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Abstrak - Salah satu ciri utama yang dialami oleh penderita 

skizofrenia adalah gangguan dalam keberfungsian sosial. 

Keberfungsian sosial dapat ditingkatkan melalui pemberian 

pelatihan keterampilan sosial. Tujuan dari penelitian ini adalah 

untuk mengetahui peran pelatihan keterampilan sosial dalam 

meningkatkan keberfungsian sosial penderita skizofrenia. Subjek 

dalam penelitian ini berjumlah dua orang penderita skizofrenia. 

Keberfungsian sosial subjek penelitian diukur dengan 

menggunakan checklist keberfungsian sosial. Hasil dari pelatihan 

keterampilan sosial menunjukkan adanya peningkatan 

keberfungsian sosial pada  kedua subjek. Hal ini menunjukkan 

bahwa pelatihan keterampilan sosial berperan dalam 

meningkatkan keberfungsian sosial penderita skizofrenia. Kedua 

subjek mengalami peningkatan pada aspek-aspek yang berbeda. 

Subjek 1 menunjukkan peningkatan pada aspek social 

engagement, independence competence, dan employment atau 

occupation. Subjek 2 mengalami peningkatan dalam aspek 

interpersonal behavior. Kedua subjek menunjukkan skor yang 

stabil pada aspek pro social activities, recreation, dan 

independence performance. Perbedaan skor dan hasil 

peningkatan keberfungsian sosial dimungkinkan disebabkan oleh 

waktu pelatihan yang singkat dan kemampuan subjek yang 

berbeda sebelum mengikuti pelatihan.  

 

Kata kunci –  keberfungsian sosial, pelatihan keterampilan 

sosial, skizofrenia 
 

 

PENDAHULUAN 

Shim dan kawan-kawan (2008) menjelaskan bahwa salah 

satu ciri utama yang pasti dialami oleh orang yang mengalami 

skizofrenia adalah kelemahan dalam keberfungsian sosial. 

Individu yang mengalami skizofrenia menunjukkan 

kemunduran dalam melakukan pekerjaan dan keberfungsian 

sosialnya, yaitu mengalami kesulitan mempertahankan 

pembicaraan, menjalin pertemanan, mempertahankan 

pekerjaan yang dimiliki dan tidak mampu menjaga kebersihan 

diri sendiri (Nevid, Rathus, & Greene, 2005). Penderita 

skizofrenia mengalami gangguan dalam seluruh keberfungsian 

sosialnya, khususnya ketidakmampuan dalam memanfaatkan 

waktu luang, berperan dalam hubungan keluarga dan berperan 

sebagai suami atau istri  (Fung, 2007).  

Roder dan kawan-kawan (2002) menyatakan bahwa 

pelatihan keterampilan sosial terbukti dapat meningkatkan 

kemampuan penderita skizofrenia untuk berinteraksi dengan 

lingkungan sekitarnya. Hersen dan Bellack (1976) 

memberikan  pelatihan keterampilan sosial terhadap dua orang 

laki-laki penderita skizofrenia. Fokus dari penelitian yang dia 

lakukan adalah untuk membantu subjek mengekspresikan 

perasaan yang positif dan negatif. Hasil dari penelitian ini 

menunjukkan bahwa pelatihan keterampilan sosial secara 

efektif mampu mengubah perilaku subjek sesuai dengan target 

perilaku yang diinginkan.  

Keberfungsian sosial adalah kemampuan individu untuk 

menjalin hubungan dengan orang lain, mempertahankan 

hubungan tersebut, bertindak dengan bebas dan melakukan 

kegiatan sehari-hari dengan tepat (Birchwood dan kawan-

kawan, 1990). Aspek keberfungsian sosial terdiri dari:  

a. Social Engagement 

b. Interpersonal Behavior .  

c. Pro-social activities  

d. Recreation  

e. Independence competence 

f. Independence performance  

g. Employment atau Occupation  

 

Pelatihan keterampilan sosial adalah suatu rangkaian 

pelatihan yang berguna untuk meningkatkan keberfungsian 

sosial penderita skizofrenia (Bellack, 2002). Proses pemberian 

pelatihan keterampilan sosial terdiri dari pemberian instruksi, 

menunjukkan contoh perilaku, melakukan role play, dan 

pemberian umpan balik atau penguatan pada perilaku yang 

tepat untuk meningkatkan perilaku yang diharapkan. Materi 

pelatihan disusun berdasarkan komponen keterampilan sosial 

yaitu expressive skills dan receptive skills (Bellack dkk., 

2004). 

 

Horan dan kawan-kawan (2008) menyatakan bahwa 

keberfungsian sosial adalah salah satu aspek penting yang 

harus ditingkatkan pada penderita skizofrenia. Keberfungsian 

sosial menyangkut bagaimana individu mampu berinteraksi 

dengan orang lain. Thomas dan kawan-kawan (2007)  

menyatakan bahwa penguasaan kefungsian sosial merupakan 

tujuan utama yang dicapai dalam treatment yang dilakukan 

untuk penderita skizofrenia. Mueser dan McGurk (2004) 
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menyatakan bahwa keberfungsian sosial penderita skizofrenia 

bisa ditingkatkan melalui pelatihan keterampilan sosial.  

Pelatihan keterampilan sosial langsung ditujukan untuk 

peningkatan keberfungsian sosial penderita skizofrenia dengan 

mengajarkan keterampilan sosial baru. Keterampilan sosial ini 

meliputi bagaimana cara memulai pembicaraan dan 

mengekspresikan perasaan. Keterampilan ini diajarkan dengan 

menggunakan strategi belajar sosial seperti modelling, role 

play, dan pemberian tugas. Pelatihan keterampilan sosial 

merupakan percobaan yang sistematik dan membantu klien 

meningkatkan hubungan interpersonal dan perilaku sosial 

penderita skizofrenia (Bellack, 2002; Birchwood & Jackon, 

2001). 

  

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui apakah 

ada perbedaan keberfungsian sosial sebelum dan setelah 

pelaksanaan pelatihan keterampilan sosial pada penderita 

skizofrenia. 

 

METODOLOGI PENELITIAN 

 

Subjek penelitian adalah pasien penderita skizofrenia yang 

tinggal di rumah pemulihan Shekinah Glory. Jumlah subjek 

penelitian adalah dua orang. Subjek penelitian belum pernah 

mengikuti pelatihan keterampilan sosial dan bersedia secara 

sukarela mengikuti pelatihan keterampilan sosial. 

 

Desain penelitian yang digunakan dalam penelitian ini 

adalah pretest posttest small N design.  Penelitian ini terdiri 

dari satu kelompok eksperimen yang akan mendapatkan 

treatment yang sama. Treatment yang diberikan berupa 

pemberian pelatihan keterampilan sosial. Pelatihan dalam 

penelitian ini diadaptasi dari pelatihan keterampilan sosial 

milik Bellack dan kawan-kawan (2004). 

 

Prosedur eksperimen dalam penelitian ini dapat 

digambarkan sebagi berikut: 

 

  

  

 Keterangan:  

 K : kelompok eksperimen 

 O1 : Observasi pre-test 

 X  : Pelatihan keterampilan sosial 

 O2 : Observasi post-test 

 

Pelatihan akan diberikan selama 4 sesi selama 4 hari. 

Subjek hanya akan mengikuti 1 sesi pelatihan setiap harinya. 

Durasi setiap sesi pelatihan adalah  60 menit. Pada sesi 1, 

subjek akan diajarkan materi “mendengarkan orang lain”, sesi 

2 “membuat permintaan”, sesi 3 “menyampaikan perasaan 

yang positif” dan sesi 4 adalah “menyampaikan perasaan yang 

tidak menyenangkan”.  

 

Instrumen penelitian yang digunakan dalam penelitian ini 

adalah observasi dan wawancara.  

 

1. Observasi 

a. Observasi untuk analisis kebutuhan 

Observasi ini dilakukan dengan metode fieldnote yaitu 

mencatat semua kejadian yang dilihat pada saat observasi.  

 

 b. Observasi untuk keberfungsian sosial 

Observasi yang selanjutnya dilakukan dengan 

menggunakan checklist keberfungsian sosial. Teknik observasi 

yang digunakan untuk mengamati keberfungsian sosial subjek 

adalah event recording. Event recording adalah suatu teknik 

pencatatan yang memusatkan perhatian pada sasaran perilaku 

yang terpilih selagi perilaku tersebut terjadi selama interval 

waktu yang ditentukan.  

 

2. Wawancara 

a. Wawancara heteroanamnesa 

Wawancara pertama dilakukan untuk mengetahui latar 

belakang subjek dan menggali mengenai penyakit dan 

keberfungsian subjek.  

 

b. Wawancara riwayat penyakit dan keberfungsian sosial 

Peneliti juga melakukan wawancara dengan pengerja 

gereja untuk mengetahui perkembangan penyakit subjek dan 

keberfungsian sosial subjek.   

 

Validitas instrumen penelitian diukur melalui validitas isi 

(content validity).  Instrumen penelitian harus mampu 

mengukur variabel yang hendak diukur, yaitu keberfungsian 

sosial penderita skizofrenia. Instrumen penelitian yang 

dimaksudkan adalah checklist keberfungsian sosial yang 

diberikan kepada observer untuk mengukur perilaku subjek 

selama pelatihan keterampilan sosial. Validitas isi ditegakkan 

dengan memeriksakan instrumen penelitian tersebut kepada 

pakar skizofrenia untuk memastikan apakah instrumen 

penelitian tersebut benar-benar mampu mengukur perilaku 

keberfungsian sosial subjek. 

Reliabilitas dalam penelitian ini diukur dengan cara 

melakukan perhitungan kesepakatan antar observer yang 

terlibat dalam penelitian. Perhitungan kesepakatan ini 

menggunakan cara penghitungan interrater reliability dengan 

menggunakan konkordansi Kendall-W melalui SPSS for 

windows versi 16.0 dengan nilai signifikansi  p<0,05.  

 

Data pre-test dan post-test dari masing-masing subjek 

didapat dari observasi yang dilakukan oleh dua oberserver 

yang akan dijumlah berdasarkan masing-masing aspek dan 

secara keseluruhan. Masing-masing aitem checklist 

keberfungsian sosial yang dicentang akan mendapat skor 1 

sedangkan yang tidak dicentang akan mendapat skor 0. 

Metode analisis data dalam penelitian ini menggunakan 

analisis statistik deskriptif yang berupa grafik. Grafik tersebut 

akan menunjukkan naik turunnya skor pre-test dan post-test 

dari masing-masing aspek dan skor secara keseluruhan 

K  :  O1  X  O2 



HASIL DAN PEMBAHASAN 

Uji reliabilitas checklist keberfungsian sosial dilakukan 

dengan menguji masing-masing indikator menggunakan 

konkordansi Kendall-W melalui SPSS for windows versi 16.0. 

Hasilnya menunjukkan nilai signifikansi sebesar 0,000 

(p<0,05) untuk semua indikator keberfungsian sosial.  

 

Peneliti memberikan checklist keberfungsian sosial 

kepada pakar skizofrenia. Pakar skizofrenia menyatakan 

bahwa aitem-aitem dalam  checklist keberfungsian sosial telah 

sesuai dengan teori yang digunakan. 

 

Hasil Pre-test dan Post-test 

 

 
Gambar 1 Grafik Social Engagement 

 

 
Gambar 2 Grafik Interpersonal Behavior 

 

 
Gambar 3 Grafik Pro-Social Activities 

 

 
Gambar 4 Grafik  Recreation  

 

 

  Gambar 5 Grafik Independence Competence 

 

 
Gambar 6 Grafik Independence Performance 

 

 

 
Gambar 7 Grafik Employment atau Occupation 

 

Gambar 8 Grafik Skor Total Kedua Subjek  

Pelatihan keterampilan sosial berperan dalam meningkatkan 

keberfungsian sosial penderita skizofrenia (Roder dkk., 2002). 

Hasil dari penelitian ini menunjukkan adanya peningkatan 

keberfungsian subjek 1 dan 2. Subjek 1 memiliki skor pre-test 

sebesar 9,5 dan post-test sebesar 11,5. Subjek 2 memiliki skor 

pre-test sebesar 5 dan post-test sebesar 7. Kedua subjek 

mengalami peningkatan sebesar 2 poin (terlihat pada gambar 

8).  

Subjek 1 dan 2 mengalami peningkatan pada aspek-aspek 

yang berbeda. Subjek 1 mengalami peningkatan pada aspek 

social engagement, independece competence, dan employment 



atau occupation (terlihat pada gambar 1, 5, 7).  Subjek 2 

menunjukkan peningkatan pada aspek interpersonal behavior 

( terlihat pada gambar 2). Subjek 1 dan 2 sama-sama tidak 

mengalami peningkatan dalam aspek pro-social activities, 

recreation dan independence performance (terlihat pada 

gambar 3, 4, 6). Subjek 1 dan 2 memiliki tingkat 

keberfungsian sosial yang berbeda sebelum mengikuti 

pelatihan. Subjek 1 memiliki keberfungsian sosial yang lebih 

tinggi daripada subjek 2.  

Keberhasilan dalam penelitian ini dipengaruhi oleh 

beberapa faktor pendukung. Liberman dan Fuller (2000) 

menyatakan bahwa setting pelatihan harus dirancang senatural 

mungkin, memberikan banyak kesempatan subjek untuk 

berpartisipasi dan memberikan penguatan kepada subjek. 

Faktor pendukung yang pertama adalah kesempatan yang 

diberikan kepada subjek untuk berperan aktif selama proses 

pelatihan keterampilan sosial. Hal ini terlihat dari rundown 

setiap sesi yang mengharuskan masing-masing subjek 

berperan dalam setiap metode role play yang dilakukan.   

Faktor pendukung kedua adalah adalah pujian dan hadiah 

berupa biskuit coklat yang diberikan oleh peneliti kepada 

subjek sebagai umpan balik atas perilaku tepat yang 

ditunjukkan oleh subjek. Operant conditioning merupakan 

pemberian ganjaran pada individu atas pemunculan perilaku, 

pemberian penguatan positif atas perilaku yang diharapkan 

dan penguatan negatif atas perilaku yang tidak diharapkan.  

Bellack (2002) menyatakan bahwa pemberian umpan 

diberikan untuk mendorong subjek terus melakukan perilaku 

yang diharapkan. Pemberian hadiah akan mendorong subjek 

melakukan perilaku yang diharapkan dengan lebih baik.  

Faktor penghambat dalam penelitian ini adalah subjek 2 

yang sempat menunjukkan penolakan untuk mengikuti 

pelatihan. Pada sesi pertama subjek 2 menunjukkan penolakan 

untuk mengikuti pelatihan. Peneliti harus meminta bantuan 

pengerja gereja untuk membujuk subjek 2 mau mengikuti sesi 

pelatihan.  Penolakan yang ditunjukkan oleh subjek 2 

membuat waktu pelatihan menjadi berubah dan tidak sesuai 

dengan jadwal. 

 

KESIMPULAN 

Peningkatan keberfungsian sosial merupakan tujuan utama 

dalam proses rehabilitasi bagi penderita skizofrenia (Bellack, 

2004). Salah satu proses rehabilitasi yang diberikan untuk 

peningkatan keberfungsian sosial penderita skizofrenia adalah 

pelaksanaan pelatihan keterampilan sosial. Pelaksanan 

pelatihan ini dilakukan secara sistematik dan terstruktur.  

Pelaksanaan pelatihan yang dipadatkan dan kemampuan 

kedua subjek yang berbeda dimungkinkan menjadi pemicu 

perbedaan hasil dan skor peningkatan kemampuan 

keberfungsian sosial setelah pelatihan keterampilan sosial. 

Waktu pelatihan dipadatkan sehingga subjek menjadi lelah 

dan subjek tidak mampu menunjukkan penigkatan yang 

maksimal. Hasil diagnosa terhadap kedua subjek juga 

menunjukkan bahwa penilaian fungsi secara global 

menunjukkan skor yang berbeda.  

Peneliti menyarankan kepada penelitian selanjutnya untuk 

mengatur jadwal pelatihan ketrampilan sosial dengan jeda 

waktu yang sesuai. Selain itu, peneliti salanjutnya sebaiknya 

memberikan pelatihan secara rutin dan mengambil subjek 

penelitian dengan tingkat keberfungsian sosial yang setara 

sehingga diperoleh hasil yang sama setelah pelatihan 

diberikan. 
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