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BAB II 

KAJIAN PUSTAKA 

 

A. Tinjauan Penelitian Terdahulu 

Tinjauan penelitian terdahulu menjelaskan tentang beberapa hasil 

penelitian yang sudah dilakukan oleh peneliti-peneliti sebelumnya yang 

memiliki persamaan tema.  

Pertama penelitian yang dilakukan oleh Siti Aisyah (2016) dengan judul 

“Pola Psikologi Dalam Penanganan Pasien Gangguan Jiwa Psikotik Di 

Rumah Sakit Jiwa Aceh”, menjelaskan bahwa pola psikologi dalam 

penanganan gangguan jiwa psikotik merupakan salah satu penanganan dalam 

proses penyembuhan pasien gangguan jiwa psikotik. Penanganan psikoterapi 

tersebut dapat dikelompokkan ke dalam empat model yaitu interpersonal, 

sosial, eksistensial, dan terapi suportif. Ternyata setiap pendekatan yang 

dilakukan oleh psikolog di Rumah Sakit Jiwa Aceh ini mempunyai prinsip 

proses terapinya untuk digunakan dalam proses penyembuhan pasien gangguan 

jiwa.  

Kedua, penelitian yang dilakukan oleh Zumrotul (2016) dengan judul 

“Terapi Gangguan Jiwa Melalui Musik Instrumental Di Panti Rehabilitasi 

Mental Dan Narkotik Yayasan Citra Medika Banyumas”, menjelaskan bahwa 

selain terapi music yang ia lakukan di Panti Rehabilitasi Mental dan Narkotik 

di Yayasan Citra Medika Banyumas ternyata ada beberapa program terapi yang 

dilaksanakan di Panti Rehabilitasi Mental dan Narkotik Yayasan Citra Medika 

Banyumas yaitu, (1) Psikofarmaka yaitu penenganan pasien dengan 
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memberikan terapi obat-obatan yang akan ditunjukan pada gangguan fungsi 

neuro-transmitter sehingga gejala-gejala klinis dapat dihilangkan. Tetapi obat 

diberikan dalam jangka waktu relative lama, berbulan bahkan bertahun tahun. 

(2) Psikoterapi yaitu salah satu cara pengobatan atau penyembuhan terhadap 

suatu gangguan atau penyakit yang dilakukan oleh seseorang yang terlatih 

dalam hubungan professional secara sukarela, dengan tujuan untuk 

menghilangkan, mengubah atau menghambat gejala-gejala yang ada, 

mengoreksi perilaku yang terganggu dan menumbuhkembangkan kepribadian 

yang positif. (3) Rehabilitasi yaitu suatu rangkaian proses pemulihan dan 

pengembalian pasien akan harga diri dan kepercayaan diri, kesadaran serta 

tanggung jawab terhadap masa depannya baik untuk diri sendiri maupun 

kedalam keluarga, masyarakat dan lingkungannya. 

Ketiga, penelitian yang dilakukan oleh Maesyaroh (2015), dengan judul 

“Terapi Gangguan Jiwa: Proses Terapi Humanis”, menjelaskan bahwa terapi 

dengan pendekatan Humanis menjadi cara untuk penyembuhan gangguan jiwa. 

Pendekatan terapi humanistic melahirkan beberapa terapi diantaranya terapi 

person-centered (berpusat pada klien) dengan cara terapi menghargai tanggung 

jawab pasien terhadap tingkah lakunya sendiri, mengakui bahwa pasien 

memiliki dorongan yang kuat untuk menggerakan dirinya kea rah kedewasaan 

dan independensi diri pasien. Terapi ini lebih mengarah kepada personal pasien 

dan lingkungan. 

Keempat, penelitian yang dilakukan oleh Mamluatur (2016), dengan 

judul “Pijat Sebagai Terapi Gangguan Jiwa”, menjelaskan bahwa Metode 

pengobatan terapi pijat ini menggunakan metode pijat titik meridian, dengan 
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cara memijat di titik gangguan jiwa. Meridian yaitu merupakan jalur atau lalu 

lintas chi (energi) yang tersebar di dalam tubuh yang mana meridian ini lebih 

mengedepankan pada pemusatan pijat di titik-titik meridian yang langsung 

berhubungan dengan organ tubuh manusia. Daerah atau tempat pijatan tersebut 

menjadi sentuhan utama adalan di bagian pundak, kepala, belakang, dan 

punggung. Karena daerah tersebut sangat berhubungan erat dengan jantung 

(jantung mengontrol pembuluh darah, pembuluh darah adalah tempat tempat 

tinggal jiwa. 

Dari beberapa penelitian terdahulu diatas, dapat disimpulkan bahwa 

dalam menangani orang gangguan jiwa bisa dilakukan dengan berbagai macam 

terapi, mulai dari terapi medis, nonmedis, dan psikoterapi. Penelitian terdahulu 

membahas mengenai berbagai macam proses terapi dalam penyembuhan 

gangguan jiwa.  

Persamaan yang terdapat pada penelitian terdahulu dengan penelitian ini 

yaitu menjelaskan berbagai macam proses terapi dalam penyembuhan penyakit 

gangguan jiwa, sedangkan perbedaan pada penelitian terdahulu yaitu peneliti 

memfokuskan pada bagaiman program terapi dalam penyembuhan gangguan 

jiwa serta menjelaskan faktor-faktor penyebab terjadinya gangguan jiwa di 

Rumah Sakit Hayunanto Medical Center (HMC).  

Adapun fokus pada penelitian ini yaitu memberikan hasil gambaran 

mengenai bagaimana proses terapi dalam penyembuhan gangguan jiwa yang 

diterapkan di Rumah Sakit Hayunanto Medical Center (HMC).  
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B. Pengertian Gangguan Jiwa 

Dalam laporan tahunan organisasi psikiatri yang terbit pada tahun 1952 

dinyatakan bahwa gangguan kejiwaan adalah merupakan sejumlah kelainan 

yang terjadi bukan karena kelainan jasmani, anggota tubuh atau kerusakan 

pada sistem otak (kendatipun gejalanya bersifat badaniah). Kelainan-kelainan 

tersebut mengambil bermacam-macam bentuk, yang terpenting diantaranya 

adalah : ketegangan jiwa, depresi, cemas, was-was, kompulsi yang tidak 

sengaja, conversion hysteria, merasa tidak bersemangat dan tidak mampu 

mencapai tujuan, takut-takut, pikiran gelap yang meliputi individu dalam 

kesadarannya, sehingga kesadarannya bercabang-cabang dan dalam tidur ia 

tidak dapat lelap (Fahmi, 1997: 58). 

Gangguan jiwa merupakan perubahan sikap dan perilaku seseorang yang 

ekstrem dari sikap dan perilaku yang dapat menimbulkan penderitaan dan 

dapat menyakiti diri sendiri, tidak menunjukan empati terhadap orang lain dan 

bisa merugikan orang lain, orang yang terkena gangguan jiwa biasanya tidak 

menyadari bahwa tingkah lakunya yang menyimpang, dan juga 

memperlihatkan kemampuan pengendalian diri yang amat kurang, apabila 

kemampuan pengendalian diri ini sangat kurang secara menyolok maka ia 

dikatakan sebagai gangguan jiwa. 

Gangguan jiwa menurut PPDGJ III adalah sindrom pola perilaku 

seseorang yang secara khas berkaitan dengan suatu gejala penderitaan 

(distress) atau hendaya (impairment) di dalam satu atau lebih fungsi yang 

penting dari manusia, yaitu fungsi psikologik, perilaku, biologic, dan gangguan 

itu tidak hanya terletak di dalam hubungan antara orang itu tetapi juga dengan 
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masyarakat.manusia bereaksi secara keseluruhan – somato – psiko – social. 

Dalam mencari penyebab gangguan jiwa, unsur ini harus diperhatikan. Gejala 

gangguan jiwa yang menonjol adalah unsur psikisnya, tetapi yang sakit dan 

menderita tetap sebagai manusia seutuhnya (Yusuf, 2015: 8-9). 

Gangguan jiwa didefinisikan dalam kaitannya dengan disfungsi yang 

merugikan. Definisi ini memasukan elemen yang didasarkan pada evaluasi 

objektif terhadap kinerja. Fungsi alamiah proses kognitif dan perseptual adalah 

untuk memungkinkan orang itu untuk mempersepsikan dunia dengan cara yang 

sama dengan orang lain dan untuk terlibat dalam pemikiran dan penyelesaian 

masalah yang rasional. Disfungsi dalam gangguan diasumsikan merupakan 

hasil disrupsi pikiran, perasaan, komunikasi, persepsi, dan motivasi.    

http://repository.uksw.edu/bitstream/123456789/11764/2/T1_462011018_BAB%20II.pdf 

(Karsanti, 2016. Diakses 28 November 2018) 

 

C. Faktor Penyebab Terjadinya Gangguan Jiwa 

Pada umumnya orang awam beranggapan bahwa gangguan jiwa 

disebabkan oleh santet atau diguna – guna atau kekuatan supra natural. Akan 

tetapi sesungguhnya gangguan jiwa disebabkan oleh banyak faktor yang 

beriteraksi satu sama lain. 

Faktor yang mempengaruhi gangguan jiwa menurut Kartini (Erlinafsiah, 

2010: 46-47)  ada 3 faktor yaitu: 

1. Faktor Internal, yaitu pengaruh yang berasal dari dalam diri individu itu 

sendiri, seperti predisposisi struktur biologis/ jasmani dan mental atau 

struktur kepribadian yang lemah. 

http://repository.uksw.edu/bitstream/123456789/11764/2/T1_462011018_BAB%20II.pdf
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2. Faktor Eksternal, yaitu pengaruh yang berasal dari luar diri individu. 

Konflik sosial, kebudayaan yang mempengaruhi kepribadian individu 

sehingga mengubah perilaku individu menjadi abnormal. 

3. Proses intrapsikis yang salah, yaitu proses yang berlangsung dalam 

kepribadian atau jiwa individu. Pemaksaan batain dari pengalaman dengan 

cara yang salah. 

Sedangkan Menurut Soeharto (Erlinafsiah, 2010: 47) ada 3 faktor 

penyebab terjadinya gangguan jiwa yaitu: 

1. Faktor organobiologis atau jasmaniah seperti: infeksi, keracunan, hereditas, 

defisiensi vitamin, cedera karena kecelakan, kanker, dan kelainan peredaran 

darah. 

2. Faktor psikologis seperti: konflik jiwa, stess, kekecewaan, frustasi, dan 

kurangnya perhatian orang tua. 

3. Faktor sosial budaya seperti: kerusuhan sosial, kerusuhan etnis, perubahan 

sosial dan budaya yang cepat. 

Dalam kehidupan sehari – hari banyak orang yang mengalami masalah 

dengan kejiwaan ataupun ganngguan mental, ada berbagai macam penyebeb 

atau faktor – faktor yang melekat pada diri mereka yang mengalami masalah 

kejiwaan, salah satu utama penyebab terjadinya gangguan jiwa adalah 

disebabkan oleh faktor Psikologis dan faktor Organobiologis. 

 

D. Tanda dan Gejala Gangguan Jiwa (Mental) 

Tanda (sign) adalah temuan objektif dari hasil observasi, sedangkan 

gejala (symptom) adalah pengalaman sebjektif yang digambarkan oleh pasien 



 

15 

  

atau yang dikeluhkan (Erlinafsiah, 2010: 47-50). Tanda dan gejala pada 

gangguan jiwa: 

1. Individu yang mengalami konflik batin gejalanya: 

a. Perasaan cemas (ansietas) 

b. Apatis (acuh tak acuh terhadap lingkungan sekitarnya) 

c. Agresif (menyerang atau berusaha membunuh orang dan bunuh diri) 

d. Antagonis (perasaan yang tersobek akibat pikiran dan emosi yang 

bertentangan) 

e. Kehilangan harga diri (self esteem) dan kepercayaan diri (self 

confidence) 

f. Dikejar-kejar pikiran dan perasaan yang tidak jelas 

g. Perasaan tidak aman karena ketakutan 

2. Disorientasi sosial dan komunikasi sosial terputus 

a. Delusi (khayalan) yang menakutkan 

b. Khayalan bahwa dirinya merasa paling super (delusi of grandeur) 

c. Hiperaktif (aktifitas berlebihan) 

d. Paranoid (kecurigaan yang berlebihan) 

e. Katatonik (keadaan kaku disertai membisu) 

f. Stupor (membeku tanpa pengindraan) 

g. Hebefrenik (ketolol-tololan) 

3. Gangguan emosional dan intelektual yang parah atau serius 

a. Persepsi yang salah dari penglihatan (optic illusion)  

b. Persepsi palsu (halusinasi) yang berat 

c. Khayalan yang tidak benar atau ilusi yang keliru (delusi) 
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d. Afek dan emosi tidak tepat 

e. Reaksi berlebihan (overacting) 

f. Melarikan diri kedunia lamunan (fantasi) 

g. Realitas sosial kacau balau 

h. Batin kusut 

i. Kepribadian terpecah  

Ketiga ciri-ciri orang dengan gangguan jiwa tersebut merupakan ciri-ciri 

umum dari gangguan jiwa yang tidak semua orang dengan ciri tersebut 

dikategorikan gangguan jiwa. Diperlukan pemeriksaan ke dokter ataupun 

psikiater untuk menentukan seseorang mengalami gangguan kejiwaan. 

Penyakit gangguan jiwa juga dapat memengaruhi kesehatan fisik. Orang 

dengan penyakit gangguan jiwa sering mengeluhkan gejala yang mengganggu 

kehidupan dan pekerjaan mereka. Gejala tersebut termasuk perubahan seasana 

hati, kepribadian, kebiasaan pribadi dan/ atau penarikan social. Dengan itu 

membutuhkan perawatan dan pengobatan yang tepat untuk menyembuhkan 

penyakit gangguan jiwa meskipun membutuhkan waktu sedikit lebih lama 

untuk pulih. 

 

E. Jenis Gangguan Jiwa 

Adanya gangguan jiwa dalam diri seseorang bisa juga ditunjukan dari 

kebiasaan melakukan hal yang bisa merugikan orang lain, yang sering kali 

tidak disadari tingkah laku yang menyimpang (Ardi & Rochman, 2011: 133). 

Gangguan jiwa dapat berupa:  

 



 

17 

  

1. Stress  

Stress adalah suatu kondisi atau keadaan tubuh yang terganggu karena 

tekanan psikologis. Banyak hal yang bisa memicu stres seperti rasa 

khawatir, perasaan kesal, kecapekan, frustasi, perasaan tertekan, kesedihan, 

pekerjaan yang berlebihan, terlalu fokus pada suatu hal, perasaan bingung, 

berduka cita dan juga rasa takut  

2. Psikosis  

Psikosis merupakan gangguan tilikan pribadi yang menyebabkan 

ketidakmampuan seseorang menilai realita dengan fantasi dirinya. Psikosis 

sebenarnya masih bersifat sempit dan bias yang berarti waham dan 

halusinasi. Selain itu juga ditemukan gejala lain termasuk diantaranya 

pembicaraan dan tingkah laku yang kacau, dan gangguan daya nilai realitas 

yang berat. Oleh karena itu psikosis dapat pula diartikan sebagai suatu 

kumpulan gejala yang terdapat gangguan fungsi mental, respon perasaan, 

daya nilai realitas, komunikasi dan hubungan antara individu dengan 

lingkungannya.  

3. Psikopat  

Psikopat secara harafiah berarti sakit jiwa. Psikopat berasal dari kata 

psyche yang berarti jiwa dan pathos yang berarti penyakit. Orang yang 

mengidap penyakit ini sering disebut sebagai sosiopat karena perilakunya 

yang antisosial dan dapat merugikan orang-orang terdekatnya. Psikopat tak 

sama dengan gila, karena seorang psikopat sadar sepenuhnya atas 

perbuatannya. Gejala psikopat dapat disebut dengan psikopati, seringkali 



 

18 

  

disebut orang gila tanpa gangguan mental.Orang yang mengalami psikopat 

sangat sulit untuk disembuhkan. 

4. Skizofrenia 

Skizofrenia berarti “kepribadian yang terbelah”, yaitu hilangnya sebagian 

besar hubungan kesadaran yang logis antara tubuh dan jiwa (disintegrasi). 

Sehingga dalam beberapa keadaan perilakunya tidak sejalan dengan 

keadaan emosinya. Hal ini terjadi karena secara mental, kepribadian 

penderita gangguan ini memang terbelah sehingga mempunyai 

kecenderungan tubuhnya hidup pada satu dunia tetapi jiwanya berada pada 

dunia yang lain yang menyebabkan penderita cenderung dianggap “gila”. 

 

F. Tingkatan Gangguan Jiwa  

Menurut (Carolina, 1997: 16:27) Gangguan jiwa dibagi menjadi dua 

bagian yaitu: 

1. Psikosis: merupakan gangguan jiwa berat, orang yang menderita psikosis 

kehilangan kontak dengan realitas dan hidup dalam dunianya sendiri. Fungsi 

tubuh dan jiwa sangat terganggu yang menyebabkan gangguan pada fungsi 

social dan individual. Mereka mengalami pengalaman yang aneh seperti 

mendengan suara-suara atau melihat sesuatu yang tidak terlihat atau 

terdengar oleh orang lain disekitarnya. Mereka sering menunjukan 

kepercayaan yang salah yang tak dapat diterima oleh orang lain, 

kepercayaan ini sangat tegus walaupun disediakan bukti-bukti untuk 

menentang, namun mereka tidak berubah dari pendiriannya dan sering kali 
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bertindak berdasarkan kepercayaan tersebut. Orang yang menderita psikosis 

sering pula menunjukan emosi yang abnormal dan tidak sesuai.  

2. Neurosis: merupakan gangguan jiwa ringan. Pasien bereaksi secara 

berlebihan dan berkepanjangan terhadap suatu stress tertentu. Mereka 

mempunyai gejala seperti cemas, takut, sedih, rasa sakit dan nyeri yang tek 

menentu dan gejala-gejala badan lainnya. Berbeda dengan psikosis, pasien 

neurosis ini mereka sadar akan masalahnya, mencari pertolongan untuk itu 

dan mengetahui bahwa mereka sakit.  

 

G. Penanganan Gangguan Jiwa  

1. Penanganan Pasca Perawatan Rumah sakit  

Penanganan gangguan jiwa dapat dilakukan dengan cara psikoterapi 

dan somatoterapi atau bisa disebut dengan terapi biologis. Penanganan 

psikoterapi merupakan interaksi antara pasien dengan psikolog bertujuan 

untuk mengidentifikasi pikiran disfungsional yang melatarbelakangi awal 

munculnya pasien terkena gangguan jiwa, psikoterapi juga untuk 

membantu dalam perubahan perilaku, pikiran dan perasaan pasien yang 

abnormal, memecahkan masalah dalam kehidupan individu, artinya 

menangani orang-orang yang mempunyai masalah seperti gangguan jiwa 

ringan maupun berat (Nevid et al, 2002). Sedangkan somatoterapi 

merupakan penanganan terhadap masalah-masalah tingkah laku dengan 

menggunakan teknik biologi yang meliputi: terapi obat-obatan, psikobedah 

dan terapi elektrokonvulsif. Asumsi dasar dari penanganan somatoterapi ini 

adalah gangguan fisiologis menyebabkan gangguan psikologis, dan dengan 
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demikian maka ketika seseorang ditangani secara biologis maka tingkah 

lakunya akan berubah, penanganan ini biasanya dilakukan oleh psikiater. 

2. Penanganan Gangguan Jiwa Lingkup Keluarga  

Penanganan gangguan jiwa lingkup keluarga merupakan problem 

psikososial yang terjadi di keluarga maupun di masyarakat, pada umumnya 

masyarakat menganggap penderita gangguan jiwa tidak akan mempunyai 

masa depan dan tidak produktif. Hal ini cenderung menghasilkan tindakan 

yang kurang baik terhadap penderita. Penanganan yang biasanya dilakukan 

keluarga adalah dengan cara memasung penderita, cara pemasungan yang 

dilakukan oleh keluarga terhadap penderita gangguan jiwa karena keluarga 

menganggap bahwa penderita selalu mengamuk di rumah maupun di 

lingkungan masyarakat sehingga penanganannya dilakukan dengan cara 

dipasung, sikap seperti inilah yang dapat memperburuk kondisi penderita, 

masalah lainnya adalah suatu anggapan keliru terhadap penderita gangguan 

jiwa, dimana penderita dianggap sebagai kutukan dari Tuhan atau guna-

guna, sehingga keluarga mencari pengobatan gangguan jiwa yang 

dilakukan dengan terapi eksorsis (pengusiran terhadap roh jahat) sehingga 

biasanya keluarga membawa penderita gangguan jiwa di lakukan pergi ke 

dukun dan penanganan dilakukan oleh dukun (Simanjuntak, 2012).  

Perilaku pencarian pengobatan pada saat awal pasien terkena 

gangguan jiwa yang dilakukan oleh keluarga berbeda-beda, diantaranya 

dengan membawa penderita ke dukun, dan sebagian lagi berobat ke rumah 

sakit jiwa. Perbedaan perilaku ini dipengaruhi oleh pengetahuan keluarga 

sebagai mengambil keputusan dalam mencari pengobatan penderita. 
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Pengetahuan ini ditentukan berdasarkan tingkat pendidikan keluarga. 

http://repository.uksw.edu/bitstream/123456789/11764/2/T1_462011018_BAB%20II.pdf 

(Karsanti, 2016. Diakses 28 November 2018) 

 

H. Jenis-jenis Pengobatan dalam Program Penyembuhan Gangguan Jiwa :  

1. Terapi Medis  

Tidak ada penyembuhan untuk penderita gangguan jiwa. Penanganan 

biasanya mencakup banyak segi, menghubungkan pendekatan 

farmakologis, psikologis, dan rehabilitative. Kebanyakan orang dengan 

gangguan jiwa yang dirawat dalam lingkup kesehatan mental yang 

terorganisir menerima beberapa bentuk obat antipsikotik, yang 

dimaksudkan untuk mengendalikan pola-pola yang lebih ganjil, seperti 

halusinasi, waham, dan mengurangi resiko yang berulang-ulang 

(Mumluatur, 2016: 59-62). 

Berikut ini berbagai penanganan gangguan jiwa secara medis:   

a. Terapi Biomedis: dengan cara memberikan obat-obat antipsikotik 

digunakan untuk mengendalikan simtom-simtom psikotik.   

b. Penanganan psikososial: pendekatan berdasarkan prinsip belajar, 

seperti sistem token ekonomi dan pelatihan keterampilan sosial, dapat 

membantu pasian skizofrenia mengembangkan perilaku yang lebih 

adaptif.  

c. Rehabilitasi psikososial: kelompok-kelompok self-help dan program 

tempat tinggal yang terstruktur dapat membantu pasien skizofrenia 

menyesuaikan diri dengan kehidupan komunitas.  

http://repository.uksw.edu/bitstream/123456789/11764/2/T1_462011018_BAB%20II.pdf
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d. Program intervensi keluarga: intervensi keluarga digunakan untuk 

meningkatkan komunikasi dalam keluarga dan mengurangi tingkat 

konflik dan stres keluarga. 

2. Terapi non Medis   

a. Terapi relaksasi Islam: terapi relaksasi Islam melalui zikir, salat dan 

do'a dapat membantu mengurangi penyebab timbulnya gangguan 

kejiwaan yang ada seperti kekosongan, kesepian, kecemasan, 

ketakutan tanpa sebab yang jelas dan merasa hidup sendiri. Yang 

kesemuanya itu merupakan faktor dasar penyebab gangguan jiwa atau 

psikis muncul. 

b. Terapi Ruqyah Syar‟iyah: terapi ruqyah Syar‟iyah sangat efektif untuk 

mengobati pasien gangguan jiwa. Sebab, menggunakan pendekatan 

syar‟iyah dengan tujuan agar pasien kembali kepada ajaran Islam yang 

benar, yaitu dengan berpedoman pada a-Qur‟an Dan Hadis. 

3. Psikoterapi  

Psikoterapi adalah salah satu cara pengobatan atau penyembuhan 

terhadap suatu gangguan atau penyakit yang dilakukan oleh seseorang 

yang terlatih dalam hubungan profesional secara sukarela, dengan tujuan 

untuk menghilangkan, mengubah, atau menghambat gejala-gejala yang 

ada, mengoreksi perilaku yang terganggu, dan menumbuhkembangkan 

kepribadian yang positif (Baihaqi dkk, 2005: 142 ). 
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Bentuk-bentuk psikoterapi: 

a. Terapi psikodinamika 

Menurut Sigmund Freud terapi psikodinamika merupakan terapi 

yang membantu individu untuk memperoleh insight mengenai, dan 

mengatasi konflik bawah sadar yang dipercaya merupakan akar dari 

perilaku abnormal. Tujuan dari terapi ini adalah hanya mengubah 

tingkah laku yang maladaptif menjadi tingkah laku yang adaptif. 

b. Terapi humanistic 

Terapi humanistik berfokus pada pengalaman klien yang subjektif 

dan disadari. Bentuk utama dari terapi humanistik adalah terapi 

terpusat pada individu (person-centered therapy) yaitu menciptakan 

kondisi hangat dan penerimaan dalam hubungan terapeutik yang 

membantu klien untuk menjadi lebih sadar dan menerima diri 

mereka sendiri. Tujuan terapi ini menekankan hubungan komunikasi 

agar lebih terbuka dan jujur ketika komunikasi terhambat.  

c. Terapi kognitif 

Terapi kognitif untuk membantu klien mengidentifikasi dan 

memperbaiki keyakinan-keyakinan maladaptif, jenis berpikir 

otomatis dan sikap self-defeating yang menghasilkan atau menambah 

masalah emosional. Mereka percaya bahwa emosi-emosi negatif 

seperti kecemasan dan depresi disebabkan oleh interpretasi kita 

terhadap peristiwa yang mengganggu, bukan pada peristiwa itu 

sendiri. Terapi kognitif membantu pasien untuk memperbaiki 

keyakinan yang maladaftif. 
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d. Terapi perilaku 

Terapi ini berfokus pada perubahan perilaku–bukan perubahan 

kepribadian atau menggali masa lalu secara mendalam–terapi 

perilaku relatif singkat, berlangsung umumnya dari beberapa minggu 

sampai beberapa bulan. Terapi perilaku pertama kali memperoleh 

perhatian yang besar sebagai cara untuk membantu orang mengatasi 

ketakuta dan fobia, problem yang sudah terbukti resisten terhadap 

terapi berorientasi insight. Metode dalam terapi ini adalah suatu 

progam teraupetik dimana pasien pertama diperlihatkan dengan 

menggunakan imajinasi atau gambar, dan selanjutnya akan masuk 

tahap yang lebih menakutkan, setelah pasien di intruksikan untuk 

membayangkan dan makin menimbulkan kecemasan maka terapis 

memfokuskan kembali untuk rileks. Proses ini di ulang sampai 

pasien tidak merasa cemas (Nevid dkk, 2005: 133) 

e. Terapi kelompok 

Terapi kelompok merupakan terapi yang bertujuan mengubah 

perilaku pasien dengan memanfaatkan dinamika kelompok. Dengan 

cara ini bertujuan memberikan fungsi terapi gabi anggotanya, yang 

setiap anggota berkesempatan untuk menerima dan memberikan 

umpan balik terhadap anggota yang lain, mencoba cara baru untuk 

meningkatkan respon social, serta harga diri. Keuntungan lain yang 

diperoleh anggota kelompok yaitu adanya dukungan pendidikan, 

meningkatkan kemampuan pemecahan masalah, dan meningkatkan 

hubungan interpersonal (Yusuf dkk, 2015: 294).  
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f. Terapi keluarga 

Dalam terapi keluarga (family therapy), bukan individu, tapi 

keluarga yang menjadi unit penanganan. Terapi keluarga ditujukan 

untuk membantu keluarga yang bermasalah dalam memecahkan 

konflik dan masalah mereka sehingga keluarga berfungsi lebih baik 

sebagai kesatuan dan anggota keluarga berkurang stresnya akibat 

konflik keluarga (Nevid dkk, 2005: 134) 

Pola komunikasi yang salah di dalam keluarga sering memberikan 

kontribusi pada masalah. Dalam terapi keluarga, anggota keluarga 

belajar untuk berkomunikasi lebih efektif dan untuk mengungkapkan 

ketidaksetujuan secara konstruktif. Konflik keluarga sering muncul pada 

masa transisi dan siklus kehidupan, ketika pola keluarga berubah akibat 

perubahan pada salah satu anggota atau lebih. Konflik antara orang tua 

dan anak, misalnya, sering muncul bila anak remaja mencari kebebasan 

atau otonomi yang lebih besar. Anggota keluarga dengan self-esteem 

yang rendah mungkin tidak dapat mentoleransi sikap atau perilaku 

berbeda dari anggota keluarga lainnya dan menahan usaha mereka untuk 

berubahan menjadi lebih mandiri. Terapi bekerja bersama keluarga 

untuk mengatasi konflik ini dan membantu mereka dalam menyesuaikan 

diri dengan perubahan. 

Terapis keluarga mendorong keluarga untuk bekrja sama dalam 

mengatasi persoalan dan konflik mereka, bukan mencari kambing hitam. 

Banyak terapis keluarga yang mengadopsi pendekatan sistem untuk 

memahami kerja dari keluarga dan masalah yang dapat muncul dalam 
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keluarga. Mereka memandang perilaku bermasalah dari anggota 

keluarga sebagai representasi kerusakan dalam sistem komunikasi dan 

hubungan peran dalam keluarga. 

 

I. Pengertian Terapi 

Terapi merupakan salah satu cara dalam menangani pasien yang 

mengalami gangguan pada dirinya atau tidak normal. Berbagai dukungan yang 

diberikan kepada pasien merupakan hal yang penting, termasuk orang yang 

terdekat. Dukungan keluarga dan masyarakat juga menjadi bagian dari proses 

terapi tersebut. Agama dengan ketentuan dan syariatnya telah dapat mencegah 

terjadinya gangguan jiwa, yaitu dihindarkannya dari sikap, perasaan, dan 

perilaku yang membawa kepada kegelisahan. 

Terapi merupakan cara untuk mengobati pasien dengan gangguan 

tertentu, dimana terapinya disusaikan dengan sakit yang diderita oleh pasien 

tersebut. Terapi dalam psikologi berarti perawatan masalah-masalah tingkah 

laku manusia. Dengan demikian terapi dapat dipahami sebagai proses 

pengembalian keberfungsian sosial klien dengan cara memberikan kesadaran 

bagi klien untuk memperoleh kesembuhan dengan metode terapi yang sesuai 

dengan kebutuhan klien. (Masyaroh, 2015: 12:13). 

 


