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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

 

Skizofren merupakan sindroma klinis dari keadaan psikopatologis yang 

melibatkan proses pikir, emosi, persepsi. Argumentasi yang dipelopori Emil Kraeplin 

(1856-1926) menyatakan bahwa skizofren dikarakteristikkan dengan onset dini yang 

diikuti dengan perjalanan penyakit dan kemunduran yang kronik. Bleuler 

menyatakan bahwa perjalanan penyakit dan kemunduran yang kronik tersebut sering 

terjadi tetapi bukanlah merupakan pegangan bahwa hal tersebut akan selalu menjadi 

demikian sebagai suatu hasil akhir. Meskipun skizofren selalu dianggap sebagai 

suatu penyakit yang serius, namun sudah jelas sekarang bahwa pasien skizofren 

kemungkinan mengalami perjalanan penyakit dengan keadaan relatif ringan. (dalam 

Simanjuntak, 2008) 

Banyak orang karena tidak mengetahui persis apa itu skizofren mengalami 

kebingungan, bahkan panik, bila ada orang dekatnya divonis mengidap gejala. 

Sebagaimana yang diuraikan dokter Ika, SpKJ dari Departemen Psikiatri Rumah 

Sakit Cipto Mangunkusumo (RSCM). (Koran Jakarta-Minggu, 19 April 2010) 

dibawah ini. 

“Perhatian yang berlebihan justru tidak selalu berdampak positif. Kepanikan 
justru merepotkan. Orang skizofren akan merasa orang lain sedang mencoba untuk 
membahayakan dan mengancam jiwa mereka, atau merasa mereka sedang dimata-
matai,”  

Kelainan kejiwaan skizofren terjadi hanya satu persen dari total penduduk 

suatu wilayah. Tapi kelainan ini tetap harus diwaspadai. Sebab skizofren sering kali 

mempengaruhi tingkah laku, cara berfikir seseorang dalam melihat dunia yang sering 

ditandai dengan hilangnya perasaan atau tanggapan emosional mereka. Penderita 

akan mempunyai pandangan berbeda tentang kenyataan yang terjadi di sekitar 

mereka sehingga sering kehilangan kontak dengan kenyataan. (Koran Jakarta-

Minggu, 19 April 2010) 

Kondisi penderita yang mengalami gangguan ini biasanya sering terlambat 

disadari oleh keluarganya, karena hanya dianggap sebagai suatu bentuk penyesuaian 

diri. Pada masa awal terjadinya, penderita biasanya sering terlihat kurang semangat, 
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tidak beremosi. Mereka mulai mengasingkan diri dari lingkungan. Mereka juga akan 

mencoba untuk mengabaikan keberadaan mereka sebagai anggota dalam lingkungan, 

berkata-kata yang tidak wajar dan menunjukkan perbedaan umum dalam pergaulan 

mereka. Penderita juga akan meninggalkan hobi dan kebiasaan mereka. Akibatnya, 

kemampuan dan prestasi mereka dalam sekolah atau pekerjaan akan memburuk. 

Mengenai tanda, gejala dan tingkat keparahannya pun berbeda- beda. Gejalanya bisa 

terjadi kapan saja. Pada pria misalnya, gejala timbulnya penyakit ini bisa timbul pada 

masa akhir anak-anak atau awal usia 20 tahunan. Sedangkan pada wanita gejala 

biasanya terjadi pada usia 20-an tahun. (Koran Jakarta: Minggu, 19 April 2010) 

Pada beberapa kasus, skizofren bisa muncul secara tiba-tiba dan tanpa gejala. 

Tapi cenderung terjadi secara lambat, dengan gejala yang tidak kelihatan. Penurunan 

kepribadian terjadi secara berangsur-angsur lama sebelum serangan hebat pertama 

terjadi. Karena itu, banyak teman dan anggota keluarga penderita skizofren yang 

sering terlambat menyadari munculnya penyakit ini. Mereka hanya menyangka suatu 

hal yang buruk telah terjadi namun tidak apa sebenarnya yang sedang mereka alami. 

(Koran Jakarta :  Minggu, 19 April 2009). 

Ketika gejala dan tanda dari skizofren diabaikan, akibat yang ditimbulkannya 

pun akan berbahaya, baik bagi penderita itu sendiri maupun orang di sekitar mereka. 

Beberapa akibat buruk yang mungkin muncul dari penyakit ini antara lain; 1. 

Masalah interaksi, 2. Gangguan kegiatan, 3. Penyalahgunaan obat dan alcohol, 4. 

Potensi bunuh diri. (Koran Jakarta :  Minggu, 19 April 2009). 

Dalam beberapa kasus skizofren, seringkali pasien mengalami satu episode 

bahkan lebih dari beberapa episode skizofren. Pasien yang sudah mendapatkan 

perawatan di Rumah Sakit Jiwa dan diperbolehkan pulang bersama keluarga. 

Beberapa waktu kemudian keluarga pasien mengantarkan kembali pasien ke Rumah 

Sakit Jiwa, pihak keluarga mengatakan kalau pasien kembali mengamuk ketika di 

rumah. Akhirnya, pasien mendapatkan perawatan lagi di Rumah Sakit Jiwa dengan 

biaya yang tidak sedikit pula. 

Sebanyak 90% penderita successive relapse dan pada akhirnya tidak pernah 

sembuh secara sempurna. Banyak studi menunjukkan bahwa angka relapse penderita 

skizofrenik dapat diturunkan dari 75% menjadi 20% dengan obat-obat neuroleptik. 

(Simanjuntak, 2008) 
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Relaps didefinisikan sebagai suatu keadaan apabila individu sudah pulih atau 

mengalami perbaikan setelah mengalami gejala sebelumnya (Campbell, 1996). 

Setiap relaps mempunyai potensi yang berbahaya bagi pasien dan keluarga pasien, 

seperti kebutuhan biaya yang tinggi dalam setiap pengobatan, begitu pula ketika 

munculnya berbagai syndrome sebelum terjadinya relaps. 

Dalam seminar awam tentang skizofrenia yang diselenggarakan Sanatorium 

Darmawangsa Jakarta, 6 Oktober 2002. Seorang yang mengalami skizofrenia 

mengaku bahwa dirinya sudah beberapa kali kambuh hingga harus dirawat dua kali 

di Sanatorium Darmawangsa, sedangkan dalam penelitian dr. Heriani, SPKJ tahun 

2001 terhadap keluarga skizofrenia yang dipublikasikan melalui majalah Mitra 

Skizofrenia dikatakan bahwa hampir seluruh keluarga yang diteliti bersikap pasrah 

dengan kondisi tersebut. (Kompas, Minggu, 13 Oktober 2002 ) 

Dalam penelitiannya Juneman Abraham dari Fakultas Psikologi Universitas 

Persada YAI, menunjukkan hasil terapi pasien skizofrenia berbanding terbalik 

dengan Duration of Untreated Psychois (DUP) atau tenggang waktu gangguan jiwa 

tak diobati. (blog Wordpress,5 Maret 2009) 

“Semakin lama tak diobati, prognosis semakin buruk, kemungkinan kambuh 
makin sering, resistensi terhadap upaya terapi makin sering, kuat, dan biaya tinggi.”  
 

Dari beberapa penelitian yang dipaparkan dapat disimpulkan bahwa keluarga 

dan perawatan merupakan faktor yang sangat penting dan memiliki pengaruh cukup 

besar dalam kekambuhan pada orang yang mengalami gangguan skizofrenia, 

ditambah lagi biaya perawatan pada skizofrenia sudah cukup mahal. Meskipun sudah 

mencoba untuk mencegah terjadinya relaps, tetapi kekambuhan itu tetap terjadi.  

Berawal dari sini peneliti ingin mengetahui lebih dalam tentang faktor-faktor yang 

menyebabkan kambuhnya seseorang yang mengalami gangguan skizofrenia.  

 

B. Rumusan Masalah 

Berpijak pada latar belakang diatas, maka untuk lebih terarahnya penelitian ini, dapat 

dipakai sebuah rumusan masalah, mengapa pasien skizofren dapat mengalami 

relaps? 
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C. Tujuan Penelitian 

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimna terjadinya relaps pada 

pasien skizofren 

 

D. Manfaat Penelitian 

1. Secara teoritis dari penelitian yang akan dilaksanakan ini, diharapkan dapat 

memberikan masukkan bagi bidang psikologi klinis, psikologi social, dan 

psikologi kesehatan. 

2. Secara praktis dari penelitian ini, diharapkan dapat memberikan masukan serta 

pengetahuan kepada keluarga pasien terutama pada pasien skizofrenik agar tidak 

terjadi relaps. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


