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Penelitian ini bertujuan untuk Untuk mengetahui dukungan keluarga muslim dalam
proses penyembuhan pasien gangguan jiwa di Rumah Sakit Jiwa Mahoni Medan. Untuk
mengetahui hambatan yang dihadapi keluarga muslim dalam mendukung kesembuhan pasien
gangguan jiwa di Rumah Sakit Jiwa Mahoni Medan. Untuk mengetahui faktor-faktor
keberhasilan yang dihadapi keluarga muslim dalam mendukung kesembuhan pasien gangguan
jiwa di Rumah Sakit Jiwa Mahoni Medan.
Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian kualitatif dengan teknik
pengumpulan data melalui wawancara, observasi dan dokumentasi. Informan dipilih dengan
cara snowball sampling yaitu setelah informan awal diwawancarai, maka akan berlanjut kepada
informan berikutnya secara terus-menerus sampai data terpenuhi sesuai kebutuhan.
Dukungan keluarga muslim dalam proses penyembuhan pasien gangguan jiwa di
Rumah Sakit Jiwa Mahoni Medan yaitu dukungan informasi, dukungan emosional, dukungan
instrumental, dukungan penghargaan. Hambatan yang dihadapi keluarga muslim dalam
mendukung kesembuhan pasien gangguan jiwa di Rumah Sakit Jiwa Mahoni Medan yaitu
adanya keterbatasan waktu, fasilitas kendaraan dan kemauan pasien, dan tidak mau bertanya
tentang informasi yang di dapat dari RSJ Mahoni. Faktor-faktor keberhasilan yang dihadapi
keluarga muslim dalam mendukung kesembuhan pasien gangguan jiwa di Rumah Sakit Jiwa
Mahoni Medan yaitu pasien merasa dirinya diperhatikan, pasien lebih cepat sembuh, dan
pasien lebih mandiri dan percaya diri.
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