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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

2.1. Konsep Keluarga 

2.1.1. Definisi Keluarga 

Keluarga adalah sebagai sebuah sistem sosial kecil yang terdiri atas 

suatu rangkaian bagian yang sangat saling bergantung dan di pengaruhi 

baik oleh struktur internal maupun eksternalnya (Friedman, 2010). 

Keluarga terdiri atas sekelompok orang yang mempunyai ikatan 

perkawinan, keturunan atau hubungan sedarah dan ikatan adopsi. Anggota 

keluarga biasanya hidup bersama-sama dalam satu tangga atau jika mereka 

hidup secara terpisah, mereka tetap menganggap rumah tangga sebagai 

rumah mereka yang berinteraksi dalam komunikasi satu sama yang 

lainnya dalam peran –peran sosial keluarga. Keluarga sama-sama 

menggunakan kultur yang sama yaitu kultur yang diambil dari masyarakat 

dengan ciri unik tersendiri (Burgess. 1963 dalam Mubarak, 2011). 

Pakar konseling keluarga adalah suatu ikatan/persekutuan hidup 

atas dasar perkawinan antara orang dewasa yang berlainan jenis yang 

hidup bersama atau seorang laki-laki atau seorang perempuan yang sudah 

sendirian dengan atau tanpa anak, baik anaknya sendiri atau adopsi, dan 

tinggal dalam sebuah rumah tangga (Sayeki 2015). Menurut Santosa 

(2015) keluarga adalah perkumpulan atau lebih yang diikat oleh hubungan 

darah, perkawinan atau adopsi, dan tiap – tiap anggota keluarga selalu 

berinteraksi satu dengan yang lainnya. Keluarga adalah salah satu kesatuan 

atau unit masyarakat kecil dan selalu ada hubungan darah, perkawinan 

atau ikatan lainnya, tinggal bersama dalam satu rumah yang di pimpin oleh 

seorang kepala rumah tangga dan makan dalam satu periuk (Riadi, 2015). 

 

2.1.2. Fungsi Keluarga 

Fungsi keluarga menurut Friedmen (2016) adalah sebagai berikut : 

a. Fungsi afektif  (the affective function)  adalah fungsi keluarga yang 

utama untuk mengajarkan segala sesuatu mempersiapkan anggota 

keluarga berhubungan dengan orang lain. 
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b. Fungsi sosialisasi dan tempat bersosialisasi (socialization and social 

placement) adalah fungsi mengembangkan dan tempat melatih anak 

untuk berkehidupan sosial sebelum meninggalkan rumah untuk 

berhubungan dengan orang lain diluar rumah. 

c. Fungsi reproduksi (the reproductive function) adalah fungsi untuk 

mempertahankan generasi dan menjaga kelangsungan keluarga) 

d. Fungsi reproduksi (the reproductive function) adalah fungsi untuk 

mempertahankan generasi dan menjaga kelangsungan keluarga. 

e. Fungsi reproduksi (the economic function), yaitu keluarga berfungsi 

untuk memenuhi kebutuhan keluarga secara ekonomi dan tempat untuk 

mengambangkan kemampuan individu penghasilan untuk memenuhi 

kebutuhan keluarga. 

f. Fungsi perawatan atau pemeliharaan kesehatan (the health care 

function), yaitu mengenal, mengambil keputusan, merawat, 

memodifikasi, dan memanfaatkan fasilitas. 

 

2.1.3. Definisi Family Caregiver 

Caregiver menurut Widyanti (2015) individu yang memberikan 

perhatian, menyediakan kebutuhan dasar dan kebutuhan sehari-hari 

memberikan bantuan, kenyamanan, perlindungan dan pengawasan pada 

individu lain yang membutuhkan pertolongan karena sedang dalam keadaan 

sakit ataupun dalam keadaan tidak mampu. Jenis caregiver ada dua, yaitu 

caregiver formal dan caregiver informal. Caregiver formal adalah caregive 

yang menerima bayaran untuk melakukan tugas-tugas seorang caregiver. 

Caregiver formal biasanya bekerja dalam sebuah institusi formal, misalnya 

rumah sakit dan panti werdha. Caregiver informal adalah caregiver yang 

menyediakan bantuan pada individu lain yang memiliki hubungan pribadi 

dengannya, seperti hubungan keluarga, teman, ataupun tetangga. Caregiver 

informal biasanya tidak menerima bayaran (Widyanti, 2015). 

Family caregiver juga dihubungkan dengan peningkatan level 

depresi dan kecemasan sama seperti tingginya penggunaan obat psikoaktif, 

rendahnya laporan kesehatan fisik, dan meningkatnya angka kematian 
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(Sighn & Dubey, 2016). World federation of mental health (2010)  

menyatakan bahwa caregiver berjuang untuk menyeimbangkan antara 

keluarga, pekerjaan dan pengasuhan pada orang yang sakit, sedangkan 

kesehatan fisik dan emosional mereka terabaikan. McDonell dkk (dalam 

Nuraenah, 2015) menemukan bahwa beban keluarga yang memiliki 

anggota keluarga dengan skizofrenia berhubungan dengan perawatan 

termasuk biaya pengobatan, tanggung jawab untuk mengawasi kondisi 

mental orang dengan skizofrenia, stigma sehubungan dengan mental orang 

dengan skizofrenia yang muncul dari interaksi dengan masyarakat, serta 

distress emosional akibat dari simtom skizofrenia. 

 

2.1.4. Peran keluarga dalam merawat pasien skizofrenia 

Menurut Muhlisin (2016) salah satu peran dan tugas kesehatan 

keluarga adalah merawat anggota keluarga yang sakit, keluarga berperan 

penting sebagai pendukung selama masa pemulihan serta rehabilitasi 

pasien, dukungan yang diberikan keluarga akan mencegah kekambuhan 

pada skizofrenia. Keluarga sebagai unit yang memberikan perawatan serta 

pemeliharaan kesehatan terhadap anggota keluarga lain yang sakit memiliki 

tugas dan fungsi dalam bidang kesehatan antara lain; Mengenal masalah 

kesehatan yang tepat pada keluarga, melakukan modifikasi lingkungan 

keluarga untuk menjamin kesehatan dan kesejahteraan keluarga, 

memanfaatkan fasilitas pelayanan kesehatan di sekitar keluarga (Suprajitno, 

2016). Salah satu peran keluarga dalam melakukan perawatan pada anggota 

keluarga yang mengalami gangguan jiwa adalah memberikan perhatian 

yang lebih kepada anggota keluarga yang mengalami gangguan jiwa seperti 

memperhatikan kebutuhan sehari-hari klien baik makan, minum, istirahat 

dan tidur, eliminasi dan lain-lain.Selain dukungan keluarga ada beberapa 

faktor yang mempengaruhi berfungsi sosial yaitu lingkungan, budaya, 

genetik, biaya dan keperahan dan penyakit.Keluarga adalah orang yang 

paling penting untuk orang dengan skizofrenia.Dari 60 – 85% orang-orang 

dengan gangguan jiwa, kebutuhan merawat diri seperti mandi, makan, 

berpakaian, mengkonsumsi obat yang semuanya dibantu oleh 
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keluarga.Kemandirian keluarga berhubungan dengan kemampuan keluarga 

melakukan perawatan. 

 

2.1.5. Dampak keluarga dalam merawat pasien skizofrenia 

Dampak gangguan jiwa tidak hanya dialami penderitaan namun 

juga dialami oleh orang terdekatnya. Menurut APA (American 

Psychological Association, 2015) yaitu dampak dari yang dialami oleh 

keluarga sebagai caregiver yaitu stress fisik, psikologis dan adanya beban 

keuangan. Stuart (2007) menjelaskan bahwa skizofrenia merupakan 

penyakit otak yang persisten dan juga serius yang bisa dapat 

mengakibatkan perilaku psikotik, kesulitan dalam memproses informasi 

yang masuk, kesulitan dalam hubungan interpersonal, kesulitan dalam 

memecahkan suatu masalah, sementara menurut tlwsend (2007) skizofrenia 

tak terorganisir merupakan skizofrenia yang sering timbul dalam usia 

sebelum 25 tahun dan umumnya ini kronis. Perilaku pada penderita ini 

bersifat regresif dan primitif, kontak dengan realita sangat kurang, memiliki 

afek yang datar disertai adanya dengan perilaku kekanak - kanakan, wajah 

yang sering meringis dan perilakunya yang aneh. Pada komunikasi pada 

penderita ini biasanya tidak koheren, dan memiliki gangguan sosial yang 

sangat ekstrim. Keluarga sering terbebani dalam merawat penderita 

skizofenia dalam waktu yang lama. Dikarenakan perilaku yang aneh dan 

tidak terduga, stress eksternal berupa stigma dan pengucilan, konflik 

keluarga serta kelelahan dalam merawat anggota keluarga dengan 

skizofrenia tersebut (Solomon et, al., 1995 dikutip dari Chien et al., 2008) 

 

2.2. Konsep Skizofrenia 

2.2.1. Definisi Skizofrenia 

Skizofrenia berasal dari kata Yunani yang bermakna schizo artinya 

yaitu terbagi atau terpecahnya dan phrenia yang berarti pikiran.Skizofrenia 

merupakan suatu penyakit yang mempengaruhi otak dan menyebabkan 

timbulnya pikiran, persepsi, emosi, gerakan, dan perilaku aneh dan 

terganggu (Videbeck, 2008 dalam Nuraenah, 2012). Skizofrenia merupakan 
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terdapatnya suatu tanda gejala positif yang terdiri dari dua atau lebih dari 

gejala delusi, halusinasi, gangguan bicara (disorganization speech) seperti 

inkoheren, serta tingkah laku katatonik (Stuart &Laraia, 2015). Skizofrenia 

sering terjadi pada masa remaja atau dewasa awal yang kebanyakan dialami 

oleh laki-laki sekitar usia 15-35 tahun dibandingkan dengan perempuan 

usia 25-35 tahun (Kokurcan et al., 2015). 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 

gangguan yang lebih kronis dan melemahkan dibandingkan dengan 

gangguan mental lain (Puspitasai, 2015). 

 

2.2.2. Etiologi Skizofrenia 

Ada berbagai variasi penyebab skizofrenia dari beberapa pendapat. 

Rubesa, Gudelji, dan Kubinska (2011) menyatakan bahwa 

neurodegeneratif, perkembangan saraf, gangguan sintesis protein dan 

pospolipid berperan sebagai penyebab skizofrenia. Pendapat lainnya 

dikemukakan oleh Vidal, Grant, dan Kwapil (2015) bahwa skizofrenia 

disebabkan oleh faktor genetik, biologis dan psikososial. Selain faktor 

genetik, biokimia dan psikososial, skizofrenia juga disebabkan oleh 

penggunaan narkoba, kurang asupan nutrisi, dan gangguan di areal serebal, 

terutama dilobus frontal (British Columbia Schizophrenia Soziety [BCSS], 

2008). National Health Service (NHS) (2012) dimana penelitian penyebab 

skizofrenia merupakan kombinasi dari faktor masalah/penyakit fisik, 

genetik psikologis dan lingkungan. Skizofrenia dapat dialami oleh 

seseorang karena adanya multiple faktor penyebab. Diantara faktor multipel 

itu dapat disebut : 

a. 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-
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60%, kembar dua telur 2-15%.Kembar satu telur 61-68%.Menurut 

hukum Mendel skizofrenia diturunkan melalui genetik yang resesif 

(Lumbantobing, 2007). 

b. Ganguan Anatomik 

Dicurigai ada beberapa bangunan anatoi di otak, yaitu lobus temporal, 

system limbic  dan reticular activating system. Ventrikel penderita 

skizofrenia lebih besar dari pada kontrol. Pemeriksaan MRI 

menunjukkan hilangnya atau 9 kemungkinan budaya atau adat yang 

dianggap terlalu berat bagi seseorang dapat menyebabkan seseorang 

menjadi gangguan jiwa. 

c. Faktor Presipitasi 

Secara umum klien dengan gangguan halusinasi timbul gangguan 

setelah adanya hubungan yang bermusuhan, tekanan =, isolasi, perasaan 

tidak berguna, putus ada dan tidak berdaya. Penilaian individu terhadap 

stresor dan koping dapat mengindikasikan kemungkinan kekambuhan 

(Anna, 2008). 

 

2.2.3. Tipe Skizofrenia 

Skizofrania dapat dibedakan menjadi beberapa tipe menurut 

PPDGJ III, yaitu: 

a. F20.0 Skizofrenia Paranoid 

1) Memahami kriteria umum diagnosis skizofrenia. 

2) Halusinasi dan/atau waham harus menonjol; 

a) Suara-suara halusinasi yang mengancam pasien atau memberi 

perintah, atau halusinasi auditorik tanpa bentuk verbal berupa 

bunyi pluit (whistling), mendengung (humming), atau bunyi 

tawa (laughing). 

b) Halusinasi pembauan atau pengecap rasa, atau bersifat seksual, 

atau lain-lain perasaan tubuh; halusinasi visual mungkin ada 

tapi jarang menonjol; 

c) Waham dapat berubah hampir setiap jenis, tetapi waham 

dikendalikan (delusion of control), dipengaruhi (delusion 
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ofinfluence), atau “passivity” (delusion of passivity), dan 

keyakinan dikejar-kejar yang beraneka ragam, adalah yang 

paling khas; 

3) Gangguan afektif, dorongan kehendak, dan pembicaraan serta 

gejala katatonik relative tidak ada. 

b. F20.1 Skizofrenia Hebefrenik 

1) Memahami kriteria umum diagnosis skizofrenia. 

2) Diangnosishebefrenia untuk pertama kalinya hanya ditegakkan pada 

usia remaja atau dewasa muda (onset biasanya mulai 15-25 tahun) 

3) Kepribadian premorbid menunjukkan ciri khas : pemalu dan senang 

menyendiri, namun tidak harus demikian untuk menentukan 

diagnosis. 

4) Untuk diangosishebefrenia umumnya yang meyakinkan umumnya 

diperlukan pengamatan continue selama 2 atau 3 bulan lamanya, 

untuk memastikan gambaran yang khas berikut ini memang 

bertahan: 

a) Perilaku yang tidak bertanggung jawab dan tidak dapat 

diramalkan, serta mennerisme; ada kecenderungan untuk selalu 

menyendiri (solatary), dan perilaku menunjukkan hampa tujuan 

dan hampa perapasoensaan; 

b) Afek dangkal (shallow) dan tidak wajar (inappropriate), sering 

disertai cekikikan (giggling), atau perasaan puas diri (self-

satisfied), senyum sendiri (self-absorbed smiling), atau oleh 

sikap tinggi hati (lofty manner), tertawa menyeringai (grimaces), 

mannerisme, mengibuli secara bersenda gurau (pranks), keluhan 

hipokondriakal, dan ungkapan kata yang diulang-ulang 

(reiterated phrases);  

c) Proses pikir mengalami disorganisasi, pembicaraan tak menentu 

(rambling), inkoheren. 

5) Gangguan afektif dan dorongan kehendak,serta gangguan proses 

pikir umumnya menonjol. Halusinasi dan waham mungkin ada 

tetapi biasanya tidak menonjol (fleeting and fragmentary delusions 
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and hallucinations). Dorongan kehendak (drive) dan yang bertujuan 

(determination) hilang serta sasaran ditinggalkan, sehingga perilaku 

penderita memperlihatkan ciri khas, yaitu perilaku tanpa tujuan 

(aimless) dan tanpa maksud (empty of purposed). Adanya suatu 

preokupasi yang dangkal dan bersifat dibuat-buat terhadap agama, 

filsafat dan tema abstrak lainnya, makin mempersukar orang 

memahami jalan pikiran pasien. 

c. F.20.2 Skizofrenia Katatonik 

1) Memahami kriteria umum untuk diagnosis skizofrenia. 

2) Satu atau lebih dari perilaku berikut ini harus mendominasi 

gambaran klinisnya: 

a) Stupor (amat berkurang reaktivitas terhadap lingkungan, 

gerakan, atau aktivitas spontan) atau mutisme.  

b) Gaduh-gelisah (tampak aktivitas motorik tak bertujuan tanpa 

stimuli eksternal). 

c) Menampilkan posisi tubuh tertentu (secara sukarela mengambil 

dan mempertahankan posisi tubuh tertentu yang wajar atau 

aneh); 

d) Negativisme (tampak jelas perlawanan yang tidak bermotif  

terhadap semua perintah atau upaya untuk menggerakkan, atau 

pergerakan kearah yang berlawanan). 

e) Rigiditas (mempertahankan posisi tubuh yang kaku untuk 

melawan upaya menggerakkan dirinya).  

f) Flexibilitascerea/”waxy flexibility” (mempertahankan anggota 

gerak dan  tubuh dalam posisi yang dapat dibentuk dari luar); 

dan 

g) Gejala-gejala lain seperti “command automatism” (kepatuhan 

secara otomatis terhadap perintah), dan pengulangan kata-kata 

serta kalimat-kalimat. 

3) Pada pasien tidak komikatif dengan manifestasi perilaku dari 

gangguan katatonik, diagnosis skizofrenia mungkin harus ditunda 
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sampai diperoleh bukti yang memadai tentang adanya gejala-gejala 

lain. 

d. F20.3 Skizofrenia Tak Terinci (Undifferentiated) 

1) Memenuhi kriteria umum untuk diagnosis skizofernia.  

2) Tidak memenuhi kriteria untuk diangnosis skizofrenia paranoid, 

hebefrenik, katatonik; 

3) Tidak memenuhi skizofrenia residual atau depresi pasca-

skizofrenia. 

e. F20.4 Skizofrenia Depresi Pasca-skizofrenia 

1) Memenuhi kriteria umum diagnosis skizofernia selama 12 bulan 

terakhir ini. 

2) Beberapa gejala skizofrenia masih tetap ada (tetapi tidak lagi 

mendominasi gambaran klinisnya); dan 

3) Gejala-gejala depresif menonjol dan mengganggu, memenuhi 

paling sedikit kriteria untuk episode depresif (F32.-), dan telah ada 

dalam kurun waktu paling sedikit 2 minggu. 

Apabila pasien tidak menunjukkan lagi gejala skizofrenia, diagnosis 

menjadi episode depresif (F32.-).Bila gejala skizofrenia masih jelas 

dan menonjol, diagnosis harus tetap salah satu dari subtipe skizofrenia 

yang sesuai (F20.0 - F20.3) 

f. F20.5 Skizofrenia Residual 

1) Gejala “negatif” dari skizofrenia yang menonjol, misalnya 

perlambatan psikomotorik, aktivitas yang menurun, afek yang 

menumpul, sikap pasif dan ketiadaan inisiatif, kemiskinan dalam 

kuantitas atau isi pembicaraan, komunikasi nonverbal yang buruk 

seperti dalam ekspresi muka, kontak mata, modulasi suara, dan 

posisi tubuh, perawatan diri dan kinerja sosial yang buruk; 

2) Sedikitnya ada riwayat satu episode psikotik yang jelas dimasa 

lampau yang memenuhi kriteria untuk diagnosis skizofrenia; 

3) Sedikitnya sudah melampaui kurun waktu satu tahun dimana 

intensitas dan frekuensi gejala yang nyata seperti waham dan 
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halusinasi telah sangat berkurang (minimal) dan telah timbul 

sindrom “negatif” dari skizofrenia.  

4) Tidak terdapat dementia atau penyakit/gangguan otak organik lain, 

depresi kronis atau institusionalisasi yang dapat menjelaskan 

disabilitas negatif tersebut. 

g. F20.6 Skizofrenia simpleks 

1) Diagnosis skizofrenia simpleks sulit dibuat secara 

meyakinkankarena tergantung pada pemantapan perkembangan 

yang berjalan perlahan dan progresif dari:  

a) Gejala “negatif” yang khas dari skizofrenia residual tanpa 

didahului riwayat halusinasi, waham, atau manifestasi lain dari 

episode psikotik.  

b) Disertai dengan perubahan - perubahan perilaku pribadi yang 

bermakna, bermanifestasi sebagai kehilangan minat yang 

mencolok, tidak berbuat sesuatu, tanpa tujuan hidup, dan 

penarikan diri secara sosial. 

2) Gangguan ini kurang jelas gejala psikotiknya dibandingkan subtipe 

skizofrenia lainnya. 

h. F20.8 Skizofrenia Lainnya 

i. F20.9 Skizofrenia YTT 

 

2.2.4. Gejala klinis skizofrenia 

a. Gangguan pikiran 

Biasanya ditemukan sebagai abnormalis dalam bahasa, digresi 

berkelanjutan pada bicara, serta keterbatasan isi bicara dan ekspresi. 

b. Delusi 

Merupakan keyakinan yang salah berdasarkan pengetahuan yang 

tidak benar terhadap kenyataan yang tidak sesuai dengan latar belakang 

sosial dan kultur pasien. 

c. Halusinasi 

Persepsi sensoris dengan ketiadaan stimulus eksternal.Halusinasi 

auditorik terutama suara dan sensasi fisik bizar merupakan halusinasi 

yang sering ditemukan. 
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d. Afek abnormal 

Penurunan intensitas dan variasi emosional sebagai respon yang 

tidak serasi terhadap komunikasi. (WHO, 2003) 

Menurut Bleuler dalam Maramis (2008) gejala skizofrenia dapat 

dibagi menjadi dua kelompok, yaitu : 

a. Gejala primer. Gejala primer terdiri dari gangguan berpikir, gangguan 

emosi, gangguan kemauan serta autisme. 

b. Gejala sekunder. Gejala sekunder terdiri dari waham, halusinasi, dan 

gejala katatonik maupun gangguan psikomotor yang lain. 

 

2.2.5. Penatalaksanaan 

Penatalaksanaan pada pasien skizofrenia dapat berupa terapi biologis, 

dan terapi psikososial. 

a. Terapi Biologis 

Pada penatalaksanaan terapi biologis terdapat tiga bagian yaitu 

terapi dengan menggunakan obat antipsikosis, terapi elektrokonvulsif 

dan pembedahan bagian otak. 

1) Terapi Psikofarmaka 

Terapi dengan penggunaan obat antipsikosis dapat meredakan 

gejala-gejala skizofrenia. (Tomb, 2003) Antipsikotik (juga disebut 

neuroleptics) adalah kelompok obat-obatan psikoaktif umum tetapi 

tidak secara khusus digunakan untuk mengobati psikosis, yang 

ditandai oleh skizofrenia. Obat antipsikotik memiliki beberapa 

sinonim antara lainneuroleptik dan transquilizer mayor. Dopamin 

merupakan salah satu neurotransmitter pada manusia yang sangat 

berperan pada mekanisme terjadinya gangguan psikotik.Dopamin 

sendiri diproduksi pada beberapa area di otak.Dopamin juga 

merupakan neurohormon yang dihasilkan oleh hipotalamus.Fungsi 

utama hormon ini adalah menghambat pembentukan prolaktin dan 

lobus anterior kelenjer pituitary.Dopamin memiliki banyak fungsi di 

otak, termasuk peran pentingnya pada perilaku dan kognisi, 

pergerakan volunter, motivasi, penghambat produksi prolaktin 
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(berperan dalam masa menyusui), tidur mood, perhatian, dan proses 

belajar. 

Obat ini dibagi dalam dua kelompok, berdasarkan mekanisme 

kerjanya dibagi 2 yaitu yang pertama dopamine receptor anatagonist 

(DRA) atau antispikotika generasi I (APG-I) atau disebut juga tipikal. 

Dan kedua serotonin-dopamine antagonist (SDA) atau antipsikotika 

generasi II atau disebut juga atipikal.(DSM-IV-TR,2000). Obat 

tipikal berguna terutama untuk mengontrol gejala-gejala positif 

sedangkan untuk gejala negatif hampir tidak bermanfaat, obat atipikal 

bermanfaat baik untuk gejala positif maupun negatif. Jenis-jenis obat 

tipikal yaitu phenothiazine (chlorpromazine, thioridazine, 

perphenazine), butyrophenones (haloperidol).Obat atipikal yaitu 

clozapine, risperidone, olanzapine, quetiapine, dan ziprasidone 

(Amir, N. 2010). 

2) Terapi Elektrokonvulsif 

Terapi Elektrokonvulsif juga dikenal sebagai terapi 

electroshock pada penatalaksanaan terapi biologis. Pada akhir 1930-

an, electroconvulsive therapy (ECT) diperkenalkan sebagai 

penanganan untuk skizofrenia. Tetapi terapi ini telah menjadi pokok 

perdebatan dan keprihatinan masyarakat karena beberapa alasan.ECT 

ini digunakan di berbagai rumah sakit jiwa pada berbagai gangguan 

jiwa, termasuk skizofrenia. 

Menurut Fink dan Sackeim (1996) antusiasme awal terhadap 

ECT semakin memudar karena metode ini kemudian diketahui tidak 

menguntungkan bagi sebagian besar penderita skizofrenia meskipun 

penggunaan terapi ini masih dilakukan hingga saat ini.Sebelum 

prosedur ECT yang lebih manusiawi dikembangkan, ECT merupakan 

pengalaman yang sangat menakutkan pasien. Pasien seringkali tidak 

bangun lagi setelah aliran listrik dialirkan ke tubuhnya dan 

mengakibatkan ketidaksadaran sementara, serta seringkali menderita 

kerancuan pikiran dan hilangnya ingatan setelah itu. Adakalanya, 
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intensitas kekejangan otot yang menyertai serangan otak 

mengakibatkan berbagai cacat fisik (Durand, 2007). 

b. Terapi Psikososial 

Pada terapi psikosial terdapat dua bagian yaitu terapi kelompok 

dan terapi keluarga (Durand, 2007). Terapi kelompok merupakan salah 

satu jenis terapi humanistik. Pada terapi ini, beberapa klien berkumpul 

dan saling berkomunikasi dan terapis berperan sebagai fasilitator dan 

sebagai pemberi arah di dalamnya. Para peserta terapi saling 

memberikan feedback tentang pikiran dan perasaan yang dialami. 

Peserta diposisikan pada situasi sosial yang mendorong peserta untuk 

berkomunikasi, sehingga dapat memperkaya pengalaman peserta dalam 

kemampuan berkomunikasi. Pada terapi keluarga merupakan suatu 

bentuk khusus dari terapi kelompok. Terapi ini digunakan untuk 

penderita yang telah keluar dari rumah sakit jiwa dan tinggal bersama 

keluarganya. Keluarga berusaha untuk menghindari ungkapan-ungkapan 

emosi yang bisa mengakibatkan penyakit penderita kambuh kembali 

(Tomb, 2003). Dalam hal ini, keluarga diberi informasi tentang cara-

cara untuk mengekspresikan perasaan-perasaan, baik yang positif 

maupun yang negatif secara konstruktif dan jelas, dan untuk 

memecahkan setiap persoalan secara bersama-sama. Keluarga diberi 

pengetahuan tentang keadaan penderita dan cara-cara untuk 

menghadapinya. 


