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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

 

Seorang individu mulai menghadapi konflik sejak ia lahir dalam dunia. Setiap orang 

mempunyai cara bermacam-macam untuk menghadapi konflik yang mereka hadapi, namun tak 

semua mampu menghadapi masalahnya dengan baik. Ada berbagai macam akibat yang muncul 

akibat ketidakmampuan seseorang menghadapi konflik yang terjadi dalam hidupnya. Konflik 

yang sulit diatasi dapat menimbulkan stres pada diri seseorang, mulai dari stres ringan hingga 

stres yang membuat jiwa seseorang terganggu. Gangguan jiwa yang tergolong berat yang akan 

dibahas dalam penelitian ini adalah skizofrenia. Gangguan ini ditandai dengan gejala-gejala 

positif seperti pembicaraan yang kacau, delusi, halusinasi, gangguan kognitif dan persepsi; 

gejala-gejala negatif seperti menurunnya minat dan dorongan, berkurangnya keinginan bicara 

dan miskinnya isi pembicaraan, afek yang datar; serta terganggunya relasi personal (Strauss et 

al,dalam Gabbard,1994). Gangguan ini menimbulkan hendaya berat dalam berpikir, kehidupan 

afek dan mengganggu relasi sosialnya.  

Penderita skizofrenia tidak hanya bermasalah dengan dirinya sendiri, namun juga 

terganggu relasinya dengan orang-orang di sekitarnya. Perilaku penderita yang terganggu yang 

ditandai oleh gejala-gejala yang sudah dijabarkan di atas menimbulkan masalah tersendiri bagi 

orang-orang di sekitarnya dan yang paling terdekat adalah keluarga. Keluarga adalah orang yang 

terdekat dengan penderita, keluarga yang hidup sehari-hari serta menghabiskan waktu bersama-

sama dengan penderita. Keluarga berfungsi melindungi anggota-anggota keluarganya dari 

tindakan-tindakan yang tidak baik, sehingga anggota keluarga merasa terlindung dan merasa 

aman, selain itu di dalam keluarga diharapkan ada komunikasi dan interaksi antar sesama 

anggota keluarga yang baik sehingga tercipta saling pengertian satu sama lain dalam 

menumbuhkan keharmonisan dalam keluarga (Nasrul Effendy,1998). Pada keluarga penderita 

skizofrenia fungsi keluarga tidak dapat berjalan dengan baik. Anderson (1984) mengungkapkan 

bahwa keberadaan penderita skizofrenia dalam keluarga dengan perilaku-perilaku aneh dan tak 

terduga, pembicaraan yang kacau, sikap menarik diri yang dilakukan oleh penderita 

menimbulkan kesulitan bagi anggota keluarga. Keluarga menjadi merasa bersalah, marah, dan 
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bingung menghadapi penderita skizofrenia tersebut. Keluarga harus mencari jalan keluar untuk 

mengatasi masalah yang terjadi dalam keluarganya akibat adanya penderita skizofrenia tersebut. 

Bagi keluarga yang tidak mengetahui keberadaan gangguan skizofrenia dapat menimbulkan 

masalah-masalah baru yang diakibatkan oleh penanganan yang salah terhadap perilaku penderita 

skizofrenia. Penelitian ini akan dilakukan kepada keluarga-keluarga yang tidak mengetahui 

mengenai gangguan skizofrenia yang diderita oleh salah satu anggota keluarganya.  

Keluarga mengalami kesulitan dalam mengatasi dan membantu penderita skizofrenia 

karena penderita menunjukan gejala-gejala yang aneh dan mengganggu psikologis keluarga. 

Kesulitan tersebut bertambah oleh karena ketidaktahuan keluarga mengenai gangguan yang 

sedang dialami anggota keluarganya tersebut. Keluarga mencoba mencari penyebab terjadinya 

gangguan dan mencoba untuk mengatasinya. Tanpa pengetahuan adanya gangguan skizofrenia 

maka keluarga akan mendefinisikan penyebab serta cara mengatasinya dengan dipengaruhi oleh 

budaya serta kepercayaan yang ada di daerahnya. Penelitian akan diadakan di Tana Toraja 

Sulawesi Selatan, dimana budaya setempat mempercayai adanya arwah leluhur yang masih 

hidup atau adanya roh-roh penunggu di alam sekitar. Kepercayaan tersebut menjadi dasar 

keluarga mempercayai bahwa penyebab gangguan yang terjadi pada anggota keluarganya 

tersebut akibat dari gangguan dari roh-roh jahat yang ada di alam. Upaya-upaya yang dilakukan 

keluarga tidak membuahkan hasil yang baik sehingga keluarga merasa stress akibat melihat serta 

menanggung penderita skizofrenia tersebut. Keluarga dapat menjadi putus asa dan membiarkan 

atau memilih untuk mengurung penderita-penderita skizofrenia. Keluarga tidak lagi memikirkan 

masa depan dari penderita, mereka tidak lagi berusaha agar penderita bisa lebih mandiri di masa 

yang akan datang. 

Penelitian ini akan dilakukan kepada tiga keluarga yang hidup bersama dengan salah satu 

anggota keluarganya yang mengalami skizofrenia. Keluarga yang pertama memiliki penderita 

skizofrenia berjenis kelamin laki-laki. Penderita belum menikah dan dikeluhkan penderita mudah 

curiga dengan orang lain dan ingin memukul orang yang dianggap tidak menyukainya, penderita 

juga dikeluhkan tertawa sendiri, dan bicara sendiri. Keluarga merasa terganggu dengan keadaan 

penderita. Keluarga tidak mampu mengendalikan penderita sehingga keluarga membiarkan 

penderita dengan perilakunya tersebut dan berusaha untuk sabar dan menerima keadaan 

penderita. Keluarga yang kedua yang juga hidup bersama penderita skizofrenia yang berjenis 

kelamin laki-laki. Keluarga menggambarkan bahwa penderita berperilaku aneh, sering 
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mengamuk tanpa alasan, berbicara dengan bahasa yang tidak dimengerti oleh keluarga, tidak 

mau bergaul dan cenderung mengurung diri di dalam rumah Keluarga menganggap penyebab 

dari perilaku penderita karena ia diganggu oleh roh halus. Keluarga mencoba berbagai cara untuk 

mengatasi penderita, keluarga membawanya ke dukun – dukun, ke rumah sakit jiwa hingga 

mengurungnya di dalam rumah untuk mengatasi penderita ketika mengamuk dan memukul 

orang-orang di rumahnya. Keluarga ketiga seorang perempuan yang telah lulus kuliah D3 

jurusan pariwisata. Penderita dikeluhkan saat ini tidak mau bergaul, tidak mau beraktifitas, 

seperti tidak mempunyai minat untuk melakukan pekerjaan-pekerjaan yang dulunya ia 

sukai.Penderita sebelumnya melewati masa-masa yang lebih berat seperti tertawa sendiri, 

berbicara sendiri, merasa dirinya adalah orang yang kaya. Penderita mengalami keadaan 

demikian disebabkan oleh peristiwa dimana penderita tidak direstui hubungan cintanya dengan 

seorang pemuda oleh keluarga. Saat ini keluarga membiarkan penderita dalam keadaannya yang 

demikian dan beranggapan bahwa penderita tidak mampu lagi untuk bekerja. 

Penelitian sebelumnya yang telah dilakukan oleh Mao Sheng Ran,dkk (Ran,2002) 

ditemukan juga bahwa psikoedukasi perlu diberikan pada warga pedesaan Cina yang 

mempercayai jika penyebab gangguan jiwa adalah hal-hal mistis seperti sihir. Pendefinisian yang 

salah tersebut melahirkan penanganan yang salah juga. Penelitian di Cina menunjukkan perlunya 

diberikan informasi kepada keluarga untuk mengatasi penderita skizofrenia di daerah tersebut. 

Penderita skizofrenia di Tana Toraja diperlakukan dengan tidak baik oleh keluarganya akibat 

perilaku mereka yang tidak jarang merusak serta merugikan orang lain bahkan dirinya sendiri. 

Keluarga dapat membawa penderita kepada paranormal atau dukun sebagai solusi menangani 

perilaku penderita, namun keluarga menjadi putus asa dengan solusi-solusi yang sudah mereka 

lakukan dengan tidak ada hasil. Tidak jarang keluarga memilih untuk mengikat atau mengurung 

penderita dengan tujuan membatasi ruang gerak penderita yang berbahaya atau mengganggu 

orang lain. 

Penjabaran di atas menunjukkan bahwa ketidaktahuan keluarga akan adanya gangguan 

skizofrenia yang dialami oleh anggota keluarganya menjadi suatu masalah yang perlu ditangani 

dengan benar. Masalah tersebut tidak hanya bagi keluarga saja namun terutama bagi penderita. 

Keluarga seharusnya berfungsi menciptakan suasana menyenangkan sehingga tercapainya 

keseimbangan kepribadian masing-masing anggota keluarganya (Effendy,1998). Lewat 
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penanganan yang salah bukan hanya keluarga yang menderita secara lahir dan bathin, penderita 

juga tidak merasakan suasana menyenangkan dalam keluarga. 

Sudut pandang psikologi memandang ada banyak metode intervensi dalam menangani 

penderita skizofrenia salah satunya dengan cara melibatkan keluarga penderita skizofrenia. 

Penelitian ini akan menggunakan metode pemberian psikoedukasi pada keluarga untuk member 

pemahaman kepada keluarga tentang penderita skizofrenia dan cara menanganinya. Psikoedukasi 

ini diberikan kepada keluarga penderita dengan tujuan agar anggota keluarga dapat mengerti dan 

membantu anggota keluarga mereka yang menderita skizofrenia (Messer,2011) 

Psikoedukasi adalah sebuah intervensi yang dipopulerkan oleh Carol M Anderson, 

Gerard E Hogarty, dan Douglas J Reiss (Anderson, 1986). Intervensi yang diberikan berupa 

pemberian informasi mengenai gangguan skizofrenia serta bagaimana cara menanggapi serta 

menanganinya. Penelitian yang sudah dilakukan oleh Carol S North,dkk (1998) mengungkapkan 

bahwa psikoedukasi diberikan untuk melatih keluarga menghadapi penderita dengan cara-cara 

yang baru. Psikoedukasi perlu diberikan bukan hanya untuk membantu keluarga saja namun juga 

dapat membantu penderita mengerti gangguan yang sedang dialami serta mengajarkan hal-hal 

dasar yang dapat membantu penderita berkomunikasi serta berperilaku yang baik di masyarakat 

(Bauml,dkk,2006). Intervensi ini dimulai dari mengetahui sejauh mana keluarga mengetahui 

tentang gangguan skizofrenia, bagaimana perasaan anggota keluarga, usaha-usaha yang sudah 

dilakukan oleh keluarga serta hasil-hasilnya. Intervensi ini bertujuan untuk membantu anggota 

keluarga mengerti tentang gangguan yang dialami oleh salah satu anggota keluarganya, 

membantu memberikan wawasan dan pemahaman kepada keluarga mengenai skizofrenia dan hal 

lainnya yang berkaitan dengannya, juga membantu anggota keluarga untuk memberikan 

dorongan serta penerimaan kepada penderita (Messer,2011). Pemberian psikoedukasi pada 

keluarga penderita skizofrenia dapat membantu keluarga maupun penderita mengatasi masalah 

yang terjadi akibat gangguan yang dialaminya. Keluarga dapat memikirkan cara-cara yang 

terbaik agar penderita dapat lebih mandiri di masa yang akan datang. 

 

B. Rumusan Masalah 

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah apakah pemberian psikoedukasi bisa 

meningkatkan pengetahuan keluarga tentang penanganan penderita skizofrenia? 

C. Tujuan 
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Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui psikoedukasi dapat meningkatkan 

pengetahuan keluarga tentang penanganan penderita skizofrenia 

 

D. Manfaat penelitian 

1. Manfaat Teoritis 

Manfaat penelitian ini adalah untuk memberi sumbangan informasi ilmiah khususnya 

bidang psikologi klinis mengenai psikoedukasi untuk membantu keluarga mengatasi anggota 

keluarga yang menderita skizofrenia.  

2. Manfaat Praktis 

Manfaat praktis penelitian ini adalah membantu keluarga untuk memahami serta mampu 

menangani anggota keluarganya yang menderita skizofrenia melalui pemberian psikoedukasi. 

 


