksanaan program klasifikasi bagi

rehabilitasi psikososial eks psikotik dan membantu para profesional

pekerja sosial dalam menentukan kebijakan lembaga, alokasi

berbagai sumber dana dan sumber daya, perencanaan untuk

program dari pelayanan serta penyusunan kembali prioritas

program.
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b. Kegunaan Praktis

1) Bagi lembaga, penelitian ini dapat dijadikan bahan evaluasi

terhadap pelaksanaan program klasifikasi bagi rehabilitasi

psikososial eks psikotik di Balai Rehabilitasi Sosial Bina Karya dan

Laras Yogyakarta. Selain itu penelitian ini diharapkan dapat

mengindentifikasi berbagai pelaksaan yang memerlukan modifikasi

dan strategi yang perlu diganti.

2) Sebagai syarat untuk meraih gelar sarjana strata satu dalam Ilmu

Kesejahteraan Sosial.

3) Bagi pembaca, guna menambah wawasan dan pengetahuan.

D. Tinjauan Pustaka

Berdasarkan tinjauan pustaka yang penyusun lakukan, terdapat

beberapa karya tulis ilmiah hasil penelitian yang pernah dilakukan

sebelumnya yang berkaitan dengan penelitian yang dilakukan oleh

peneliti.Dengan demikian kajian pustaka pada penelitian ini mengacu pada

karya-karya penelitian sebagai berikut:

Skripsi yang berjudul “Rehabilitasi Sosial Terhadap Eks Penderita

Sakit Jiwa di Panti Sosial Bina Karya Yogyakarta”, karya Sri Haryati,

Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.19 Hasil

penelitian ini dilakukan dengan teknik analisis data secara kualitatif dalam

mendeskripsikan tentang proses rehabilitasi yang dilaksanakan oleh PSBK

Yogyakarta yang sekarang berganti nama menjadi Balai RSBKL Yogyakarta.

19Sri Haryati, Rehabilitasi Sosial Terhadap Eks Penderita Sakit Jiwa di Panti Sosial Bina
Karya Yogyakarta Skripsi, Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta,
2008.
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Hasil penelitian ini adalah selama proses penelitian dilakukan,

ditemukan permasalahan yaitu klien eks psikotik belum bisa sepenuhnya

diterima oleh keluarga dan masyarakat, ini sebabkan karena stigma

masyarakat kepada eks psikotik tidak baik. Selain itu, hasil dari penelitian ini

menjabarkan program rehabilitasi berupa bimbingan sosial, bimbingan

mental, bimbingan keterampilan dan jasmani.

Selain penelitian karya Sri Haryati terdapat juga penelitian skripsi

yang berjudul “Efektivitas Pelayanan Sosial Bagi Klien Alumni Panti Sosial

Karya Wanita Tahun 2012-2014” karya Ari Sugeng, Fakultas Dakwah dan

Komunikasi UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.20Hasil penelitian ini dilakukan

dengan teknik analisis data secara kualitatif dalam mendeskripsikan

keefektivan pelayanan sosial yang diberikan oleh Panti Sosial Karya Wanita

Yogyakarta terhadap klien alumni tahun 2012-2014.

Hasil penelitian ini adalah ditemukan hasil pelayanan sosial yang

diberikan kepada klien alumni telah mencapai tujuannya.Selain itu, pelayanan

sosial yang diberikan dinyatakan mencapai keberhasilannya dalam ketepatan

sasaran dengan kriteria ketika klien mampu menjalankan ilmu dan

pengetahuan yang diberikan oleh PSKW kepada para klien alumni tahun

2012-2014 sehingga berfungsi secara sosialnya.

Terdapat juga skripsi karya Khatim Alifil M yang berjudul

“Rehabilitasi Sosial Terhadap Glandangan Psikotik di Lembaga Sosial

Hafara Kasian, Bantul, Yogyakarta” Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN

20 Endang Jualini,Intervensi Pasien Gangguan Jiwa oleh Pekerja Sosial di Rsj. Ghrasia
Yogyakarta, Skripsi, Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2014.
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Sunan Kalijaga Yogyakarta21. Hasil penelitian ini dilakukan dengan teknik

analisis data secara kualitatif dalam mendeskripsikan proses rehabilitasi sosial

yang diberikan kepada glandangan psikotik di lembaga sosial Hafara.

Hasil penelitian ini adalah lembaga sosial Hafara memiliki tahapan

dalam memberikan rehabilitasi kepada klien meliputi pendekatan awal,

penerimaan dan pengasramaan klien, serta pengungkapan

masalah.Pemahaman masalah, intervensi, resosialisasi dan penyaluran, dalam

memberikan rehabilitasi tersebut lembaga sosial Hafara memberikan terapi

kepada klien dalam penanganannya.

E. Kerangka Teori

1. Tinjauan Tentang Eks psikotik

a. Pengertian Eks psikotik

“Eks psikotik adalah seseorang yang pernah mengalami gangguan

pada fungsi kejiwaan, seperti proses berfikir, emosi, kecemasan, dan

psikomotorik”. 22 Eks psikotik juga dapat didefinisikan orang yang

pernah mengalami suatu keadaan jiwa yang disebabkan oleh faktor

organik biologis maupun fungsional yang mengakibatkan perubahan

dalam alam pikiran, alam perasaan dan alam perbuatan seseorang.23

21Khatim Alifil M, Rehabilitasi Sosial Terhadap Glandangan Psikotik di Lembaga Sosial
Hafara Kasian, Bantul, Yogyakarta, Skripsi, Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Sunan
Kalijaga Yogyakarta, 2014.

22Suliswati, dkk., Konsep Dasar Keperawatan Kesehatan Jiwa,(Jakarta: EGC, 2005), hlm. 7.

23Dirjen Bina Rehabilitasi Sosial, Petunjuk Teknis Pelaksanaan Penanganan Masalah Sosial
Penyandang Cacat Mental Eks Psikotik Sistem Dalam Panti”, (Jakarta:Dirjen Bina Rehabilitasi
Sosial, 2010), hlm. 2.
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Menurut Pedoman Penggolongan dan Diagnosis Gangguan Jiwa

(PPDGJ) psikotik atau gangguan jiwa disebut sindrom, pola perilaku

atau psikologis seseorang yang secara klinik cukup bermakna, dan

secara khas berkaitan dengan gejala suatu penderita (distress) ataupun

hendaya (impairament/disability) di dalam satu atau lebih fungsi

(disfungsi) yang penting dari manusia. 24 “Psikotik juga didefinisikan

tipe gangguan jiwa yang lebih berat, klien yang menunjukan gejala

perilaku yang abnormal secara kasat mata. Inilah orang yang kerap

mengoceh tidak karuan dan melakukan hal-hal yang bisa

membahayakan dirinya maupun orang lain, seperti mengamuk.”25

Berdasarkan definisi dan pengertian di atas secara teoritis eks

psikotik dapat diartikan seseorang yang pernah mengalami gangguan

jiwa berat ditandai dengan kerap mengoceh tidak karuan, dan

melakukan hal-hal yang bisa membahayakan dirinya maupun orang

lain, seperti mengamuk, karena disebabkan oleh beberapa faktor baik

dari dalam penderita maupun dari faktor luar yang dapat merubah alam

pikiran, alam perasaan dan alam perbuatan seseorang.

24Rusdi Maslim, Diagnosis Gangguan Jiwa, (Jakarta: Bagian Ilmu Kedokteran Jiwa FK-
Unika Atmajaya, 2003), hlm. 7.

25Iyus Yosep, Keperawatan Jiwa, hlm. 30.
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b. Kriteria-kriteria Psikotik

Kriteria psikotik dipandang dari penyebabnya terbagi menjadi dua

kriteria yaitu psikotik organik dan psikotik fungsional, sebagaimana

penjelasan berikut:

Pertama, psikotik organik yaitu psikotik disebabkan karena ada
gangguan pada pusat susunan urat syaraf dan psikotik gangguan
fisik, termasuk gangguan edoktrin, gangguan metabolisme,
infeksi tubuh, intoksikasi obat, termasuk gangguan ingatan,
gangguan orientasi dan gangguan fungsi berfikir.Kedua, Psikotik
fungsional yaitu disebabkan karena kerusakan organik terutama
terdapat pada aspek-aspek kepribadian serta yang bersifat
psikogenik termasuk skizoprenia (perpecahan kepribadian),
psikotik paranoid (selalu curiga pada orang lain), psikotik afektif
dan psikotik reaktif.26

c. Ciri- ciri Tingkahlaku Pribadi Psikotik

Seseorang yang mengalami psikotik atau gangguan jiwa bisa

ditandai dengan mempunyai ciri-ciri dari tingkahlaku yang dianggap

tidak normal dengan tingkahlaku manusia normal pada umumnya, ciri-

ciri tersebut dijelaskan sebagaimana berikut ini:

Pertama, tingkah laku dan relasi sosialnya selalu a-sosial,
eksentrik, dan kronis pathologis, tidak memiliki kesadaran  sosial,
intelegensi sosial, fanatik, sangat individual, selalu menentang
dengan lingkungan kultur dan norma etis yang ada. Kedua,
bersikap aneh-aneh, sering berbuat kasar, kurang ajar, dan ganas,
buas terhadap orang yang dianggapanya bersalah dan
mengganggunya tanpa suatu sebab yang jelas.Ketiga,reaksi-reaksi
sosiopathiknya muncul, bisa berupa gejala kacaunya kepribadian
yang simptomatik, reaksi psikoneorosis atau psikotik.27

26 Tateki Yoga Tursilarini, dkk, Ujicoba Model Penanganan Gelandangan Psikotik,
(Yogyakarta: B2P3KS Press, 2009), hlm. 8.

27Ibid,.
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d. Macam-macam Psikotik Berat

Macam-macam gangguan jiwa dikelompokan menjadi dua yaitu

gangguan jiwa ringan dan gangguan jiwa berat, pada hal ini dijelaskan

gangguan jiwa berat yang sering dialami oleh penderita gangguan jiwa

di Indonesia yaitu:

Pertama, Schizophrenia adalah gangguan jiwa yang paling
banyak terjadi dibandingkan dengan gangguan jiwa
lainnya.Gangguan jiwa ini menyebabkan kemunduran
kepribadian pada umumnya dan biasanya mulai tanpak pada masa
puber pada umur antara 15-30 tahun.Kedua,Paranoia salah satu
gangguan jiwa yang diderita oleh seseorang adalah paranoia (gila
kebesaran atau gila menduh orang).Gangguan jiwa jenis ini tidak
banyak terjadi, kadang-kadang hanya satu atau dua orang saja
yang terdapat menjadi penghuni salah satu rumah sakit
jiwa.Biasanya dialami oleh seseorang yang berusia 40
tahun.Ketiga,Manic-depressive gangguan jiwa dengan jenis ini
biasanya penderitanya mengalami rasa besar atau gembira yang
kemudian berubah menjadi sedih/tertekan.28

e. Kebutuhan eks psikotik

Seseorang yang mengalami gangguan jiwa sudah tidak mampu

memperhatikan terhadap dirinya sendiri, maka dari itu, setiap pelayanan

rehabilitasi yang diberikan selalu mengedepankan kebutuhan pengidap

gangguan jiwa dengan harapan apa yang diberikan tepat sasaran dan

membantu mengembalikan keberfungsian sosialnya untuk kembali

menjalani hidup secara normal. Kebutuhan-kebutuhan penderita

gangguan jiwa tersebut adalah sebagai berikut:

Pertama, kebutuhan fisik meliputi kebutuhan makan, pakaian,

28Zakiah Daradjat, Kesehatan Mental, hlm. 56.
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perumahan, dan kesehatan.Kedua, kebutuhan psikis meliputi
kebutuhan terapi medis psikiatri, psikologis.Ketiga, kebutuhan
sosial meliputi rekreasi, kesenian, olah ragaKeempat, kebutuhan
ekonomi meliputi kebutuhan ketrampilan usaha, kebutuhan
ketrampilan kerja, dan penempatan dalam masyarakat.Kelima,
kebutuhan rohani (keimanan dan ketakwaan) meliputi kebutuhan
bimbingan keagamaan, kebutuhan konseling kerohanian.29

2. Tinjauan Tentang Rehabilitasi Psikososial

a. Pengertian Rehabilitasi Psikososial

Rehabilitasi adalah pengembalian seperti semula atas kemampuan

yang pernah dimilikinya.Oleh karena suatu hal (musibah) banyak orang

harus kehilangan kemampuannya.Kemampuan yang hilang inilah yang

dikemabalikan agar kondisinya seperti semula, yaitu kondisi yang

dikemabalikan seperti semula sebelum musibah terjadi. 30 Pemulihan

(perbaikan/pembetulan) seperti sediakala, pengembalian nama baik,

pembaharuan kembali. 31 Pengertian Rehabilitasi juga dapat diartikan

segala upaya penanganan yang bertujuan untuk:

Pertama, memulihkan rasa harga diri, percaya diri, kesadaran
untuk berprestasi serta tanggung jawab terhadap masa depan
sendiri, keluarga, maupun masyarakat atau lingkungan sosialnya.
Kedua, meningkatkan kemampuan fisik dan ketrampilan kearah
kemandirian di dalam kehidupan bermasyarakat.32

29Mugino Putro, dkk, Pengkajian Model Penanganan Gelandangan Psikotik, (Yogyakarta:
B2P3KS Press, 2008), hlm.17.

30Tarmansyah, Rehabilitasi dan Terapi untuk Individu yang Membutuhkan Layanan Khusus,
(Padang:Depdiknas, 2003), hlm. 21.

31Mugino Putro, dkk, Pengkajian Model Penanganan Gelandangan Psikotik, hlm. 18.

32Ibid., hlm. 88.
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Upaya disini adalah merupakan serangkaian upaya yang bersifat

medis, sosial, pendidikan, dan vokasional untuk melatih seseorang ke

arah tercapainya kemampuan fungsional yang setinggi mungkin,

sehingga kalau mungkin menjadikan mereka menjadi anggota

masyarakat yang berswasembada dan berguna.

Psiko berasal dari bahasa yunani “psyche” yang artinya

jiwa. 33 Sedangkan psikososial membicarakan tentang tingkah laku

manusia dalam hubungannya dengan situasi sosial. 34 Rehabilitasi

psikososial adalah suatu program yang didesain untuk menyediakan

sistem bagi klien agar dapat meningkatkan kemampuan bersosialisasi

dan keterampilan bekerja.35

Seseorang dapat melaksanakan fungsi sosialnya jika ia dapat

berintegrasi dengan masyarakat dan memiliki kemampuan fisik, mental,

dan sosial yang baik.36Didalam rehabilitasi sosial tentunya klien diharap

ikut serta atau berpartisipasi dalam setiap kegiatan rehabilitasi sosial

yang dilakukan, seperti tahap penerimaan, asessmen, intervensi, dan

terminasi. Setiap klien memiliki latar belakang yang berbeda-beda,

maka di dalam pelaksanaan rehabilitasi dibutuhkan bimbingan, seperti

bimbingan sosial untuk membantu klien dalam proses interaksi

33Abu Ahmad, Psikologi Umum, (Jakarta: Rineka Cipta, 1992), hlm. 1.

34Ibid., hlm. 7.

35Iyus Yosep, Keperawatan Jiwa, hlm. 295

36Isbandi Rukminto Adi, Kesejahteraan Sosial, (Jakarta: Rajawali Pers, 2013), hlm. 110.
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terhadap lingkungan sosial.37

Bimbingan sosial (sosial work) merupakan salah satu metode

pekerjaan sosial dalam melakukan rehabilitasi sosial, untuk

memperbaiki, dan meningkatkan mental serta fungsi sosial individu

melalui interaksi-interaksi yang berlangsung. Kegiatan yang dilakukan

dalam rehabilitasi sosial:

Pertama, pencegahan artinya mencegah timbulnya masalah
sosial, baik masalah datang dari diri klien itu sendiri, maupun
masalah yang datang dari lingkungan klien.Kedua, rehabilitasi
diberikan melalui bimbingan sosial dan pembinaan mental,
bimbingan keterampilan.Ketiga, resosialisasi adalah segala upaya
bertujuan untuk menyiapkan klien agar mampu berintegrasi
dalam kehidupan masyarakat.Keempat, pembinaan tidak lanjut
diberikan agar keberhasilan klien dalam proses rehabilitasi dan
telah disalurkan dapat lebih dimantapkan.38

b. Model Pelayanan Rehabilitasi Sosial

Dalam rehabilitasi sosial terdapat tiga model pelayanan yang

diberikan kepada klien, yaitu sebagai berikut:

Pertama, institutional Based Rehabilitation (IBR) adalah suatu
sistem pelayanan rehabilitasi sosial dengan menempatkan
penyandang masalah dalam suatu institusi tertentu.Sistem ini
adalah yang paling umum digunakan oleh pemerintah, yaitu
dengan membangun sarana-sarana sosial untuk menampung
penyandang masalah sosial dalam rangka memberikan pelayanan-
pelayanan atau rehabilitasi sosial.Termasuk dalam hal ini,
menjadi pelaksana teknis di bidang pelayanan rehabilitasi sosial
dengan didukung segala sarana-sarana yang dibutuhkan, termasuk
gedung sebagai center utama dari institusi sistem pelayanan

37Helen Haris Perleman, Sosial Casework A Problem Solving Process, (Bandung: KOPMA
STKS, 1991), hlm. 12.

38 Robert W Klenk dan Robert M. Ryan, bimbingan sosial kelompok,
http:/s2wp.com/i/favicon.ico?m=1311976023g, diakses pada tanggal 1 Juni 2016, pukul 15.00
WIB.
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rehabilitasi sosial.Kedua, extra-institusional Based
Rehabilitation, adalah suatu sistem pelayanan dengan
menempatkan penyandang masalah pada keluarga dan
masyarakat.Tindakan ini juga dipakai oleh pekerja sosial sebagai
bagian dari tahapan-tahapan rehabilitasi.Hanya saja sistem
tersebut dipakai setelah klien memasuki tahap monitoring dan
bimbingan lanjut.Kegunaan yang dapat dirasakan oleh pekerja
sosial dengan sistem ini bahwa sistem ini dipakai sebagai sarana
indikator kualitas keberhasilan dalam melakukan pelayanan-
pelayanan sosial bagi para klien.Ketiga, community Based
Rehabilitation (CBR) adalah suatu model tindakan yang
dilakukan pada tingkatan masyarakat dengan membangkitkan
kesadaran masyarakat dengan menggunakan sumber daya dan
potensi yang dimilikinya.Jadi sistem ini banyak digunakan dalam
bentuk pelayanan yang sifatnya semi makro, komunitas dalam
suatu masyarakat yang membutuhkan pelayanan sosial yang
sifatnya pemberdayaan.Untuk membangkitkan kesadaran dan
menggali potensi harus di lingkungan komunitas masyarakat,
pekerja sosial sebagai sarana pelayanan sosial juga melakukan hal
tersebut, namun ruang lingkupnya lebih kecil, yaitu di program-
program lembaga.Adapun yang dilakukan pekerja sosial adalah
pengalian potensi, memberdayakan diri para klien melalui minta
bakat yang dimilikinya, hal itu adalah sarana pendukung yang
penting setelah klien dianggap selesai dalam mengikuti pelayanan
sosial yang diberikan dan hidup berbaur dengan masyarakat.39

3. Tinjauan Tentang Efektivitas Program

a. Pengertian Efektivitas

Efektivitas adalah sebagai tingkat pengaruh atau akibat yang

ditimbulkan oleh adanya pelaksanaan kegiatan.40Efektivitas juga dapat

diartikan sebagai kondisi atau keadaan mengandung mengenai efek dan

akibat sesuai dengan yang dikehendaki.41 Robibins menjelaskan bahwa

39 Muis, Ichwan, “Konsep Rehabilitasi Sosial”, http://animenekoi.blogspot.com
/2012/06/konsep-rehabilitasi-sosial.html, diakses pada tanggal 21 Maret 2016. Pukul 17.00 WIB.

40R.Suprayogo dan listyawati, Efektivitas Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial Penyalahgunaan
Napza di Panti Sosial Parmadi Putra Yogyakarta, (Yogyakarta: Citra Media, 2012), hlm. 25.

41Ibid., hlm. 26.
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efektivitas dapat didefinikan sebagai tingkat pencapaian organisasi atas

tujuan jangka pendek (tujuan) dan jangka panjang  (cara), pemilihan itu

mencerminkan konstituensi stategis, minat mengevaluasi, dan tingkat

keberhasilan program.42

Tentang efektivitas berkaitan dengan pelaksanaan suatu

pekerjaan, yaitu: penyelesaian pekerjaan tepat pada waktu yang telah

ditetapkan. Artinya apakah pelaksanaan suatu tugas dinilai baik atau

tidak, terutama menjawab pertanyaan bagaimana cara melaksanakannya

dan berapa biaya yang dikeluarkan untuk itu.43

Efektivitas yang hendak dicapai orientasnya lebih bertuju pada

pengeluaran (output) bila dibandingkan dengan penggunaan masukan

(input). Efektivitas menjadi suatu ukuran yang menyatakan seberapa

jauh target (kualitas, kuantutas, waktu) telah tercapai, semakin besar

target yang dicapai maka semakin tinggi tingkat efektivitasnya.44

Berdasarkan dari definisi dan pengertian efektivitas dan juga

indikator yang ada, efektivitas merupakan kegiatan yang dapat

dianalisis dengan menggunakan pengukuran-pengukuran juga

pendekatan secara teoritis.Dan dapat dikatakan Sebuah program

ataupun kegiatan yang menunjukan efektif apabila tujuan yang

diinginkan dapat tercapai.

42Adam Ibrahim Indrawijaya, “Teori, Perilaku, dan Budaya Organisasi”, (Bandung: PT.
Refika Aditama, 2010), hlm. 175.

43Ibid., hlm. 176.

44Ibid,.
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b. Tolak Ukur Efektivitas

Penyelesaian kegiatan untuk mencapai efekivitas, juga dapat

dilihat dengan melakukan kajian evaluasi terhadap efektivitas, dalam

artian bahwa evaluasi yang dilakukan juga bisa melihat proses

pengukuran terhadap efektivitas itu sendiri. Sebagaimana dalam

pengukuran terhadap efektivitas yang paling umum dan sangat

menonjol sering dilakukan untuk mencapai tingkat efektivitas dapat

dilihat dari beberapa acuan yang dijadikan ukuran efektivitas sebagai

berikut:

1) Pencapaian tujuan secara menyeluruh.

Pencapaian tujuan adalah hasil akhir yang ingin dicapai

individu ataupun kelompok yang menjalankan suatu kegiatan

tertentu. Pencapaian tujuan merupakan pedoman yang digunakan

untuk mengukur efektivitas program dan efesiensi.

2) Keberhasilan sasaran.

Keberhasilan sasaran adalah sasaran yang dihitung atau yang

dibahas pada indikator ini merupakan hal yang perlu

ditinjau.Karena keberadaan program yang dirancang diperuntukan

untuk ini. Yang kemudian bagaimana program yang dilaksanakan

tidak termasuk keruang sasaran lain.

3) Keberhasilan program.

Pada keberhasilan program ini, yang dilihat adalah

bagaimana sasaran yang dituju mampu mengikuti dan memahami
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program-program yang diberikan dengan baik serta sasaran dapat

merealisasikan program ditunjukan dengan adanya perubahan

yang lebih baik.45

4) Kepuasan terhadap program

kepuasan terhadap program adalah pengukuran atau

indikator sejauh mana penerima program senang terhadap

program yang diberikan.Perhatian yang khusus juga harus

diberikan untuk menjaga kepuasan terhadap program, karena

dalam mengatahui mutu dan kualitas program yang diberikan

dapat dilihat pada tingkat kepuasan dari penerima program.46

Dari keempat pengukuran terhadap efektivitas ini dapat

dilaksanakan secara bersamaan apabila kemampuan sumber daya

manusia (SDM) yang dimiliki dapat memberikan kontribusi terhadap

tingkatan efektivitas, baik itu dari segi kepuasan, keberhasilan program

ataupun dari segi target yang menjadi sasaran. Kemampuan dalam

sumber daya manusia juga harus diimbangi dengan sumber daya alam

ataupun sarana dan prasarana serta keilmuan yang mencukupi, sehingga

dalam mencapai sebuah target yang menjadi ukuran terhadap efektivitas

dapat seimbang sesuai dengan ukuran yang ada.

45Cambel J.P, Riset dalam Efektivitas Organisasi, (Jakarta: Erlangga, 1989), hlm. 120.

46Ibid., hlm. 125.
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Pengukuran terhadap efektivitas juga dapat dilihat dari suatu

pencapaian tujuan yang berhasil. Akan tetapi, pencapaian tujuan dalam

efektivitas tidak semata-mata hanya berdasarkan pada pencapaian

keberhasilan dari suatu tujuan, melainkan juga melihat proses

penerapan secara langsung yang lebih optimal untuk mengukur

efektivitas.47Pada prinsipnya, ukuran dalam menentukan efektivitas di

atas merupakan suatu pedoman yang harus diterapkan untuk mencapai

tingkat keefektivan.

Dalam mengukur efektivitas pekerja sosial terus menerus

meminitoring perundang-undangan dan pengembangan kebijakan tipe

lain, mengevaluasi program dan pelayanan yang berkaitan untuk

menilai efektivitas dan menunjukan akuntabilitasnya. Untuk

menganalisis perubahan kebijakan, merekamenguji seberapa baik

menjangkau populasi target, mengukur sampai sejauh mana mencapai

tujuan, mengevaluasi efektivitas biayanya dan menentukan apakah

menghasilkan konsekuensi negatif.48

47Adam Ibrahim Indrawijaya, Teori, Perilaku dan Budaya Organisasi, (Bandung: Refika
Aditama, 2010), hlm. 177.

48Brenda dan Karla Krogsrud Miley, Sosial Work Anempowering Profession, (Bandung:
BBPPKS, 2007), hlm. 248.
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4. Hambatan-hambatan Pengukuran Efektivitas

Pengukuran kefektifan program tentu terdapat hambatan-hambatan

yang sering terjadi dalam proses pelaksanaannya. Hambatan-hambatan

yang terjadi adalahsebagai berikut:

Pertama, kompleksitas program.Secara sederhana, organisasi
tersendiri dari perangkat lunak dan keras, yaitu sumber daya manusia
dan anggaran. Sumber daya manusia, meliputi berbagai keahlian
yang dibutuhkan baik secara langsung maupun tidak langsung
terlibat dalam proses program. Sementara itu, anggaran dapat
dibedakan menjadi anggaran tetap dan anggaran oprasional yang
juga memiliki jenis dan alokasi/peran yang bervariasi.Kedua, teknik
pengukuran kinerja.Pengukuran kinerja yang dilakukan hanya
dengan membandingkan secara time series (dari satu periode ke
periode).Teknik evaluasi ini tidak mampu memberi indikasi arah
kebijakan yang jelas.Dengan demikian, hasil evaluasi yang diperoleh
masih sulit untuk digunakan sebagai acuan kebijakan yang
berorientas pada perbaikan efektivitas program.49

F. Metode Penelitian

Metode penelitian pada dasarnya adalah cara ilmiah untuk

mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu yang mana dalam

sebuah metode mempunyai hal tersendiri yang perlu untuk diperhatikan yaitu,

cara ilmiah, data, tujuan dan kegunaan. 50 Dari sini dimaksudkan bahwa

metode yang diperoleh melalui penelitian ini yaitu data yang nyata dapat

diamati, sehingga mempunyai sebuah kriteria tertentu yang valid.

49Agus Joko Purwanto, Teori Organisasi, (Tangerang Selatan: Universitas Terbuka, 2014),
hlm. 1.44.

50Sugiyono, Metode Peneliian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D, (Bandung: ALFABETA,
2013), hlm. 2.
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1. Jenis Penelitian

Untuk mempermudah penelitian ini, maka peneliti menggunakan

metode kualitatif deskriptif atau sering disebut juga dengan penelitian

lapangan (field Research).Penelitian kualitatif adalah sebuah metode

alamiah yang memandang segala sesuatunya secara utuh, metode kualitatif

ini juga merupakan sebuah metode yang dilakukan dengan pengumpulan

data secara gabungan dan lebih menekankan makna untuk membentuk

suatu gagasan.51Dalam hal ini yang dimaksud dengan penelitian lapangan

adalah mengambil data terkait dengan efektivitas pelaksanaan program

klasifikasi bagi rehabilitasi psikososial eks psikotik yang dilihat dari tolak

ukur efektivitas yaitu pencapaian tujuan secara menyeluruh, keberhasilan

sasaran, keberhasilan program dan kepuasan terhadap program.

2. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Balai Rehabilitasi Sosial Bina Karya dan

Laras Yogyakarta (Balai RSBKL), beralamat di Jl. Sidomulyo TR/ 369,

Tegalrejo, Yogyakarta yang merupakan tempat untuk mendapatkan data

klien eks psikotik dan data terkait sejarah, bentuk pelayanan yang

diberikan.Selain itu, penelitian ini dilakukan untuk mendapatkan data

terkait efektivitas pelaksanaan program klasifikasi bagi rehabilitasi

psikososial eks psikotik.

51Sugiyono, Metode Peneliian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D, (Bandung: ALFABETA,
2013), hlm. 9.
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3. Penentuan Subyek dan Obyek Penelitian

a. Subyek Penelitian

Subyek penelitian adalah sumber utama dalam memberikan

informasi terkait penelitian yang dapat memberikan data mengenai

masalah yang diteliti. 52 Subyek yang menjadi informan dalam

penelitian ini adalah: 1) Pekerja sosial, karena pekerja sosial adalah

pencetus sekaligus pelaksana dengan dibantu ahli dibidangnya.

2) Paramedis, karena paramedis menentukan standar alat ukur bagian

ADL atau adaptasi lingkungan klien dan pekembangan gejala psikotik.

3) Seksi Bagian Rehabilitasi, karena  Seksi Bagian Rehabilitasi sebagai

yang bertanggung jawab dalam masalah program rehabilitasi yang

diberikan kepada klien. 4) Pramurukti, karena pramurukti adalah yang

lebih sering berdapan langsung dengan klien dalam kegiatan sehari-hari

dari kegiatan dimulai dan kegiatan selesai. 5) Klien, klien eks psikotik

Balai Rehabilitasi Sosial Bina Karya dan Laras Yogyakarta yang secara

langsung mengikuti program klasifikasi tersebut.

b. Obyek Penelitian

Obyek dalam penelitian yaitu pokok permasalahan yang menjadi

acuan atau ketertarikan peneliti melakukan penelitian.Obyek yang

menjadi sasaran dalam kajian yaitu efektivitas pelaksanaan program

klasifikasi bagi rehabilitasi psikososial eks psikotik di Balai

Rehabilitasi Sosial Bina Karya dan Laras Yogyakarta.

52Saifudin Anwar, Metode Penelitian, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1998), hlm. 34-35.
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4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan merupakan langkah yang

paling strategis yang digunakan dalam penelitian ini, dengan tujuan supaya

dapat memperoleh data yang relevan dengan permasalahan.Dalam

penelitian ini, peneliti menggunakan metode pengumpulan data yang

bersifat netral yaitu mengguanak metode observasi, wawancara dan

dokumentasi.53 Beberapa metode yang digunakan peneliti dalam penelitian

dapat dijabarkan sebagai berikut:

a. Observasi Parsitipatif

Observasi adalah pengamatan secara langsung yang dilakukan

peneliti secara sistematis terhadap suatu fenomena yang menjadi titik

permasalahan dalam penelitian. 54 Dalam artian bahwa dengan

pengamatan langsung yang dilakukan, maka peneliti dapat mencatat

semua kejadian yang dilihat pada saat kegiatan berlangsung.Selain itu,

observasi yang dilakukan peneliti yaitu bersifat partisipan artinya

bahwa peneliti juga seorang yang ikut serta dalam kelompok yang

diteliti. 55 Metode ini juga digunakan untuk melakukan pengamatan

langsung terhadap perubahan yang ada pada diri eks psikotik.

53Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D, hlm. 225.

54Sutrisno Hadi, Metodologi Research II, (Yogyakarta: Andi Offset, 1989), hlm. 122.

55S. Nasution, Metode Reseach,(Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2006), hlm. 107.



30

b. Wawancara

Wawancara merupakan suatu teknik dalam penelitian kualitatif,

dimana seorang responden atau kelompok responden

mengkomunikasikan bahan-bahan dan mendorong untuk didiskusikan

secara bebas. 56 Dalam melakukan wawancara, peneliti disini

menggunakan teknik wawancara terstruktur dalam artian bahwa semua

pertanyaan yang telah digunakan dirumuskan dengan cermat.57

c. Dokumentasi

Dokumentasi yakni teknik pengumpulan data yang ditujukan

kepada subyek penelitian. 58 Biasanya berupa data statistik, agenda

kegiatan, produk keputusan atau kebijakan, sejarah dan hal lainnya

yang terkait dengan penelitian.59Disini juga termasuk salah satu yang

terpenting karena dapat membantu peneliti memperoleh informasi dari

macam-macam sumber data tertulis ataupun yang berbentuk gambar

dan rekaman.

Dengan metode ini, maka peneliti dapat melacak sejumlah data

baik berupa buku-buku, surat-surat dan laporan atau cacatan tertulis

lainnya yang digunakan untuk memperkuat peroleh data awal yang

diperlukan peneliti.

56Elvinaro Ardiyanto, Metodologi Penelitian untuk Public Riations Kuantitatif dan Kualitatif,
(Bandung: Simbiosa Rakatama Media, 2010), hlm. 61.

57Lexy J. Moelong, Metodologi Penelitian Kualitatif, (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya
Offset, 2008), hlm. 107.

58 Sukandarrumidi, Metedologi Penelitian, Petunjuk Praktis Untuk Peneliti Pemula,
(Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2002), hlm. 65.

59Lexy J. Moelong, Metodologi Penelitian Kualitatif, hlm. 83.
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5. Analisis Data

Analisis data menjadi sebuah pegangan bagi peneliti untuk

menganalisis data sebelum di lapangan dan analisis ketika di lapangan.

Dilihat dari segi pengertian, analisis adalah proses penyusunan data agar

dapat ditafsirkan.60 Dalam proses menganalisis data yang telah terkumpul,

peneliti menggunakan cara analisis deskriptif kualitatif karena telah

menganalisis data yang diperoleh di lapangan berdasarkan pengelompokan

data menurut kategori-kategori tertentu. Penjabaran data yang telah

didapatkan, peneliti mengungkapkan dengan kata-kata atau kalimat dengan

kerangka berfikir teoritik untuk memperoleh kesimpulan atau jawaban dari

permasalahan yang telah dirumuskan.61

Analisis juga merupakan kegiatan interaktif yang berlangsung

dengan menggunakan langkah-langkah sebagai berikut.62 Lihatlah gambar

diberikut ini:

Gambar 2. Analisis Data Kualitatif63

60Lexy J. Moelong, Metodologi Penelitian Kualitatif, hlm 215.

61Suharsimi Arikunto, Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik, (Jakarta: Rineka Cipta,
1997), hlm. 236.

62Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, hlm. 246.

63Miles Huberman, Analisis Data Kualitatif, (Jakarta: UI Pes, 1992), hlm. 17.
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a. Reduksi Data

Reduksi data merupakan kegiatan, memilih hal-hal yang pokok,

memfokuskan hal-hal terpenting dengan mencari pola temannya,

sehingga data yang dipilih memberikan gambaran yang lebih jelas.

b. Penyajian Data

Dalam penelitian kualitatif, penyajian data bisa diuraikan dalam

bentuk uraian singkat, bagan dan hubungan antara kategori yang

menjadi obyek penelitian.

c. Penarikan Kesimpulan

Penarikan kesimpulan dalam penelitian kualitatif merupakan

penemuan yang berupa deskriptif atau gambaran suatu obyek yang

sebelumnya masih remang-remang sehingga setelah diteliti menjadi

jelas.

6. Teknik Pemilihan Informan (PurposiveSampling)

Teknik pemilihan informan (teknik sampling) disini yaitu teknik

yang digunakan untuk menentukan sampel yang digunakan dalam

penelitian.Untuk menentukan sampel yang digunakan, maka dalam

penelitian disini menggunakan teknik pengumpulan sampel yang disebut

dengan purposive sampling.Purposive sampling adalah teknik

pengambilan sempel yang merupakan sumber data dengan pertimbangan

tertentu.64

64Sugiyono, Memahami Penelitian Kualitatif, (Bandung: Alfabeta, 2014), hlm. 54.
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Karena responden dalam penelitian ini salah satunya adalah klien eks

psikotik maka peneliti memilih beberapa responden yang dipertimbangkan

sudah mampu untuk berkomunikasi dengan baik dan mampu memberikan

informasi terhadap peneliti.

G. Sistematika Pembahasan

Penulis menetapkan pembagian sistematika pembahasan ke dalam

beberapa bagian.Hal ini dilakukan agar pembahasan saling terkait dan

menghasilkan penulisan serta penyusunan yang utuh dan sistematis.

Isi skripsi terdiri dari tiga bagian, yaitu: bagian awal, bagian inti dan

bagian akhir. Dalam sistematika pembahasan, bagian awal merupakan

halaman judul, nota dinas, pengesahan, halaman motto, persembahan, kata

pengantar, daftar isi dan abtraksi.

Kemudian bagian inti terdiri dari empat bab, yaitu: Bab I, merupakan

pendahuluan, pada bab ini berfungsi sebagai pengantar dan pengarah kajian

bab-bab selanjutnya yang memuat penegasan judul, latar belakang masalah,

rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kajian pustaka,

kerangka teori, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

Bab II, yaitu berisi tentang gambaran umum tentang lokasi yang

menjadi penelitian meliputi sejarah, letak geografis, visi dan misi, struktur

organisasi, sasaran dan bentuk pelaksanaan program klasifikasi di Balai

Rehabilitasi Sosial Bina Karya dan Laras Yogykarta. Gambaran umum

tentang lokasi dan bentuk pelaksanaan programklasifikasi ditelusuri

berdasarkan semua hal yang sudah ditetapkan di Balai RSBKL.
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Bab III, berisi analisis efektivitas program klasifikasi bagi rehabilitasi

psikososial eks psikotik di Balai Rehabilitasi Sosial Bina Karya dan Laras

Yogyakarta. Penjelasan dalam bab ini, mengacu pada bagaimana efektivitas

program klasifikasi bagi rehabilitasi psikososial eks psikotik  yang mencakup

empat sub bab yaitu tentang pencapaian tujuan, keberhasilan sasaran,

keberhasilan program klasifikasi dan hambatan dalam pelaksanaan program

klasifikasi di Balai Rehabilitasi Sosial Bina Karya dan Laras Yogyakarta.

Bab IV, merupakan bagian akhir dalam isi skripsi ini. Pada bab ini

memuat penutup yang didalamnya mecakup kesimpulan dari seluruh

pembahasan yang telas dijelaskan dan diuraikan penyusun dari hasil

penelitian yang merupakan jawaban dari pokok masalah yang diangkat dalam

penelitian ini. Kemudian dilanjutkan dengan saran-saran dari penyusun

kepada Balai Rehabilitasi Sosial Bina Karya dan Laras Yogyakarta.
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BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan penjelasan yang telah diurakan oleh peneliti, maka dapata

ditarik kesimpulan dari penelitian ini.Dapat diketahui bahwa, program

klasifikasi yang dilaksanakan oleh pekerja sosial guna rehabilitasi psikososial

eks psikotik di Balai Rehabilitasi Sosial Bina Karya dan Laras Yogyakarta

telah efektif.Namun, tercapainya tingkat efektivitas pada program klasifkasi

bagi rehabilitasi psikososial eks psikotik perlu ada yang dibenahi oleh pekerja

sosial dan Balai RSBKL Yogyakarta terkait dengan banyaknya waktu luang

dan kegiatan yang kurang berfariasi.Hal tersebut diketahui dari hasil

penelitian yang dilakukan, peneliti mengetahui jawaban klien eks psikotik

masih banyak waktu luang yang tidak dimanfaatkan dan kegiatan yang

dilakukan kurang berfariasi di Balai Rehabilitasi Sosial Bina Karya dan Laras

Yogyakarta.

Penilaian mengenai program klasifikasi yang dilaksanakan oleh pekerja

sosial Balai RSBKL Yogyakarta dilihat berdasarkan tolak ukur efektivitas

dan indikator keberhasilan program klasifikasi. Adapun keberhasilan program

klasifikasi bagi rehabilitasi psikososial eks psikotik adalah sebagai berikut:

1. Dari temuan dan teknik pengumpulan data yang peneliti lakukan, dapat

disimpulkan bahwa tujuan program klasifikasi yang dilaksanakan oleh

pekerja sosial Balai Rehabilitasi Sosial Bina Karya dan Laras telah
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tercapai. Tercapainya tujuan tersebut sesuai dengan data klasifikasi

klien eks psikotik dan telah ditempatkan ke dalam program yang

disesuaikan dengan kondisi dan kemampuan serta kebutuhan klien eks

psikotik. Terlebih, adanya klasifikasi klien eks psikotik memberikan

manfaat bagi lingkungan Balai RSBKL Yogyakarta.

2. Keberhasilan sasaran pada program klasifikasi di Balai RSBKL

Yogyakarta, dapat disimpulkan bahwa telah mencapai keberhasilan

sasaran program. Hal tersebut sesuai dengan data yang peneliti temukan

di lapangan menunjukan bahwa klien eks psikotik diklasifikasikan

menggunakan standar alat ukur pada setiap kelas yang harus dicapai

oleh masing-masing klien eks psikotik dan benar-benar sesuai dengan

kondisi dan kemampuan klien.

3. Indikator keberhasilan program klasifikasi di Balai RSBKL Yogyakarta

adalah adanya perkembangan yang lebih baik dalam kemandirian klien

eks psikotik ketika melaksanakan kegiatan sehari-hari di Balai. Peneliti

menemukan adanya perkembangan kemandirian klien eks psikotik ke

arah yang lebih baik seperti halnya sudah bisa mandi sendiri dan sudah

dapat membantu teman-temannya yang lain.

4. Mengenai kepuasan program klasifikasi klien eks psikotik di Balai

RSBKL Yogyakarta telah mencapai tingkat kepuasan yang dirasakan

oleh klien eks psikotik dalam mengikuti kegiatan rehabilitasi

psikososial. Kepuasan tersebut dapat dilihat dari penelitian yang
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dilakukan serta informan klien eks psikotik yang merasakan puas

terhadap program klasifikasi yang dilaksanakan oleh pekerja sosial.

Hambatan-hambatan yang dialami oleh pelaksana program klasifikasi

di Balai RSBKL Yogyakarta dilihat dari penelitian yang dilakukan ialah:

1. Rendanya sumber daya manusia (SDM), sebagai pelaksana program

klasifikasi sehingga dapat mempengarui hasil yang sempurna.

2. Terbatasnya fasilitas penunjang, pelaksanaan kegiatan mengalami

keterbatasan fasilitas. Dan,

3. Kendala dana, sehingga program klasifikasi masih menggunakan dana

minimalis dalam melakukan kegiatan.

B. Saran-saran

1. Pekerja sosial sebagai pelaksana program klasifikasi di Balai

Rehabilitasi Sosial Bina Karya dan Laras terus mengembangkan

program klasifikasi yang sudah terlaksana.

2. Perlunya pengkajian ulang kurikulum rehabilitasi khususnya instruktur

kegiatan, supaya kegiatan berjalan lebih terarah, jelas dan lebih

berfariasi.

3. Pemanfaatan waktu luang yang ada dengan mengadakan kegiatan yang

bermanfaat.

4. Balai RSBKL Yogyakarta memberikan fasilitas dalam kegiatan

program klasifikasi guna menunjang keberhasilan yang diinginkan.

5. Program klasifikasi dievaluasi selama 3 bulan sekali guna menilai

perkembangan klien eks psikotik.
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C. Penutup

Alkhamdulillah, segala puji hanya bagi Allah SWT yang telah

melimpahkan nikmat-NYA sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi

ini.Tentu saja skripsi yang penulis susun ini masih terdapat banyak

kekurangan, untuk ini kritik dan saran dari pembaca sangat diharapkan

sebagai usaha perbaikan agar skripsi ini menjadi lebih baik.

Semoga skripsi yang penulis susun ini dapat memberikan manaaf bagi

pembaca pada umumnya dan bagi penulis pada khususnya.
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PANDUAN WAWANCARA

A. Wawancara kepada TU

1. Bagaimana sejarah Balai RSBK dan Laras didirikan?

B. Wawancara Kepada Pelaksana Program Klasifikasi:

1. Pekerja Sosial

a. Apakah program klasifikasi sebagai bentuk pengembangan model

dari hasil evaluasi program rehabilitasi sebelumnya?

b. Apa yang menjadi indikator bapak/ibu melaksanakan program

klasifikasi dilaksanakan pada rehabilitasi klien eks psikotik?

c. Apakahindikatortersebutsudahsesuaidenganrealita yang adaseper-

timisalkankebutuhan, kritreria, karakter?

d. Tujuan apa yang ingin dicapai dari program klasifikasi?

e. Bagaimana konsep program klasifikasi dilaksanakan?

f. Bagaimana bapak/ibu menentukan kelas bagi klien eks psikotik?

g. Intervensi apa yang diberikan kepada klien eks psikotik?

h. Siapasaja yang berkomitmendalam program klasifikasi?

i. Program klasifikasidilaksanakanberapa lama?

j. Apakahsudahsesuaidenganwaktu yang sudahdirencakandiawal?

k. Denganwaktutersebutapakahsudahberhasilmencapai target/ sasaran

program yang diharapkan?

l. Menurut bapak/ibu apakah program klasifikasi sudah mencapai

tujuan yang harapakan?

m. Apa tujuan yang belum tercapai dari program klasifikasi?

n. Apa kriteria dari keberhasilan  dalam pencapaian tujuan program

klasifikasi?

o. Jika iya, hasil seperti apa yang telah dicapai dalam program

klasifikasi?

p. Siapakah yang dilibatkan dalam program klasifikasi?

q. Apadampaknegativedanpositifdilaksanakannya program klasifika-

sibagiindividu, lembaga, keluarga?
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r. Program klasifikasimengahsilkanproduktiftas yang sepertiapa?

s. Bagaimana tanggapan dari pihak lain di Balai RSBK dan Laras

dengan adanya program klasifikasi? Mendukung/ tidak?

t. Apa saja hambatan-hambatan yang dialami dalam melaksanakan

program klasifikasi?

u. Hambatan tersebut muncul darimana ?

v. Apakah program klasifikasisudahpernahdievaluasi?

2. Pramurukti

a. Apa tanggapan bapak/ibu dengan adanya program klasifikasi?

b. Apakah program klasifikasi cukup membantu bapak/ibu dalam

mendampingi klien?

c. Apakah ada peninggatan perubahan yang lebih baik dari klien?

d. Apakah bapak/ibu mendukung dengan adanya program klasifikasi?

e. Dalam program klasifikasibapak/ ibuberperansebagaiapa?

3. Paramedis

a. Apa tanggapan bapak/ibu dengan adanya program klasifikasi?

b. Apakah program klasifikasi cukup membantu bapak/ibu dalam

mendampingi klien?

c. Apakah ada peninggatan perubahan yang lebih baik dari klien?

d. Apakah bapak/ibu mendukung dengan adanya program klasifikasi?

4. Klien

a. Apakahbapak/ ibumerasaterbantudenganadanya program klasifi-

kasi?

b. Bagaimana tanggapan bapak/ ibu terhadap program klasifikasi?

c. Apa yang dirasakan oleh bapak/ ibu sebelum dan sesudah adanya

program klasifikasi?

d. Apa dampak positif dan negatif program klasifikasi terhadap

bapak/ ibu?
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e. Apakah ada perbedaan disetiap masing-masing kelas ?

f. Apa harapan bapak/ibu terhadap program klasifikasi?

g. Apakah program klasifikasi sudah memenuhi kebutuhan

bapak/ibu?

h. Apakah bapak/ibu merasa nyaman terhadap klasifikasi yang

didapat?

i. Apa masukan bapak/ibu terhadap program klasifikasi?

5. Kepala Rehabilitasi

a. Apa harapan bapak/ibu dengan adanya program klasifikasi?

b. Apakah bapak/ibu mendukung dilaksanakannya program

klasifikasi?

c. Apakah dengan adanya program klasifikasi menjadi lebih baik?
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