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PENDAHULUAN 

 

1.1. Latar Belakang Masalah 

Gangguan jiwa merupakan salah satu masalah kesehatan jiwa yang signifikan 

di dunia termasuk di Indonesia. Data Riset Kesehatan Dasar (Riskesdas) tahun 

2013 mencatat sekitar 15-30% penduduk Indonesia mengalami gangguan jiwa, 

termasuk gangguan kecemasan dan depresi berat (sumber: https://health.detik.com 

/read/2016/07/28/201337/3263914/763/kemenkes-persoalan-gangguanjiwa-di-

indonesia-seperti-fenomena-gunung-es). Berarti, sekitar 75 juta penduduk 

Indonesia mengalami gangguan jiwa jika berdasarkan jumlah populasi Indonesia 

di tahun yang sama menurut data statistik world bank (sumber: 

http://data.worldbank.org/indicator /SP.POP.TOTL?locations=ID).  

Di tahun 2014, pemerintah mengeluarkan undang-undang (UU) nomor 18 

tentang kesehatan jiwa. Dalam UU tersebut, definisi kesehatan jiwa adalah 

kondisi dimana seorang individu dapat berkembang secara fisik, mental, spiritual, 

dan sosial sehingga individu tersebut menyadari kemampuan sendiri, dapat 

mengatasi tekanan, dapat bekerja secara produktif, dan mampu memberikan 

kontribusi untuk komunitasnya (DPR RI, 2014, p. 2). Kesehatan jiwa menjadi 

kunci penting bagi kesejahteraan rakyat dan negara dalam mengukur suksesnya 

suatu negara yang bisa berdampak pada pertumbuhan ekonomi. Penelitian World 
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Economic Forum (WEF) tahun 2015 mengemukakan ada lima penyakit tidak 

menular yang sangat merugikan ekonomi global yaitu kanker, diabetes mellitus, 

penyakit jantung, penyakit kronis, dan penyakit jiwa mencapai $47 triliun 

(Kemenkes, 2016, p. 165).  

UU tersebut juga menjelaskan bahwa masalah kesehatan jiwa terbagi menjadi 

dua, yakni Orang dengan Masalah Kejiwaan (ODMK) dan Orang dengan 

Gangguan Jiwa (ODGJ).  ODMK adalah orang yang mempunyai masalah fisik, 

mental, sosial, pertumbuhan dan perkembangan, dan/atau kualitas hidup sehingga 

memiliki risiko mengalami gangguan jiwa. Sedangkan ODGJ adalah orang yang 

mengalami gangguan dalam pikiran, perilaku, dan perasaan yang termanifestasi 

dalam bentuk sekumpulan gejala dan/atau perubahan perilaku yang bermakna, 

serta dapat menimbulkan penderitaan dan hambatan dalam menjalankan fungsi 

orang sebagai manusia (DPR RI, 2014, p. 2).  

Adadpun pengertian serupa terkait kesehatan jiwa mengenai gangguan jiwa 

menurut Direktorat Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit (Dirjen P2P) 

yang dituangkan  pada bukunya yang berjudul Kesehatan Jiwa mendefinisikan 

gangguan jiwa adalah sekelompok gejala yang ditandai dengan perubahan pikiran, 

perasaan dan perilaku seseorang yang menimbulkan hendaya/disfungsi dalam 

menjalankan aktivitas sehari-hari (Dirjen P2P, 2017).  

Adapun jumlah ODGJ di Indonesia menurut data WHO (2016), terdapat 

sekitar 35 juta orang terkena depresi, 60 juta orang terkena bipolar, 21 juta terkena 

skizofrenia, serta 47,5 juta terkena demensia (sumber: http://www.depkes.go.id/ 
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article/print/16100700005/peran-keluarga-dukung-kesehatan-jiwa-masyarakat 

.html). Namun di tahun 2017, berdasarkan data Dirjen P2P, ditemukan gangguan 

jiwa yang  cukup sering dialami masyarakat, antara lain: skizofrenia, depresi, 

gangguan bipolar, dan ansietas/cemas (Dirjen P2P, 2017). Jadi, keberadaan 

ODGJ bukanlah hal yang tabu di kehidupan masyarakat. Tetapi, maraknya isu 

penyerangan ulama yang menempatkan ODGJ sebagai salah satu pelaku di awal 

tahun 2018 memunculkan stigma negatif. Adanya isu penyerangan ini, ditegaskan 

oleh Komisioner Komnas HAM Mohammad Choirul Anam bahwa, “stigma buruk 

tersebut menciptakan sosok ODGJ sebagai orang yang suka merusak dan 

menganggu ketertiban masyarakat.” Anam meminta supaya hal ini diluruskan. Hal 

ini agar stigma buruk terhadap ODGJ tidak menguat yang semakin merugikan 

ODGJ yang punya hak yang sama dengan warga negara lainnya (sumber: 

https://www.komnasham.go.id/index.php/mandat/2018/02/21/66/hentikan-diskrimi 

nasi-terhadap-orang-dengan-gangguan-jiwa-odgj.html).  

Oleh karena itu, salah satu visi pemerintah yang dituangkan dalam UU no.18 

tahun 2014 tentang kesehatan jiwa dalam melindungi ODGJ terdapat pada pasal 7 

ayat 1 huruf (b) yang berbunyi “upaya promotif kesehatan jiwa ditujukan untuk 

menghilangkan stigma, diskriminasi, pelanggaran hak asasi ODGJ sebagai bagian 

dari masyarakat.” (DPR RI, 2014, p. 6).  

Merujuk UU tersebut yang menerangkan ODGJ sebagai bagian dari 

masyarakat. Dimana masyarakat terbentuk dari interaksi antar individu yang 

terkoordinasi (Mead, 2015, p. 261). Maka, tidak hanya orang dengan kesadaran 

normal saja, tetapi ODGJ juga melakukan interaksi. Dimana inti gagasan dari 
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interaksi yang sangat mirip dengan konsep komunikasi, bahwa interaksi dalam 

studi komunikasi berada pada ranah komunikasi interpersonal (W. R. Neuman, 

2008). Namun sayangnya, kondisi ODGJ menjadi salah satu penghambat proses 

komunikasi tidak berjalan efektif (DPR RI, 2014, p. 2). Karena ketika 

berkomunikasi, ODGJ kesulitan merespon sebagai akibat dari beban pikiran dan 

perasaan (Indrawati, 2003, p. 48). Padahal, komunikasi merupakan kegiatan yang 

paling sering dilakukan setiap harinya bila dibandingkan dengan kegiatan lain. 

Presentasenya bahkan mencapai 75% berdasarkan hasil penelitian Rustan dan 

Hakki (Hakki, 2017, p. 64). Itu berarti, hampir seluruh waktu yang dihabiskan 

seseorang selama masa hidupnya digunakan untuk berkomunikasi.  

Melihat fenomena yang terjadi dan fakta antara orang dengan kesadaran 

normal dan ODGJ yang masing-masing memiliki kebutuhan untuk 

berkomunikasi. Walau dengan kondisi yang dialami ODGJ tidak lantas 

menghentikan seluruh proses komunikasi. Lalu, bagaimana pola komunikasi 

ODGJ dalam memfasilitasi kebutuhan berkomunikasi? Maka, hal tersebut 

menarik perhatian peneliti untuk melakukan penelitian mengenai pola komunikasi 

ODGJ.  

 

1.2. Identifikasi Masalah dan Rumusan Masalah 

1.2.1. Identifikasi Masalah 

Berawal dari keberadaan ODGJ di tengah-tengah masyarakat yang mulai 

menjadi perhatian pemerintah untuk mengembalikan fungsi ODGJ sebagai 

manusia. Dimana visi pemerintah yang berupaya menghilangkan stigma, 
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diskriminasi, pelanggaran hak asasi ODGJ sebagai bagian dari masyarakat yang 

terbentuk dari interaksi antar individu yang terkoordinasi. Serta interaksi yang 

terjadi merupakan bagian dari proses komunikasi yang mengambil 75% dari 

seluruh kegiatan sehari-hari manusia, tidak terpengaruh dengan kondisi ODGJ. 

Mereka tetap butuh untuk berinteraksi. Hanya saja, komunikasi yang mereka 

lakukan sedikit berbeda dengan orang dengan kesadaran normal. Seperti saat 

berkomunikasi antar ODGJ, antara keduanya tidak saling sambung pada satu 

topik. Satu ODGJ akan bercerita tentang pekerjaan, yang lainnya membalas 

dengan bercerita tentang makanan. Komunikasi pada ODGJ pun terdapat makna-

makna dan simbol yang saling dimengerti sesama ODGJ. Misalnya saat salah satu 

ODGJ sedang menangis dengan sangat kencang, ODGJ lain akan membiarkannya 

dan cenderung meracau sambil berkata-kata kasar namun tidak mendekati ODGJ 

tersebut tetapi ekspresi saat emosi terlihat datar atau tidak seperti emosi. Bahkan 

jika ODGJ bertemu dengan masyarakat lain, tanpa diduga-duga akan langsung 

mendekati orang tersebut seolah-olah ingin berbuat jahat padahal ODGJ itu hanya 

ingin bercanda. Keunikan komunikasi inilah yang membuat prasangka buruk 

bertebaran di masyarakat yang berujung pada stigma tentang ODGJ. Apabila kita 

mengerti makna dan simbol yang diberikan oleh mereka yang berupa komunikasi 

verbal dan non verbal seperti kata-kata, gerak tubuh ataupun ekspresi, pastinya 

cukup membantu mengurangi stigma serta diskriminasi kepada ODGJ. Tidak 

hanya itu, mengetahui makna dan simbol antar ODGJ juga membantu dalam 

penyembuhan yang akhirnya mengembalikan fungsi ODGJ seperti masyarakat 

pada umumnya.  
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Hal serupa juga pernah dilakukan pada penelitian terdahulu. Dimana pola 

komunikasi pada enkulturasi bahasa Jawa studi etnografi komunikasi pada 

keluarga besar almarhum Jamuharom di desa Brenggolo kecamatan Plosoklaten 

kabupaten Kediri (Muhammad Irawan Saputra, Sanggar Kanto, 2013). Penelitian 

yang dilandasi dari memudarnya keeksistensian bahasa Jawa sebagai komponen 

budaya bangsa yang ternyata ada pola komunikasi dalam enkulturasi keluarga.  

Hasilnya, bahasa Jawa di sebuah keluarga mengalami enkulturasi atau diwariskan 

dengan menggunakan pola komunikasi yang terbentuk dari tiga bagian, yakni 

peniruan, membahasakan, dan kontrol penggunaan bahasa. Peniruan 

terhadap orang tua banyak dilakukan anak-anak Jawa dari teman atau saudara 

sebayanya. Membahasakan, usaha generasi awal dalam mengajarkan 

penggunaan tingkat bahasa Jawa (kormo dan ngoko) kepada generasi berikutnya. 

Serta kontrol penggunaan bahasa yakni usaha generasi awal dalam 

memeringkatkan dan memberi contoh yang benar dari kesalahan penggunaan 

bahasa. Bahwasannya dari penelitian ini, adanya kemerosotan keeksistensian 

bahasa Jawa dari generasi ke generasi dengan tidak dilakukan lagi 

membahasakan oleh orang tua. 

Hampir mirip dengan penelitian pertama, dengan judul pola komunikasi 

pada komunitas pecinta travelling keliling dunia (Kesi, 2017). Penelitian kedua 

masuk ke dalam ranah penggunaan media, yakni media sosial. Bentuk kemajuan 

teknologi komunikasi berbasis internet. Pada penelitian ini, teknologi komunikasi 

yang menjadi perpanjangan tangan dalam hal mempermudah komunikasi untuk 

bertukar pesan dan informasi yang semakin cepat. Hal ini mendorong adanya 
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komunikasi secara virtual di seluruh dunia. Adanya komunikasi yang terjadi 

secara global, menyebabkan munculnya banyak group di media sosial. Salah 

satunya group facebook backpacker international, wadah berkumpulnya sesama 

pecinta travelling keliling dunia. Meskipun komunikasi dilakukan secara virtual 

namun hasil penelitiannya menunjukkan bahwa komunikasi virtual di dalam 

group facebook ini sangat baik, mudah dimengerti dan ditemukan keunikan-

keunikan. Orang akan cenderung tertarik merespon postingan berupa foto-foto 

yang terlihat bagus (eye catching) bagi lawan jenis. Begitupun dengan gaya 

tulisan yang inspiratif, menhibur, ringan, tidak formal, maupun provokasi. Serta 

orang akan lebih tertarik mengomentari atau menyukai postingan yang ada 

hubunganya dengan ketertarikan banyak orang akan destinasi negara tertentu, 

misalnya Jepang.  

Tabel 1.1 Perbandingan Hasil Penelitian Terdahulu 

Persamaan 

& 

Perbedaan 

Judul 

Pola Komunikasi Pada 

Enkulturasi Bahasa Jawa Studi 

Etnografi Komunikasi Pada 

Keluarga Besar Almarhum 

Jamuharom di Desa Brenggolo 

Kecamatan Plosoklaten 

Kabupaten Kediri 

Pola Komunikasi Pada 

Komunitas Pecinta Travelling 

Keliling Dunia 

Metode 

Penelitian 

Kualitatif Deskriptif Kualitatif Deskriptif 
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Metodologi Etnografi Studi Kasus 

Subjek 

Penelitian 

Generasi keluarga besar 

almarhum Jamuharom di Desa 

Brenggolo Kecamatan 

Plosoklaten Kabupaten Kediri 

Akun group facebook backpacker 

internasional berupa postingan 

(gambar dan tulisan/komentar) 

Objek 

Penelitian 

Pola Komunikasi Pada 

Enkulturasi Bahasa Jawa Studi 

Etnografi Komunikasi 

Pola Komunikasi Pada 

Komunitas Pecinta Travelling 

Keliling Dunia 

Theoretical 

Framework 

- Teori Enkulturasi - Teori Interaksi Sosial 

- Teori Proses Informasi Sosial 

- Teori Ekologi Media 

Hasil 

Penelitian 

Bahasa Jawa di sebuah 

keluarga mengalami 

enkulturasi atau diwariskan 

dengan menggunakan pola 

komunikasi yang terbentuk 

dari tiga bagian, yakni 

peniruan, membahasakan, 

dan kontrol penggunaan 

bahasa. Peniruan terhadap 

orang tua banyak dilakukan 

anak-anak Jawa dari teman 

atau saudara sebayanya. 

Komunikasi virtual di dalam 

group facebook ini sangat baik, 

mudah dimengerti dan ditemukan 

keunikan-keunikan. Orang akan 

cenderung tertarik merespon 

postingan berupa foto-foto yang 

terlihat bagus (eye catching) bagi 

lawan jenis. Begitupun dengan 

gaya tulisan yang inspiratif, 

menhibur, ringan, tidak formal, 

maupun provokasi. Serta orang 

akan lebih tertarik mengomentari 
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Membahasakan, usaha 

generasi awal dalam 

mengajarkan penggunaan 

tingkat bahasa Jawa (kormo 

dan ngoko) kepada generasi 

berikutnya. Serta kontrol 

penggunaan bahasa yakni 

usaha generasi awal dalam 

memeringkatkan dan memberi 

contoh yang benar dari 

kesalahan penggunaan bahasa. 

Bahwasannya dari penelitian 

ini, adanya kemerosotan 

keeksistensian bahasa Jawa 

dari generasi ke generasi 

dengan tidak dilakukan lagi 

membahasakan oleh orang 

tua. 

atau menyukai postingan yang 

ada hubunganya dengan 

ketertarikan banyak orang akan 

destinasi negara tertentu, 

misalnya Jepang. 

 

State of the art pada penelitian ini yaitu fokus penelitian meskipun sama-

sama meneliti pola komunikasi dan menggunakan pendekatan kualitatif serta 

komunikasi dilakukan oleh dengan cara bertatap muka (face to face). Tetapi 

penelitian ini akan menggunakan subjek dengan tingkat kesadaran yang berbeda 
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dengan penelitian sebelumnya yaitu ODGJ. Dimana tingkat kesadaran yang 

berbeda dengan orang dengan kesadaran normal membentuk pola komunikasi 

yang terjadi antar ODGJpun berbeda yang memungkinkan juga adanya perbedaan 

makna dan simbol saat berkomunikasi. Hanya saja, kondisi ODGJ bukan menjadi 

pemutus berlangsungnya proses komunikasi. Tidak hanya itu, rasanya peneliti 

juga belum menemukan penelitian lain mengenai pola komunikasi ODGJ di 

Indonesia. Sehingga kedua penelitian terdahulu di atas bisa dijadikan acuan dalam 

proses penelitian ini.  

1.2.2. Rumusan Masalah 

 Sebagaimana uraian latar belakang dan identifikasi masalah yang telah 

dijabarkan oleh peneliti. Rasanya peneliti perlu untuk merumuskan masalah yang 

terjadi pada penelitian yang akan dilakukan supaya menjadikan batasan serta 

fokus penelitian yang dilakukan. Oleh karena itu, pada penelitian ini rumusan 

masalah yang menjadi dasar pertanyaan dalam penelitian yang dilakukan yakni 

bagaimana pola komunikasi orang dengan gangguan jiwa (ODGJ) penghuni 

yayasan Al-Fajar Berseri? 

 

1.3. Tujuan Penelitian 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pola komunikasi orang dengan 

gangguan jiwa (ODGJ) penghuni yayasan Al-Fajar Berseri. Serta untuk 

memberikan pemaparan mengenai pola-pola komunikasi yang terjadi antar ODGJ. 
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1.4. Kegunaan atau Manfaat Penelitian  

Kegunaan atau manfaat penelitian dalam penelitian ini terbagi atas: 

a) Manfaat Akademis  

Adapun manfaat akademis dari penelitian ini diharapkan dapat 

memperkaya bahan penelitian dan menambah wacana kepustakaan teori interaksi 

simbolik George Herbert Mead dan teori semiotika dari Charles Sander Peirce 

serta sebagai sumber bacaan khususnya mengenai pola komunikasi menurut 

Soejanto dan studi kasus Robert K. Yin untuk mahasiswa/mahasiswi Magister 

Ilmu Komunikasi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Pelita 

Harapan. Sehingga nantinya dapat berguna bagi mahasiswa/mahasiswi lainnya 

mendapatkan referensi ataupun gagasan dalam melakukan penelitian mengenai 

pola komunikasi. 

b) Manfaat Praktis 

 Manfaat praktis dalam penelitian ini adalah agar dapat membuka 

pemikiran praktisi yang melakoni bidang ilmu kejiwaan ataupun ilmu psikologi 

dalam mengetahui perilaku ODGJ pada proses interaksi. Bahwasannya ilmu 

komunikasi merupakan aspek yang penting dalam mengembangkan kemampuan 

praktisi sebagai upaya memberikan pelayanan-pelayanan yang lebih efektif dan 

efisien kepada ODGJ. Sehingga dapat mempercepat proses penyembuhan ODGJ 

yang ditangani. Sedangkan bagi praktisi komunikasi agar bisa lebih 

mengembangkan kemampuan ilmu komunikasi yang telah dimilikinya, bahwa 

komunikasi bisa ke segala bidang.  
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c) Manfaat Sosial 

 Manfaat sosial dari penelitian ini diharapkan masyarakat menjadi lebih 

terbuka akan keberadaan ODGJ dengan tidak mengucilkan atau bahkan 

berprasangka buruk terhadap ODGJ apalagi melakukan tindakan kekerasan. 

Penelitian ini juga untuk memberikan bahan masukan kepada masyarakat bahwa 

ODGJ merupakan bagian dari masyarakat dimana kehadirannya bisa lebih 

dipahami oleh orang-orang dengan kesadaran normal. 

 

1.5. Sistematika Penulisan 

 Sistematika penulisan pada laporan penelitian ini akan dibagi menjadi 

enam bab yang berisikan penjabaran dan analisa. Sekilas uraian singkat pada 

penulisan yang disajikan oleh peneliti. 

Bab satu sebagai Pendahuluan yang akan memberikan gambaran mengenai 

latar belakang dari perumusan masalah yang akan dibahas. Peneliti akan 

menjabarkan fenomena ODGJ dan pengertian kesehatan jiwa di Indonesia. Bahwa 

ODGJ menurut UU no.18 tahun 2014 tentang kesehatan jiwa pasal 7 huruf (b) 

merupakan bagian dari masyarakat, tidak mendiskriminasi, melanggar hak asasi 

serta dapat menghilangkan stigma ODGJ. Kehadiran ODGJ yang masih termasuk 

dalam struktur sosial, sama seperti masyarakat umumnya, ODGJ dapat 

berinteraksi dengan sesama ODGJ meskipun dalam kondisi tingkat kesadaran 

yang tidak sama seperti yang dimiliki oleh orang dengan kesadaran normal. Maka, 

pada akhir bab satu akan menyampaikan tujuan dan manfaat penelitian.  
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Bab dua berisikan Subjek dan Objek Penelitian. Subjek penelitian yang 

menjadi inti dalam membongkar permasalahan yang ada yakni ODGJ yang 

menghuni di Yayasan Al-Fajar Berseri. Sedangkan objek penelitian yang 

merupakan penjelasan mengenai pola komunikasi ODGJ. Proses komunikasi yang 

sebenarnya tidak hanya dilakukan oleh orang dengan kesadaran normal tetapi juga 

ODGJ dimana dengan penggunaan komunikasi verbal dan komunikasi non verbal 

yang saling dibagikan selama proses interaksi sosial sesama ODGJ. 

Bab tiga merupakan Tinjuan Pustaka dan Kerangka Pemikiran yang 

membahas tentang teori dan penelitian terdahulu sebagai dasar dan pendukung 

pada penelitian ini. Teori yang dikaji terkait dengan teori komunikasi terutama 

antarpribadi, komunikasi nonverbal, Teori Interaksionisme Simbolik yang 

dikemukakan oleh George Herbert Mead sebagai grand theory dengan batasan 

dalam menganalisis data menggunakan teori semiotika dari Charles Sanders 

Peirce yang terkenal akan model triadik semiotikanya sebagai teori pendukung 

dan konsep-konsep yang muncul dalam cakupan kedua teori ini, serta penjelasan 

batasan penelitian sebagai petunjuk peneliti selama proses penelitian. Tidak hanya 

itu, teori semiotika juga digunakan sebagai pengodean dalam memberikan 

gambaran dan deskripsi terhadap data yang diperoleh peneliti. 

Bab empat adalah Metodologi Penelitian yang di dalamnya terdiri dari 

tahapan-tahapan operasional, paradigma penelitian, dan metode yang dipakai 

peneliti dalam mengumpulkan data, menganalisa data yang nantinya 

menghasilkan kesimpulan dan saran. Paradigma yang digunakan dalam penelitian 

ini adalah paradigma interpretif Neuman dengan pendekatan penelitian deskriptif 
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kualitatif. Pengumpulan data yang dilakukan oleh penelitian berdasarkan data 

yang terkait dengan penelitian ini seperti artikel, buku, jurnal, hasil riset, serta 

dokumen yang terkait dengan objek penelitian. Data juga dikumpulkan dengan 

obervasi non partisipan yang dilakukan oleh peneliti dengan cara merekam 

kegiatan ODGJ pada waktu tertentu seperti saat makan atau waktu luang ODGJ. 

Untuk memberikan hasil penelitian yang lebih valid, peneliti juga akan melakukan 

wawancara mendalam (in-depth interview) dengan para perawat yang bekerja 

sebagai triangulasi sumber.  

Metode yang digunakan adalah studi kasus dari Yin (2008) dengan 

pendekatan instrument tunggal (single design) - holistic. Berdasarkan keunikan 

kasus, perpanjangan dari teori, adanya kesempatan mengobservasi dan 

menganalisis sebuah phenomena pada perbedaan kondisi dan waktu penelitian. 

Serta tidak adanya subunit analisis atau unit analisis yang ada hanya terdapat satu, 

yakni konten (komunikasi verbal dan komunikasi non verbal).  

Bab lima ialah Pembahasan yang dikolaborasikan dengan hasil analisis 

yang menjadi laporan hasil penelitian serta pengamatan terhadap masalah yang 

diteliti. Seluruh rangkaian dalam proses penelitian akan dituangkan serinci-

rincinya pada bab ini. Akan terkumpul serangkaian data dari hasil pembahasan 

yang menghasilkan konsep-konsep baru yang diharapkan bisa menjadi bahan 

penelitian untuk dapat diteliti lebih lanjut. 

Bab enam menjadi akhir dan penutup yang menampilkan Kesimpulan dan 

Saran atas keseluruhan proses penelitian yang telah dilakukan. Kesimpulan yang 
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berisi rangkuman dari hasil penelitian serta pemberian saran untuk akademis, 

praktis, dan sosial sebagai bentuk rasa tanggung jawab terhadap kemasyarakatan. 

Serta Saran yang dapat memberikan ide-ide atau gagasan dalam melaukuan 

penelitian serupa mengenai pola komunikasi ataupun ODGJ.




