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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

2.1 Konsep Skizofrenia 

2.1.1 Pengertian Skizofrenia 

Skizofrenia berasal dari kata Yunani yang bermakna schizo artinya 

terbagi atau terpecah dan phrenia yang berarti pikiran. Skizofrenia merupakan 

suatu penyakit yang mempengaruhi otak dan menyebabkan timbulnya pikiran, 

persepsi, emosi, gerakan, dan perilaku yang aneh dan terganggu.(Videbeck, 

2008 dalam Nuraenah, 2012). 

Skizofrenia merupakan gangguan kejiwaan dan kondisi medis yang 

mempengaruhi fungsi otak manusia, mempengaruhi fungsi normal kognitif, 

mempengaruhi emosional dan tingkah laku (Depkes RI, 2015). Gangguan jiwa 

skizofrenia sifatnya adalah ganguan yang lebih kronis dan melemahkan 

dibandingkan dengan gangguan mental lain (Puspitasari, 2009).  

Stuart (2007) menjelaskan bahwa skizofrenia merupakan penyakit 

otak yang persisten dan juga serius yang bisa mengakibatkan perilaku 

psikotik, kesulitan dalam memproses informasi yang masuk, kesulitan dalam 

hubungan interpersonal, kesulitan dalam memecahkan suatu masalah.  

 

2.1.2 Etiologi 

 Skizofrenia dianggap sebagai gangguan yang penyebabnya multipel dan 

saling berinteraksi. Diantara faktor multipel itu dapat disebut : 

1) Keturunan 

Penelitian pada keluarga penderita skizofrenia terutama anak kembar satu 

telur angka kesakitan bagi saudara tiri 0,9-1,8%, bagi saudara kandung 7-

15%, anak dengan salah satu orang tua menderita skizofrenia 7-16%. 

Apabila kedua orang tua menderita skizofrenia 40-60%, kembar dua telur 

2-15%. Kembar satu telur 61-68%. Menurut hukum Mendel skizofrenia 

diturunkan melalui genetik yang resesif. (Lumbantobing, 2007). 
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2) Gangguan Anatomik 

Dicurigai ada beberapa bangunan anatomi di otak berperan, yaitu : Lobus 

temporal, system limbic dan reticular activating system. Ventrikel 

penderita skizofrenia lebih besar daripada kontrol. Pemeriksaan MRI 

menunjukkan hilangnya atau 9 kemungkinan budaya atau adat yang 

dianggap terlalu berat bagi seseorang dapat menyebabkan seseorang 

menjadi gangguan jiwa. 

3) Faktor Presipitasi 

Secara umum klien dengan gangguan halusinasi timbul gangguan setelah 

adanya hubungan yang bermusuhan, tekanan, isolasi, perasaan tidak 

berguna, putus asa dan tidak berdaya. Penilaian individu terhadap stressor 

dan koping dapat mengindikasikan kemungkinan kekambuhan (Anna, 

2008). Factor presipitasi terjadinya gangguan halusinasi adalah : 

a) Biologis 

Gangguan dalam komunikasi dan putaran balik otak yang mengatur 

proses informasi serta abnormalitas pada mekanisme pintu masuk yang 

ada di dalam otak, yang dapat mengakibatkan  

b) Stress Lingkungan 

c) Sumber Koping 

 

2.1.3 Jenis-jenis Skizofrenia 

1) Skizofrenia simpleks  

Skizofrenia simpleks, sering timbul pertama kali pada masa pubertas. Gejala 

utama ialah kedangkalan emosi dan kemunduran kemauan. Gangguan proses 

berfikir biasanya sukar ditemukan. Waham dan halusinasi jarang sekali 

terdapat. Jenis ini timbul secara perlahan. Pada permulaan mungkin penderita 

kurang memperhatikan keluarganya atau menarik diri dari pergaulan. Makin 

lama ia semakin mundur dalam kerjaan atau pelajaran dan pada akhirnya 

menjadi pengangguran, dan bila tidak ada orang yang menolongnya ia akan 

mungkin akan menjadi “pengemis”, “pelacur” atau “penjahat” (Maramis, 

2008). 
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2) Skizofrenia hebefrenik  

Skizofrenia hebefrenik atau disebut juga hebefrenia, menurut Maramis (2008) 

permulaannya perlahan-lahan dan sering timbul pada masa remaja atau antara 

15–25 tahun. Gejala yang menyolok adalah gangguan proses berfikir, 

gangguan kemauan dan adanya depersonalisasi. Gangguan psikomotor seperti 

perilaku kekanak-kanakan sering terdapat pada jenis ini. Waham dan 

halusinasi banyak sekali.  

3) Skizofrenia katatonik Menurut Maramis (2008) skizofrenia katatonik atau 

disebut juga katatonia, timbulnya pertama kali antara umur 15-30 tahun dan 

biasanya akut serta sering didahului oleh stres emosional. Mungkin terjadi 

gaduh gelisah katatonik atau stupor katatonik.  

a. Stupor katatonik Pada stupor katatonik, penderita tidak menunjukan 

perhatian sama sekali terhadap lingkungannya dan emosinya sangat dangkal. 

Secara tiba-tiba atau perlahan-lahan penderita keluar dari keadaan stupor ini 

dan mulai berbicara dan bergerak.  

b. Gaduh gelisah katatonik Pada gaduh gelisah katatonik, terdapat 

hiperaktivitas motorik, tapi tidak disertai dengan emosi yang semestinya dan 

tidak dipengaruhi oleh rangsangan dari luar. 

4) Skizofrenia Paranoid  

Jenis ini berbeda dari jenis-jenis lainnya dalam perjalanan penyakit. 

Hebefrenia dan katatonia sering lama-kelamaan menunjukkan gejala-gejala 

skizofrenia simplek atau gejala campuran hebefrenia dan katatonia. Tidak 

demikian halnya dengan skizofrenia paranoid yang jalannya agak konstan 

(Maramis, 2008).  

5) Episode skizofrenia akut  

Gejala skizofrenia ini timbul mendadak sekali dan pasien seperti keadaan 

mimpi. Kesadarannya mungkin berkabut. Dalam keadaan ini timbul perasaan 

seakan-akan dunia luar dan dirinya sendiri berubah. Semuanya seakan-akan 

mempunyai arti yang khusus baginya. Prognosisnya baik dalam waktu 

beberapa minggu atau biasanya kurang dari enam bulan penderita sudah baik. 
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Kadangkadang bila kesadaran yang berkabut tadi hilang, maka timbul gejala-

gejala salah satu jenis skizofrenia yang lainnya (Maramis, 2008).  

 

6) Skizofrenia residual  

Skizofrenia residual, merupakan keadaan skizofrenia dengan gejala-gejala 

primernya Bleuler, tetapi tidak jelas adanya gejala-gejala sekunder. Keadaan 

ini timbul sesudah beberapa kali serangan skizofrenia (Maramis, 2008).  

7) Skizofrenia skizoafektif Pada skizofrenia skizoafektif, di samping gejala-

gejala skizofrenia terdapat menonjol secara bersamaan, juga gejala-gejala 

depresi atau gejala-gejala mania. Jenis ini cenderung untuk menjadi sembuh 

tanpa efek, tetapi mungkin juga timbul lagi serangan (Maramis, 2008). 

 

2.1.4 Tanda dan Gejala 

 Menurut Bleuler dalam Maramis (2008) gejala skizofrenia dapat dibagi 

menjadi dua kelompok, yaitu :  

1) Gejala primer. Gejala primer terdiri dari gangguan proses berpikir, 

gangguan emosi, gangguan kemauan serta autisme.  

2) Gejala sekunder. Gangguan sekunder terdiri dari waham, halusinasi, dan 

gejala katatonik maupun gangguan psikomotor yang lain. 

 

2.1.5 Penatalaksanaan 

Ada berbagai macam terapi yang bisa kita berikan pada skizofrenia. Hal 

ini diberikan dengan kombinasi satu sama lain dan dengan jangka waktu yang 

relatif cukup lama. Terapi skizofrenia terdiri dari pemberian obat-obatan, 

psikoterapi, dan rehabilitasi. Terapi psikososial pada skizofrenia meliputi: 

terapi individu, terapi kelompok, terapi keluarga, rehabilitasi psikiatri, latihan 

ketrampilan sosial dan manajemen kasus (Hawari, 2009).  

WHO merekomendasikan sistem 4 level untuk penanganan masalah 

gangguan jiwa, baik berbasis masyarakat maupun pada tatanan kebijakan 

seperti puskesmas dan rumah sakit. 

1) Level keempat adalah penanganan kesehatan jiwa di keluarga  
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2) Level ketiga adalah dukungan dan penanganan kesehatan jiwa di 

masyarakat  

3) Level kedua adalah penanganan kesehatan jiwa melalui puskesmas  

4) Level pertama adalah pelayanan kesehatan jiwa komunitas 

2.2 Konsep Keluarga 

2.2.1 Pengertian Keluarga 

 Keluarga adalah sekumpulan orang yang dihubungkan oleh ikatan 

perkawinan, adopsi, kelahiran yang bertujuan menciptakan dan 

mempertahankan budaya umum, meningkatkan perkembangan fisik, 

mental, emosional dan sosial diri setiap anggota keluarga. (Duval & 

Logan, 1986 dalam Setiadi, 2008). 

Keluarga adalah dua orang atau lebih yang dibentuk berdasarkan 

ikatan perkawinan yang sah, mampu memenuhi kebutuhan spiritual dan 

material yang layak, bertakwa kepada Tuhan, memiliki hubungan yang 

selaras dan seimbang antara anggota keluarga dan masyarakat serta 

lingkungan (Sudiharto, 2007) 

Menurut Duvali dan Logan (dalam Pipit Festy, 2009) keluarga 

adalah sekumpulan orang dengan ikatan perkawinan, kelahiran, adopsi, 

yang bertujuan untuk menciptakan, mempertahankan budaya dan 

meningkatkan perkembangan fisik, mental, emosional, serta sosial dari 

tiap anggota keluarga. 

Friedman (2013), membuat defenisi keluarga sebagai berikut : 

a. Keluarga terdiri dari orang-orang yang disatukan oleh ikatan 

perkawinan, darah dan ikatan adopsi. 

b. Para anggota keluarga bisanya hidup bersama-sama dalam satu rumah 

tangga, atau jika mereka hidup secara berpisah mereka tetap 

menganggap rumah tangga tersebut sebagai rumah mereka. 

c. Anggota keluarga berinteraksi dan berkomunikasi satu sama lain 

dalam peranan-peranan sosial keluarga seperti suami istri, ayah dan 

ibu, anak laki-laki dan perempuan, saudara dan saudari. 



9 
 

d. Keluarga sama-sama menggunakan kultur yang diambil dari 

masyarakat dengan beberapa ciri unik tersendiri. 

 

2.2.2 Tipe Keluarga 

Menurut Setyowati (2007) Tipe Keluarga Tradisional yaitu : 

a. Keluarga Inti (Nuclear Family) adalah keluarga yang terdiri dari Ayah, 

Ibu dan anak-anak. 

b. Keluarga Besar (Extended Family) adalah keluarga inti ditambah 

dengan sanak saudara misalnya nenek, keponakan, saudara sepupu, 

paman, bibi, dan sebagainya. 

c. Dyad Family yaitu suatu rumah tangga yang terdiri dari suami dan istri 

tanpa anak. 

d. Single Parent yaitu suatu rumah tangga yang terdiri dari satu orang tua 

dengan anak (kandung/angkat). Kondisi ini dapat disebabkan oleh 

perceraian atau kematian. 

 

2.2.3 Struktur Keluarga 

 Dalam (Setiadi, 2008), struktur keluarga terdiri dari bermacam-macam, 

diantarannya adalah :  

a. Patrilineal : adalah keluarga sedarah yang terdiri dari sanak saudara sedarah 

dalam beberapa generasi, dimana hubungan itu disusun melalui jalur garis 

ayah.  

b. Matrilineal : adalah keluarga sedarah yang terdiri dari sanak saudara 

sedarah dalam beberapa generasi di mana hubungan itu disusun melalui jalur 

garis ibu.  

c. Matrilokal : adalah sepasang suami istri yang tingga bersama keluarga 

sedarah istri.  

d. Patrilokal : adalah sepasang suami istri yang tingga bersama keluarga 

sedarah suami.  

e. Keluarga kawinan : adalah hubungan suami istri sebagai dasar bagi pembina 

keluarga, dan beberapa sanak saudara yang menjadi bagian keluarga karena 

adanya hubungan dengan suami atau istri. 
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2.2.4 Peran Keluarga 

Dalam (Setiadi, 2008), peranan keluarga menggambarkan seperangkat 

perilaku interpersonal, sifat, kegiatan yang berhubungan dengan individu 

dalam posisi dan situasi tertentu. Berbagai peranan yang terdapat di dalam 

keluarga adalah sebagai berikut :  

a. Peranan ayah : ayah sebagai suami dan istri dan anak-anak, berperan 

sebagai pencari nafkah, pendidik, pelindung dan pemberi rasa aman, sebagai 

kepala keluarga, sebagai anggota dari kelompok sosialnya serta sebagai 

anggota masyarakat dari lingkunmgan.  

b. Peranan ibu : sebagai istri dan ibu dari anak-anaknya, ibu mempunyai 

peranan untuk mengurus rumah tangga, sebagai pengasuh dan pendidik anak-

anaknya, pelindung dan sebagai salah satu kelompok dari peranan sosialnya 

serta sebagai anggota masyarakat dari lingkungannya, disamping itu juga ibu 

dapat berperan sebagai pencari nafkah tambahan dalam keluarga.  

c. Peranan anak : anak- anak melaksanakan peranan psiko-sosial sesuai 

dengan tingkat perkembangannya baik fisik, mental, sosial dan spriritual. 

 

2.2.5 Fungsi Keluarga 

 Menurut Festy (2009) fungsi dasar keluarga adalah sebagai berikut : 

1. Fungsi afektif yaitu fungsi internal keluarga untuk pemenuhan kebutuhan 

psikososial, saling mengasuh dan memberikan cinta kasih, serta saling 

menerima. 

2. Fungsi sosialisasi yaitu proses perkembangan dan perubahan individu 

keluarga tempat anggota keluarga berinteraksi sosial dan belajar berperan 

di tingkat sosial. 

3. Fungsi reproduksi yaitu fungsi keluarga dalam meneruskan kelangsungan 

keturunan dan menambah sumber daya manusia. 

4. Fungsi ekonomi yaitu fungsi keluarga dalam memenuhi kebutuhan 

keluarga seperti sandang, pangan, dan papan. 

5. Fungsi perawatan kesehatan keluarga yaitu kemampuan keluarga dalam 

merawat anggota keluarga yang mengalami masalah kesehatan. 
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2.2.6 Tugas Keluarga dalam Pemeliharaan Kesehatan Jiwa 

 Keluarga mempunyai tugas dalam pemeliharaan kesehatan jiwa para 

anggotanya. Menurut Friedman dalam Saputra (2010) adapun tugas keluarga 

pada anggota keluarga yang mengalami gangguan jiwa yaitu : 

1) Mengenal gangguan jiwa setiap anggota keluarganya. 

2) Membuat keputusan tindakan kesehatan yang tepat. 

3) Memberi perawatan pada anggota keluarga yang sakit. 

4) Mempertahankan atau menciptakan lingkungan yang mendukung 

kesehatan jiwa. 

5) Memanfaatkan pelayanan kesehatan jiwa, lintas sektor dan jaringan 

dukungan keluarga yang tersedia di lingkungan. 

 

2.3 Stigma Terhadap ODGJ (Orang Dengan Gangguan Jiwa) 

 Menurut Goffman (dalam Scheid & Brown, 2010) menyatakan bahwa 

“stigma concept identifies an attribute or a mark residing in the person as 

something the person possesses” artinya bahwa konsep stigma mengidentifikasi 

atribut atau tanda yang berada pada seseorang sebagai sesuatu yang dimiliki. 

Stigma juga berarti sebuah fenomena yang terjadi ketika seseorang diberikan 

labeling, stereotip, separation, dan mengalami diskriminasi (Link Phelan dalam 

Scheid & Brown, 2010). Menurut Surgeon General Satcher’s (dalam Teresa, 

2010) menyatakan stigma adalah kejadian atau fenomena yang menghalangi 

seseorang untuk mendapatkan perhatian, mengurangi seseorang untuk 

memperoleh peluang dan interaksi sosial. Link dan Phelan (dalam Teresa, 2010) 

juga menjelaskan bahwa stigma adalah pikiran dan kepercayaan yang salah.  

Menurut Suryani dalam Hendriyana (2013), stigma terhadap penderita 

gangguan jiwa di Indonesia masih sangat kuat. Dengan adanya stigma ini, orang 

yang mengalami gangguan jiwa terkucilkan, dan dapat memperparah gangguan 

jiwa yang diderita. Pada umumnya penderita gangguan jiwa berat dirawat dan 

diberi pengobatan di rumah sakit. Setelah membaik dan dipulangkan dari rumah 

sakit, tidak ada penanganan khusus yang berkelanjutan bagi penderita. 

Pengobatan penderita gangguan jiwa merupakan sebuah journey of challenge atau 

perjalanan yang penuh tantangan yang harus berkelanjutan. Penderita gangguan 
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jiwa sulit untuk langsung sembuh dalam satu kali perawatan, namun 

membutuhkan proses yang panjang dalam penyembuhan. Karena itu, dibutuhkan 

pendampingan yang terus menerus sampai pasien benar-benar sembuh dan bisa 

bersosialisasi dengan orang lain secara normal. Ketika di rumah, dukungan dari 

keluarga dan lingkungan sekitar sangat dibutuhkan agar penderita bisa menjalani 

proses penyembuhannya. 

Penderita gangguan jiwa seringkali mendapat stigma dari lingkungan 

sekitarnya. Stigma tersebut melekat pada penderita sendiri maupun keluarganya. 

Hal ini karena menderita gangguan jiwa sendiri sudah dinamakan secara berbeda 

dari penderita penyakit fisik lainnya. Beberapa orang percaya bahwa gangguan 

jiwa merupakan hasil dari pilihan-pilihan yang buruk, dalam penelitian Tyas 

(2008), Wardhani, dkk (2011) dan Colucci (2013) disebutkan bahwa gangguan 

jiwa terjadi akibat sebab supranatural dan ada pula yang mempercayai akibat 

keturunan dari orang tua atau kerabat terdekatnya. Selain itu, orang dengan 

gangguan jiwa dipercaya sebagai orang yang berbahaya dan tidak bisa diprediksi, 

kurang kompeten, tidak dapat bekerja, harus dirawat di RSJ, dan tidak akan 

pernah sembuh. Stigma terhadap penderita gangguan jiwa akan semakin kompleks 

apabila penanganannya tidak berlanjutan. Sikap pasrah keluarga penderita 

gangguan jiwa, yang membiarkan penderita gangguan jiwa untuk dipasung karena 

tidak ada biaya untuk pengobatan lebih lanjut.  

Selain itu rasa malu yang ditanggung oleh keluarga merupakan stigma yang 

dibuat sendiri oleh keluarga terhadap anggota keluarga yang menderita gangguan 

jiwa. Sehingga bantuan dari lingkungan sekitar untuk mengobati penderita tidak 

diperhatikan lagi. Rasa malu tersebut menyebabkan keluarga penderita gangguan 

jiwa menutup diri dari lingkungan. Stigma pada penderita gangguan jiwa berat 

menyangkut pengabaian, prasangka dan diskriminasi. Pengabaian merupakan 

masalah pengetahuan dari masyarakat terkait gangguan jiwa itu sendiri. Prasangka 

merupakan masalah dari sikap, baik itu dari penderita yang mengarah pada stigma 

diri maupun dari masyarakat yang menimbulkan stigma terhadap penderita 

gangguan jiwa. Sedangkan diskriminasi merupakan masalah dari perilaku, baik itu 

dari penyedia layanan penanganan kesehatan jiwa maupun dari masyarakat 

terhadap penderita gangguan jiwa berat (Thornicroft, et al, 2008). 


