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BAB 2 

TINJAUAN PUSTAKA 

2.1 Keluarga 

  2.1.1 Definisi Keluarga 

 Keluarga adalah sekumpulan manusia yang dihubungkan oleh ikatan 

perkawinan, ada hubungan darah atau tidak misal melalui adopsi atau 

pengambilan anak angkat yang tinggal dan hidup bersama dalam satu rumah 

dan bertujuan untuk meningkatkan perkembangan fisik, sosial, mental dan 

emosional dari tiap anggota (Mursafitri E, Herlina, dan Safri, 2015). 

 Lebih lanjut, Keluarga merupakan satu institusi biososial yang terdiri 

dari sedikitnya laki-laki dan perempuan dewasa yang terikat tali perkawinan 

dengan atau belum/tanpa memiliki anak. Secara umum, hubungan sosial 

keluarga berdasarkan ikatan batin dan perasaan yang kuat, dengan peran 

orang tua sebagai pengawas yang memiliki tanggung jawab sosial dalam 

keluarga dan masyarakat. Anggota keluarga saling berkomunikasi dan 

berinteraksi sesuai dengan peran masing-masing anggota, misalnya sebagai 

suami, istri, anak, kakak, serta adik laki-laki atau perempuan (Wiratri A, 

2018).  

2.1.2 Fungsi dan Tugas Kesehatan Keluarga 

 Dalam (Mursafitri E, Herlina, dan Safri, 2015) fungsi dasar keluarga 

diidentifikasikan menjadi lima, yaitu :  

a. Fungsi afektif, adalah fungsi keluarga yang memenuhi kebutuhan 

psikososial, memberikan cinta kasih dan saling mengasuh, serta 

saling menerima dan mendukung satu sama lain. 
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b. Fungsi sosialisasi, adalah  fungsi keluarga dalam proses perubahan 

dan perkembangan individu keluarga, serta tempat untuk anggota 

keluarga belajar berinteraksi dan berperan di lingkungan sosial.  

c. Fungsi reproduksi, adalah fungsi keluarga untuk meneruskan 

kelangsungan keturunan sehingga menambah sumber daya manusia. 

d. Fungsi ekonomi, adalah fungsi keluarga dalam memenuhi 

kebutuhan seperti sandang, pangan, dan papan anggota keluarga.  

e. Fungsi perawatan keluarga, berperan jika terdapat anggota keluarga 

yang memiliki masalah kesehatan sehingga merupakan fungsi 

anggota keluarga lainnya untuk merawat.  

  Sedangkan menurut Friedman dalam (Yuliyanti T dan Zakiyah E, 

2016) tugas keluarga dalam bidang kesehatan yaitu : 

a. Mengenali ada tidaknya masalah dan gangguan kesehatan pada 

setiap anggota keluarga. Keluarga secara tidak langsung harus saling 

memperhatikan dan tanggung jawab atas perubahan yang dialami 

anggota keluarganya, mulai dari perubahan sekecil apapun. 

b. Mengambil keputusan dan melakukan tindakan yang tepat. Upaya 

keluarga dalam mencari pertolongan yang tepat menyesuaikan 

dengan keadaan keluarga merupakan tugas utama keluarga. Tentu 

dengan pertimbangan siapa anggota keluarga yang memiliki 

kemampuan untuk memutuskan dan mengambil keputusan yang 

tepat untuk keluarga. 
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c. Membantu dan memberi perawatan kepada anggotanya yang 

memiliki masalah kesehatan, sehingga tidak mampu membantu dan 

merawat dirinya sendiri karena usia yang terlalu muda atau cacat. 

d. Membuat dan mempertahankan suasana rumah yang 

menguntungkan bagi kesehatan juga perkembangan kepribadian 

setiap anggota keluarga. 

e. Memanfaatkan sebaik mungkin fasilitas kesehatan yang ada dan 

mempertahankan hubungan timbal balik antara anggota keluarga 

dengan lembaga kesehatan. 

2.2 Kesehatan Jiwa 

Kesehatan jiwa adalah suatu kondisi yang memungkinkan perkembangan 

fisik, intelektual dan emosional yang optimal dari seseorang dan perkembangan 

itu berjalan selaras dengan orang orang lain. Selain dengan itu, kesehatan jiwa 

merupakan mental wellbeing (kondisi mental yang sejahtera) sehingga 

memungkinkan manusia untuk hidup harmonis dan produktif.  

Kualitas hidup manusia yang utuh ditunjang oleh satu unsur utama, yaitu 

kesehatan jiwa. Kesehatan jiwa bukan hanya sekedar terbebas dari gangguan jiwa, 

tapi merupakan kebutuhan semua orang, mempunyai perasaan yang sehat dan 

bahagia, mampu menghadapi tantangan hidup, bisa menerima orang lain, dan 

mempunyai sikap positif tidak hanya terhadap diri sendiri tetapi juga terhadap 

orang lain adalah kesehatan jiwa.  

Gangguan kesehatan jiwa tidak seperti penyakit lain, dimana dapat datang 

secara tiba-tiba tetapi lebih karena terakumulasinya permasalahan yang belum 

dapat diadaptasi atau terpecahkan. Deteksi dini adanya masalah kesehatan pada 
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seseorang akan sangat membantu untuk mencegah timbulnya keadaan yang lebih 

parah. Maka, semakin dini kita dapat menemukan adanya gangguan kesehatan 

jiwa, penangannyapun akan semakin mudah (Jamni, 2016). 

2.3 Gangguan Jiwa 

2.3.1 Jenis Gangguan Jiwa 

Dibidang psikiatri terdapat 4 gangguan jiwa yang tercantum pada PPK 

dokter  dan harus tuntas pada pelayanan primer dengan kriteria yaitu 

dengan prevalensi tinggi (high volume), risiko tinggi (high risk), dan dengan 

beban biaya tinggi (high impact). Gangguan jiwa tersebut adalah insomnia, 

gangguan campuran ansietas dan depresi, demensia, serta psikosis (Idaiani S, 

2016).  

1. Insomnia 

Tidur merupakan komponen yang penting dalam menjaga 

kesehatan individu. Manusia akan mengalami gangguan dan 

menurunnya kualitas hidup tanpa tidur. Manusia tidur kurang lebih 

sebanyak sepertiga dari kehidupan di dunia. Mungkin, tidur 

merupakan hal yang mudah bagi sebagian besar manusia. Namun, 

tidak bagi beberapa orang yang sulit untuk tidur. Kondisi sulit tidur 

saat ini disebut sebagai insomnia (Susanti L, 2015).  

Insomnia merupakan gejala atau gangguan ketika tidur, dapat 

berupa kualitas tidur yang buruk, kesulitan yang berulang untuk jatuh 

tidur, atau kesulitan mempertahankan tidur yang optimal. Selain 

merupakan kondisi primer, insomnia juga berhubungan dengan 

gangguan jiwa, adanya penyakit fisik, dan efek samping dari obat. 
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Selain itu, kejadian insomnia tanpa gangguan jiwa atau insomnia 

primer sangat jarang ditemui (Idaiani S, 2016).  

Insomnia dapat ditegakkan sesuai dengan International 

Classification of Sleep Disorder 2 (ICSD-2), jika didapatkan 1 atau 

lebih keluhan, yaitu : kesulitan memulai tidur,gkesulitan untuk 

mempertahankan tidurgsehingga sering terbangun dari tidur, bangun 

terlalu dini harigdan sulit untuk tidurgkembali, tidur dengan 

kualitasgyang buruk. Beberapa faktor resiko yang dapat 

mempengaruhi kejadian insomnia, adalah : jenis kelamin 

(perempuan), usia, status pernikahan, gaji atau pendapatan, dan 

tingkat pendidikan. Selain itu juga didapatkan 80% pada individu 

dengan depresi dan 90% pada ansietas (Susanti L, 2015). 

2. Gangguan Campuran Ansietas dan Depresi  

Gangguan campuran ansietas dan depresi ditandai oleh 

munculnya gejala-gejala ansietas juga depresi yang terjadi secara 

bersama, tetapi tidak terlihat rangkaian dari masing-masing gejala 

yang cukup berat untuk menegakkan suatu diagnosis tersendiri. 

Untuk gejala ansietas, harus ditemukan beberapa gejala autonomic, 

selain rasa cemas ataupun khawatir yang berlebihan walau tidak terus 

menerus. Umumnya dipusat pelayanan primer, depresi dan ansietas 

tidak terjadi ecara single atau sendiri, tetapi sering memiliki 

komorbiditas bersama penyakit fisik seperti nyeri tulang belakang, 

sakit kepala atau migren, hipertensi, diabetes melitus dan lain 
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sebagainya. Pengobatan gejala kecemasan dan juga depresi, dapat 

diberikan antidepresan dengan dosis rendah.  

Banyak penelitian yang mengatakan bahwasannya kecemasan, 

depresi juga somatisasi dominan ditemukan pada pasien-pasien yang 

lebih sering melakukan kunjungan ke pelayanan primer dibanding 

pasien-pasien yang berkunjung normal dan seperlunya. PPK 

menyebutkan bahwa berdasarkan ICPC-2, kode P74 lebih tepat hanya 

untuk gangguan ansietas, sedang terdapat pula kode F41.2 untuk 

gangguan ansietas dan depresi. Dalam hal ini, dapat menimbulkan 

kerancuan gangguan yang harus bisa diatangani di Puskesmas, 

apakah itu campuran dari cemas dan depresi atau hanya depresi atau 

hanya cemas (Idaiani S, 2016).  

3. Demensia 

Demensia adalah kondisi dimana terdapat penurunan fungsi 

yang berat dalam hal daya ingat (memory), orientasi dan kognisi, juga 

penilaian (judgment). Kriteria dokter dalam mendiagnosis demensia, 

mengharuskan adanya suatu penurunan kemampuan daya pikir dan 

daya ingat hingga menyebabkan kegiatan harian pasien terganggu, 

ditambah dengan disabilitas pada pasien paling sedikit enam bulan 

tanpa disertai gangguan kesadaran. Beberapa jenis dari demensia 

diantaranya adalah demensia pada Alzheimer, demensia multi infark 

(demensia vascular), demensia karena kondisi medis misal pada 

penyakit Sapi Gila (Pick), Creufield-Jacob, Huntington, Parkinson, 

dan demensia pada HIV/AIDS. 
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Demensia tipe Alzheimer memiliki prevalensi terbesar 

(60-80%), sedang prevalensi demensia vascular sekitar 10%. Resiko 

demensia di Indonesia meningkat seiring dengan bertambahnya angka 

harapan hidup penduduk Indonesia, yaitu menjadi 70,2 tahun untuk 

semua jenis kelamin ditahun 2016-2020. Berdasar PPK, obat  

psikofarmaka untuk pasien demensia sebisa mungkin dihindari 

kecuali terjadi kasus demensia dengan agresivitas. Modifikasi faktor 

resiko merupakan penatalaksanaan yang dianjurkan,  seperti 

melakukan stimulasi kognitif, mengendalikan penyakit fisik, dan 

melakukan senam kebugaran. Anjuran lain yaitu stimulasi lingkungan, 

yang berarti memberi suasana nyaman bagi pasien usia lanjut, 

memberi dukungan keluarga, serta meningkatkan fungsi sehari-hari. 

Jika curiga akan adanya kondisi medis yang dapat memperparah 

gejala, dapat dilakukan pemeriksaan penunjang laboratorium di 

pelayanan primer. Pemeriksaan dengan MMSE (Mini Mental State 

Examination) juga dapat dilakukan (Idaiani S, 2016). 

4. Psikosis 

Psikosis adalah ketidakmampuan dalam menilai realita dan 

berupa sindroma, diantaranya adanya halusinasi dan waham. Psikosis 

terbagi menjadi 3 jenis yaitu skizofrenia, bipolar atau gangguan 

manic- depresif, dan psikis akut. Penyakit secara khas ditandai oleh 

terjadinya gangguan perilaku juga pikiran yang tidak biasa atau aneh, 

tetapi penyakit psikosis jarang terjadi sehingga gangguan-gangguan 

yang terjadi secara khusus dikaitkan dengan penyakit kejiwaan. 
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Pasien di rumah sakit jiwa sebagian besar adalah penderita psikosis 

(Jamni, 2016). 

Puskesmas yang memiliki pelayanan kesehatan jiwa merupakan 

fasilitas kesehatan yang menjadi tempat rujukan bagi pasien penderita 

psikosis dan tempat dilakukan penatalaksanaan awal. Pasien psikosis 

yang membutuhkan rawat inap adalah pasien yang sedang gaduh 

gelisah karena memiliki potensi untuk membahayakan diri sendiri 

atau orang lain. Pelayanan primer di AS melakukan penelitian pada 

penduduk populasi dewasa yang berdomisili di kawasan perkotaan 

menggunakan kuesioner psikotik MINI (Mini International 

Neuropsychiatric Interview) dan mendapatkan hasil bahwa 20% 

penduduk memiliki gejala psikotik. Yang dimaksud psikosis dalam 

PPK dokter Indonesia adalah gangguan jiwa bukan sebagai gejala, 

tetapi sebagai sebuah diagnosis (Idaiani S, 2016). 

2.3.2 Tanda dan Gejala Gangguan Jiwa 

1. Hilangnya kemampuan dalam memahami fakta atau kenyataan 

(sense of reality), 

2. Gangguan perasaan, 

3. Gangguan afek,  

4. Gangguan emosi, 

5. Gangguan proses berpikir, 

6. Gangguan psikomotor, 

7. Gangguan kognitif,   

8. Otisme, dan 
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9. Menurun bahkan hilangnya kemauan. 

Gejala primer yang terlihat pada pasien dengan gangguan jiwa 

adalah gangguan proses pikiran, emosi, kemauan dan otisme. Gejala 

yang muncul tersebut berkaitan dengan teori kognitif, yaitu dinyatakan 

bahwa pola pikir manusia terbentuk oleh proses rangkaian stimulus 

kognisi juga respon yang saling berkaitan sehingga membentuk 

perbuatan atau tingkah laku (Pratiwi A et al. 2015).  

2.3.3 Faktor Penyebab Gangguan Jiwa 

1. Biologis (Gangguan jiwa sebelumnya, keturunan, trauma kepala, 

penyakit kronis) 

2. Psikologis (Tipe kepribadian, pengalaman tidak menyenangkan, 

keinginan tidak terpenuhi, konsep diri negatif, pola asuh) 

3. Sosial (Tidak bekerja, tidak ikut kegiatan sosial, tidak mempunyai 

teman dekat, konflik dengan keluarga atau teman, penghasilan kurang, 

tidak sekolah atau putus sekolah, kehilangan orang berarti.) 

Gangguan jiwa banyak ditemukan pada kelompok usia dewasa, karena 

usia produktif didapatkan pada kelompok usia dewasa, dimana mereka 

diharuskan mampu dan mandiri untuk menghidupi dirinya sendiri. Selain 

itu, kelompok usia dewasa sebagian besar telah berumah tangga, sehingga 

selain menghadapi masalah juga beban diri sendiri mereka juga harus 

memikirkan anggota keluarganya. Maka dari itu, kelompok usia dewasa 

lebih tinggi kemungkinannya mengalami gangguan jiwa karena masalah 

yang dihadapi lebih kompleks. 
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Faktor biologis terbanyak adalah mereka dengan riwayat gangguan 

jiwa sebelumnya. Karena, ketika seseorang dinyatakan pernah mengalami 

gangguan jiwa sebelumnya, meskipun orang tersebut dinyatakan telah 

sembuh sehingga dapat kembali ke masyarakat, stigma negatif, penolakan 

dan perlakuan masyarakat yang tidak baik akan membuat pasien dapat 

kembali mengalami gangguan jiwa.  

Tipe kepribadian yang tertutup juga merupakan penyebab yang banyak 

membuat orang mengalami gangguan jiwa. Seseorang dengan tipe 

kepribadian yang tertutup akan cenderung menutup diri dan menyimpan 

segala permasalahan sendiri, sehingga akan terjadi penumpukan dan 

masalah yang terpendam. Mereka akan merasa kebingungan dan kesulitan 

untuk menyelesaikan permasalahannya, dan dapat memicu terjadinya 

depresi hingga gangguan jiwa. 

Putus obat, juga merupakan faktor pencetus kembali terjadinya 

gangguan jiwa. Kebanyakan pasien dengan gangguan jiwa, harus minum 

obat untuk seumur hidupnya. Berhenti minum obat merupakan hal yang 

sering terjadi dikarenakan pasien merasa bosan. Pasien yang 

pengetahuannya kurang juga berpotensi untuk berhenti minum obat. Sesaat 

setelah minum obat gejala gangguan jiwa hilang atau tidak muncul, 

membuat pasien merasa bahwa dirinya sudah sembuh. Beberapa hal inilah 

yang akan memicu munculnya gangguan jiwa kembali atau kekambuhan 

gangguan jiwa. 

Selanjutnya, pengalaman tidak menyenangkan yang pernah dialami 

seseorang juga akan memicu gangguan jiwa. Contohnya, kejadian aniaya 
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yang melibatkan fisik atau seksual, dikucilkan oleh masyarakat atau 

pengalaman lain. Mekanisme koping maladaptif yang dimiliki, akan 

membuat seseorang mudah menderita gangguan jiwa.  Selain itu, konflik 

dengan keluarga misal tentang pembagian harta warisan atau konflik 

dengan teman, juga dapat membuat seseorang mengalami gangguan jiwa. 

Apalagi  jika konflik tidak dapat terselesaikan dengan baik, akan menjadi 

stresor yang berlebihan bagi orang tersebut. Seseorang akan mengalami 

gangguan jiwa jika muncul stresor yang berlebihan tetapi tidak disertai 

dengan mekanisme koping yang baik (Rinawati F dan Alimansur M, 2016). 

2.4 Skizofrenia 

2.4.1 Definisi Skizofrenia 

Skizofrenia merupakan salah satu dari gangguan jiwa berat. 

Skizofrenia dapat mempengaruhi perasaan, pikiran, juga perilaku individu. 

Hilangnya pemahaman terhadap realitas serta hilangnya insight atau daya 

tilik diri adalah tanda dari skizofrenia sebagai gangguan psikosis. Menurut 

Maslim R dalam PPDGJ-III dan DSM 5 2013, skizofrenia dideskripsikan 

sebagai sindroma yang disebabkan oleh berbagai penyebab (sebagian besar 

belum diketahui) dengan perjalanan penyakit yang luas (tidak selalu kronis), 

dan sejumlah akibat yang tergantung oleh pengaruh genetik, sosial budaya, 

dan fisik. Khas dari gangguan psikosis termasuk skizofrenia, didapatkan 

gejala positif yaitu waham, halusinasi, pembicaraan dan perilaku yang kacau, 

juga gejala negatif yaitu alogia, asosia, afek tumpul, avolisi dan anhedonia 

(Yudhantara DS dan Istiqomah R, 2018).  

2.4.2 Teori Neurokimiawi Skizofrenia  
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1. Dopamin 

Hipotesis dopamin mengatakan bahwa timbulnya gejala 

psikosis pada skizofrenia dikarenakan terdapat gangguan aktivitas 

dari neuron dopaminergik. Pada skizofrenia, gejala positif yang 

muncul diakibatkan oleh hiperaktivitas neuron dopaminergik di jaras 

mesolimbik, utamanya pada reseptor D2. Selain itu, juga terdapat 

gejala negatif, kognitif, dan afektif yang disebabkan oleh 

hipoaktivitas neuron dopaminergik pada jaras mesokorteks. Selain 

pada jaras mesokorteks, gejala negatif dan kognitif juga muncul 

karena hipoaktivitas dopamin di dorsolateral prefrontal cortex 

(DLPFC) dan pada ventromedial prefrontal cortex (VMPFC) yang 

menyebabkan gejala negatif dan afektif.  

2. Glutamat 

Reseptor glutamat yang mengalami hipofungsi sehingga 

diperkirakan berhubungan dengan munculnya gejala positif, negatif 

dan kognitif pada skizofrenia adalah reseptor N-methyl-D-aspartate 

(NMDA). Normalnya, ikatan reseptor NMDA dengan glutamat pada 

interneuron GABAergik menstimulasi pelepasan GABA di ventral 

hipokampus. Pelepasan glutamat akan terhambat oleh GABA yang 

berikatan dengan reseptornya pada neuron glutamat piramidal, yang 

berproyeksi kepada nucleus accumbens. Kondisi ini menyebabkan 

aktivasi normal neuron GABAergik di globus pallidus, selanjutnya 

juga akan terjadi hal yang sama pada ventral tegmental area (VTA). 
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Sehingga jaras dopamin mesolimbik akan teraktivasi secara normal 

dari VTA ke nucleus accumbens. 

Apabila terjadi disfungsi reseptor NMDA di ventral 

hipokampus, maka glutamat akan terangsang untuk dilepas berlebihan 

karena teraktivasinya jaras glutamatergik pada nucleus accumbens. 

Akibatnya, pelepasan GABA akan terhambat dari globus pallidus ke 

VTA. Proses ini menyebabkan terjadi disinhibisi jaras dopamin 

mesolimbik, sehingga dopamin akan dilepas secara berlebihan di 

nucleus accumbens dan menyebabkan munculnya gejala positif. 

Sedangkan gejala negatif dan kognitif, timbul karena hipoaktif 

reseptor NMDA pada interneuron GABA kortikal sehingga glutamat 

dilepaskan secara berlebihan. Hal ini menyebabkan menurunnya 

pelepasan dopamin pada korteks prefrontal, sehingga muncul gejala 

negatif juga kognitif.  

3. Serotonin 

Hipotesis serotonin sebagai neurotransmitter penyebab 

skizofrenia, akan selalu dikaitkan dengan kadar dopamin. Terdapat 

interaksi antara jaras dopaminergik dan serotonergik secara resiprokal, 

pada jaras nigostriatal. Kadar serotonin yang berlebihan, akan 

menyebabkan timbulnya gejala positif juga negatif skizofrenia. 

Hingga saat ini, studi pencitraan masih belum dapat membuktikan 

secara konsisten tentang abnormalitas dari ikatan serotonin (5-HT) 

pada penderita skizofrenia. Juga belum terdapat bukti bahwa, dengan 

terapi antagonis serotonin saja dapat berfungsi sebagai antipsikosis. 
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4. Gamma-amino-butyric acid (GABA) 

Peran GABA pada interneuron adalah sebagai regulator dari 

fungsi korteks prefrontal, melalui modulasi dari sel piramidal 

glutamatergik. Neuron GABAergik pada penderita skizofrenia relatif 

lebih rendah jika dibandingkan dengan orang normal. Keadaan 

jumlah neuron GABAergik yang relatif lebih rendah, menyebabkan 

efek inhibisi dari neuron GABAergik juga rendah dan memicu 

terjadinya hiperaktivitas neuron dopaminergik. 

5. Sistem Kolinergik 

Peran asetilkolin pada kejadian skizofrenia masih belum jelas. 

Dalam patogenesis skizofrenia, asetilkolin ikut berperan dengan 

mempengaruhi beragam sistem neurotransmitter melalui reseptor 

nikotinik. Pada uji coba tikus, meningkatnya aktivitas dari reseptor 

nikotinik bisa meningkatkan komunikasi pada neuron dopamin di 

VTA yang diperantarai oleh reseptor glutamat. Penurunan reseptor 

muskarinik juga nikotinik pada hipocampus, caudate-putamen, dan 

beberapa region lain di korteks prefrontal ditunjukkan oleh studi 

postmortem pada skizofrenia. Karena reseptor tersebut berperan untuk 

kognitif, maka pada seseorang dengan skizofrenia menunjukkan tanda  

dan gejala fungsi kognitif yang menurun bahkan terganggu. Peran 

sistem kolinergik pada skizofrenia masih belum jelas, sebagai proses 

primer ataukah sekunder dalam perjalanan penyakit skizofrenia. 

6. Sistem Adrenergik 
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Norepinefrin kemungkinan berperan dalam patologi skizofrenia. 

Salah satu gejala negatif yang muncul seperti anhedonia atau 

berkurangnya kemampuan untuk merasakan kesenangan diperkirakan 

memiliki hubungan dengan norepinephrine reward neural system, 

yaitu terjadinya degenerasi neuronal selektif. 

2.4.3 Tanda dan Gejala Skizofrenia 

Menurut Maslim R dalam PPDGJ-III dan DSM-5 2013, tanda atau 

gejala skzofrenia diantaranya adalah :  

Pertama, adanya satu gejala yang sangat jelas atau dua atau lebih gejala 

yang kurang jelas dari beberapa gejala berikut ini :  

a. Thought echo = bergemanya isi pikiran diri sendiri secara berulang 

dalam kepalanya, tidak keras, dengan kualitas yang sama maupun 

berbeda; atau  

Withdrawal or thought insertion = terisinya atau terambilnya isi 

pikiran yang asing dari luar masuk kedalam pikiran atau sebaliknya; 

dan  

Thought broadcasting = tersiarnya isi pikiran dari dalam keluar 

sehingga orang lain mengetahui. 

b. Delusion of control = waham tentang adanya suatu kekuatan dari 

luar yang mengendalikan dirinya; atau  

Delusion of influence = waham tentang adanya suatu kekuatan dari 

luar yang mempengaruhi dirinya; atau  

Delusion of passivity = waham tentang adanya suatu kekuatan dari 

luar sehingga membuat dirinya (geraknya tubuh/anggota gerak, 
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pikiran, penginderaan khusus atau tindakan) pasrah dan tidak 

berdaya; dan 

Delusional perception = pengalaman inderawi yang sangat khas dan 

tidak wajar, biasa bersifat mistik atau mukjizat. 

c. Halusinasi auditorik yaitu terdengar suara halusinasi yang terus 

berkomentar terhadap perilaku atau berbagai suara yang didengar 

atau suara halusinasi yang berasal dari bagian tubuh pasien. 

d. Waham menetap lain, budaya setempat menganggap tidak wajar 

juga mustahil, misal tentang keyakinan agama, politik tertentu, atau 

kemampuan dan kekuatan diatas manusia biasa (mengendalikan 

cuaca atau mampu berkomunikasi dengan makhluk asing). 

Kedua, adanya paling sedikit dua gejala yang sangat jelas dari beberapa 

gejala dibawah ini : 

e. Menetapnya halusinasi yang berasal dari panca-indera apapun, baik 

disertai dengan waham yang mengambang ataupun yang setengah 

berbentuk tanpa adanya kandungan afektif yang jelas, atau disertai 

oleh ide-ide yang berlebihan atau over-valued ideas yang menetap, 

dan selama berminggu-minggu atau berbulan-bulan terjadi setiap 

hari terus menerus; 

f. Terputusnya arus pikiran atau terjadi sisipan (interpolation), 

sehingga berakibat pembicaraan menjadi tidak relevan (inkoherensi), 

atau neologisme; 
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g. Gaduh-gelisah  (ex-citement) yang merupakan perilaku katakonik, 

posturing yaitu posisi tubuh tertentu, atau negativism, mutisme, 

fleksibilitas cerea, dan stupor; 

h. Gejala-gejala negative, seperti bicara yang jarang, sikap sangat 

apatis, dan menumpuknya respon emosional yang tak wajar, 

biasanya mengakibatkan penderita menarik diri dari pergaulan 

social juga kinerja sosial yang menurun; tetapi hal-hal tersebut harus 

jelas bahwa semuanya tidak terjadi karena depresi maupun medikasi 

neuroleptika. 

Tanda dan gejala skizofrenia haruslah sesuai dengan beberapa gejala 

diatas, dimana gejala-gejala tersebut telah berlangsung selama minimal 

satu bulan atau lebih, kecuali untuk fase nonpsikotik prodromal. Selain 

itu, harus terdapat perubahan yang bermakna dan konsisten dalam mutu 

secara keseluruhan dari beberapa aspek yaitu perilaku pribadi (personal 

behaviour), menyebabkan hilangnya minat penderita, tidak berbuat 

sesuatu, terlalu larut dalam diri sendiri, menarik diri secara sosial, 

sehingga membuat penderita tidak memiliki tujuan hidup.   

2.4.4 Jenis-Jenis Skizofrenia 

Menurut Maslim R dalam PPDGJ-III dan DSM-5 2013, jenis 

skizofrenia adalah sebagai berikut : 

F20.0  Skizofrenia Paranoid 

1. Memenuhi kriteria gejala skizofrenia secara umum 

2. Gejala tambahan :   



21 

 

 

(a.) halusinasi berupa suara yang didengar pasien berupa 

ancaman, perintah, atau halusinasi auditorik berupa mendengung 

(humming), bunyi tawa (laughing), atau bunyi pluit (whistiling); 

(b.) halusinasi pengecapan rasa atau pembauan terkadang halusinasi 

visual yang bersifat seksual; 

(c.) waham khas berupa waham dipengaruhi (delusion of influence), 

dikendalikan (delusion of control), dan merasa dikejar sesuatu. 

3. Gangguan efektif, gejala katatonik serta dorongan kehendak dan       

pembicaraan relatif tidak menonjol. 

F20.1  Skizofrenia Hebefrenik 

1. Memenuhi kriteria gejala skizofrenia secara umum 

2. Diagnosis pertama ditegakkan pada remaja atau usia dewasa muda 

(15-25 tahun) 

3. Gejala tambahan : 

(a.) perilaku yang tidak dapat diprediksi dan tidak bertanggung jawab, 

perasaan yang selalu hampa juga kecenderungan untuk menyendiri 

(solitary); 

(b.) sikap tidak wajar (inapropiate) disertai cekikikan disertai rasa puas 

diri dan tinggi hati, tersenyum sendiri atau tertawa menyeringai, suka 

mengibul disertai senda gurau (pranks); 

(c.) proses berfikir mengalami disorganisasi, pembicaraan tidak 

menentu (rambling), serta inkoheren.  

   4. Gangguan afektif, proses berfikir serta dorongan kehendak umumnya 

menonjol. Bisa terdapat halusinasi dan waham namun relatif tidak 
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menonjol. Ciri khas yang diperlihatkan penderita adalah perilaku tanpa  

tujuan dan tanpa maksud, juga terdapat suatu preokupasi dangkal yang 

dibuat-buat terhadap suatu tema abstrak seperti agama dan filsafat, 

sehingga makin mempersulit seseorang untuk memahami jalan pikiran 

penderita.  

F20.2 Skizofrenia Katatonik 

1. Memenuhi kriteria gejala skizofrenia secara umum 

2. Satu atau lebih gejala tambahan yang harus mendominasi gambaran 

klinis:  

(a.) Stupor, yaitu berkurangnya reaktivitas terhadap lingkungan 

serta dalam gerakan juga aktivitas spontan, dan tidak berbicara 

atau mutisme; 

(b.) Gaduh-gelisah, yaitu tampaknya aktivitas motorik tak bertujuan 

secara jelas, bukan karena pengaruh dari stimuli eksternal; 

(c.) Memperlihatkan dan mempertahankan posisi tubuh yang tidak 

wajar dan aneh secara sukarela; 

(d.) Negativisme, yaitu perlawanan tidak bermotif yang tampak jelas 

terhadap perintah, atau pergerakan menuju arah yang 

berlawanan; 

(e.) Rigiditas, yaitu sikap penderita dalam mempertahankan 

posisinya kakunya untuk melawan sesuatu yang menggerakkan 

dirinya; 



23 

 

 

(f.) Fleksibilitas cerea atau waxy flexibility, yaitu sikap penderita 

dalam mempertahankan tubuh dan anggota gerak pada posisi 

yang dibentuk dari luar; dan 

(g.) Gejala lain seperti otomatis patuh terhadap perintah dan 

pengucapan kata-kata atau kalimat-kalimat secara berulang. 

3. Diagnosis skizofrenia mungkin perlu ditunda pada penderita yang 

tidak komunikatif karena manifestasi dari gangguan katatonik, hingga 

didapatkan bukti tentang gejala-gejala lain yang memadai. Selain itu, 

perlu diperhatikan bahwa gejala katatonik bukanlah petunjuk 

diagnostik untuk skizofrenia. Penyakit lain seperti gangguan 

metabolik, penyakit otak, obat-obatan atau alkohol juga dapat 

mencetuskan gejala katatonik.  

F20.3 Skizofrenia Tak Terinci atau Undifferentiated 

1. Memenuhi kriteria gejala skizofrenia secara umum 

2. Tidak memenuhi kriteria diagnosis Skizofenia lain (paranoid, 

hebefrenik, katatonik, residual dan depresi pasca-skizofrenia). 

F20.4 Depresi Pasca-skizofrenia 

1. Diagnosis harus ditegakkan hanya jika :  

(a.) Pasien menderita skizofrenia (sesuai dengan kriteria umum) 

selama 12 bulan terakhir; 

(b.) Masih ada beberapa gejala skizofrenia (tetapi sudah tidak 

mendominasi gambaran klinis); dan 

(c.) Menonjolnya gejala depresif yang mengganggu, dan ada dalam 

kurun waktu minimal 2 minggu. 
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2. Jika pasien sudah tidak menunjukkan gejala skizofrenia, maka 

diagnosis berubah menjadi Episode Depresif (F32.-). Tetapi jika gejala 

skizofrenia masih ada dan menonjol, diagnosis tetap satu dari subtipe  

skizofrenia (F20.0-F20.3), sesuai dengan gejala yang ditunjukkan. 

F20.5 Skizofrenia Residual 

1. Beberapa syarat yang harus dipenuhi agar diagnosis dapat 

meyakinkan: 

(a.) Menonjolnya gejala negatif skizofrenia, misal aktivitas menurun, 

perlambatan psikomotorik, tidak ada inisiatif, sikap pasif, afek 

menumpul, komunikasi non verbal yang buruk, kemiskinan 

dalam isi atau kuantitas pembicaraan, dan buruknya kinerja 

sosial juga perawatan diri; 

(b.) Terdapat minimal satu episode psikotik sebelumnya yang sesuai 

kriteria diagnosis skizofrenia; 

(c.) Telah melalui minimal satu tahun dimana intensitas juga 

frekuensi dari gejala yang jelas seperti halusinasi dan waham 

telah berkurang drastis, dan muncul sindrom negatif 

skizofrenia; 

(d.) Tidak ada dementia atau gangguan otak organic lainnya dan 

depresi kronis yang bisa menjelaskan adanya disabilitas 

negatif tersebut. 

F20.6 Skizofrenia Simpleks 

1. Diagnosis skizofrenia simpleks tergantung progresifitas dari : 



25 

 

 

(a.) Gejala negatif khas milik skizofrenia residual tanpa adanya 

riwayat waham, halusinasi, atau manifestasi lain episode 

psikotik, dan 

(b.) Terdapat perilaku pribadi yang berubah secara bermakna seperti 

hilangnya minat, tidak melakukan apapun dan tidak memiliki 

tujuan hidup, juga penarikan diri dari sosial 

2. Gejala psikotik kurang jelas jika dibandingan dengan subtipe 

skizofrenia lain. 

2.4.5 Faktor Penyebab Skizofrenia 

1. Genetik atau keturunan 

Faktor genetik turut menentukan terjadinya skizofrenia. Penelitian 

banyak membuktikan hal tersebut, tentang keluarga yang menderita 

skizofrenia terutama pada anak dengan kembaran monozigot. Bagi 

saudara tiri, angka kesakitannya sekitar 0,9-1,8%; 7-15% bagi saudara 

kandung; 7-16% bagi anak yang salah satu orang tuanya menderita 

skizofrenia; -68% bagi anak yang kedua orang tuanya menderita 

skizofrenia; 2-15% bagi anak dengan kembaran heterozigot yang 

menderita skizofrenia; dan 61-86% bagi anak dengan kembaran 

monozigot yang menderita skizofrenia. Diperkirakan melalui gen yang 

resesif, skizofenia berpotensi untuk diturunkan. Potensi ini bisa kuat, 

bisa juga lemah, tetapi semuanya bergantung pada lingkungan sekitar 

individu, apakah mendukung untuk terjadi skizofrenia atau tidak 

(Zahnia S dan Sumekar DW, 2016).  

2. Faktor Psikososial 
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Interaksi pasien dengan keluarga juga masyarakat merupakan 

faktor psikososial yang dapat mempengaruhi terjadinya skizofrenia. 

Adanya tekanan dalam interaksi antara pasien dengan keluarga, 

contohnya pasien dengan orang tua yang terlalu menekan dalam pola 

asuhnya, kurangnya dukungan, perhatian, dan campur tangan keluarga 

apabila pasien menghadapi suatu masalah, diperparah dengan ketidak 

mampuan pasien berinteraksi di masyarakat dengan baik menjadikan 

sumber stress psikososial yang akan menekan kehidupan pasien. 

Apabila tekanan tersebut telah mencapai tingkat tertentu setelah 

berlangsung selama beberapa waktu juga pasien tidak dapat menahan 

stresor psikososial yang ada, maka keseimbangan mental pasien akan 

terganggu, munculnya gejala skizofrenia adalah salah satunya (Zahnia 

S dan Sumekar DW, 2016).   

3. Jenis Kelamin 

Mayoritas penderita skiofrenia adalah laki-laki, dimana laki-laki 

memiliki risiko 2,37 kali lebih besar menderita gangguan jiwa 

skizofrenia dibanding perempuan. Laki-laki lebih rentan mengalami 

gangguan jiwa dikarenakan mereka yang manjadi pemimpin juga 

penopang rumah tangga, sehingga lebih berisiko mengalami tekanan 

hidup. Laki-laki juga cenderung memproduksi hormon stress yang 

berlebihan, sehingga memiliki kecenderungan mengalami skizofrenia. 

Perempuan lebih mudah menerima situasi dalam hidupnya 

dibandingkan dengan laki-laki, maka dari itu perempuan lebih  tidak 

berisiko mengalami gangguan jiwa (Zahnia S dan Sumekar DW, 2016). 
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4. Pekerjaan 

Pada kelompok skizofrenia, jumlah penderita yang tidak bekerja 

sebesar 85,3% yang berarti, orang yang tidak memiliki pekerjaan 

kemungkinan berisiko 6,2 kali lebih besar terkena gangguan jiwa 

skizofrenia dibandingkan orang yang memiliki pekerjaan. Hal ini dapat 

terjadi karena orang yang tidak bekerja, lebih mudah stress terkait 

dengan tingginya kadar katekolamin (hormon stress). Orang yang 

bekerja akan memiliki optimisme terhadap masa depannya, juga 

memiliki semangat hidup yang besar jika dibandingkan dengan orang 

yang tidak bekerja, sehingga mengakibatkan ketidak berdayaan bagi 

mereka yang tidak memiliki pekerjaan (Zahnia S dan Sumekar DW, 

2016). 

5. Status Perkawinan 

Salah satu penyebab dari stresor psikososial yang diterima oleh 

sebagian orang, satu diantaranya timbul dari status perkawinan. 

Gangguan jiwa skizofrenia lebih berisiko diderita oleh seseorang yang 

belum kawin dibandingkan seseorang yang telah kawin. Status 

perkawinan dinilai menjadi faktor risiko skizofenia karena seseorang 

yang telah kawin akan mencapai kedamaian dengan pertukaran ego 

yang ideal dan terjalinnya identifikasi perilaku antara suami dengan istri. 

Selain itu, pencapaian yang berarti dan kepuasan hidup akan didapatkan 

dengan adanya perhatian dan kasih sayang oleh karena perkawinan 

(Wahyudi A dan Fibriana AI, 2016). 

6. Tipe Kepribadian 
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Diantara banyaknya tipe kepribadian, seseorang yang introvert 

berisiko 14 kali lebih besar untuk terkena skizofrenia jika dibandingkan 

dengan tipe kepribadian ekstrovert. Kepribadian introvert merupakan 

jenis kepribadian dengan karakter kedalam pikiran juga pengalamannya 

sendiri. Seseorang dengan tipe kepribadian ini cenderung menutup dan 

membatasi diri dari kehidupan luar, sedikit beraktifitas, banyak berfikir, 

sungkan menjalin hubungan dan relasi yang dalam dengan orang-orang, 

juga lebih senang dan nyaman dengan kesunyian.  Kepribadian 

introvert merupakan kepribadian schizoid, sehingga jika jiwa dan 

mentalnya terganggu maka cenderung akan menderita penyakit 

skizofrenia (Wahyudi A dan Fibriana AI, 2016). 

7. Status Sosio-Ekonomi 

Kondisi sosio-ekonomi yang rendah dan tidak tercukupi bisa 

membuat seseorang tertekan. Apabila seseorang tidak dapat menahan 

beban tersebut, maka akan berisiko untuk terjadi penyakit skizofrenia. 

Risiko mengalami gangguan jiwa skizofrenia 6 kali lebih tinggi pada 

seseorang dengan status ekonomi yang rendah dibandingkan dengan 

status ekonomi yang cukup atau tinggi (Wahyudi A dan Fibriana AI, 

2016). Hal tersebut dapat terjadi karena status ekonomi yang rendah 

akan sangat berpengaruh terhadap kehidupan seseorang. Himpitan 

ekonomi akan memicu seseorang menjadi rentan terhadap gangguan 

jiwa karena berbagai peristiwa yang terjadi. Beberapa ahli bukan 

menjadikan kemiskinan atau status ekonomi rendah sebagai faktor 
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risiko, tetapi sebagai faktor yang menyertai dan memperparah gangguan 

kesehatan yang ada (Zahnia S dan Sumekar DW, 2016). 

8. Penyakit Autoimun 

Penyakit autoimun menjadi salah satu faktor risiko terjadinya 

skizofrenia. Risiko skizofrenia meningkat setelah satu tahun 

terdiagnosisnya penyakit autoimun. Ditemukannya eritematous sistemik 

dan tingginya prevalensi gejala neuropsikiatrik pada penyakit autoimun 

contohnya lupus, dapat terjadi karena autoantibodi yang melewati 

blood-brain barrier. Efek yang timbul berkaitan dengan sebuah reseptor 

pada otak, yaitu N metil-d-aspartat dengan afinitas antibody. Reseptor 

tersebut saat ini tengah menjadi pusat dari teori patofisiologi skizofrenia. 

Infeksi berat yang terjadi karena penyakit autoimun dan infeksi juga 

dapat meningkatkan risiko skizofrenia secara signifikan. Peningkatan 

inflamasi juga berpengaruh terhadap otak dengan jalur yang berbeda, 

yaitu meningkatnya permeabilitas blood-brain barrier, menyebabkan 

komponen autoimun seperti sitokin dan autoantibodi melewati 

blood-brain barrier dan mempengaruhi otak (Zahnia S dan Sumekar 

DW, 2016). 

2.5 Kekambuhan Skizofrenia 

Pasien yang telah terdiagnosis skizofrenia, diperkirakan memiliki 

potensi kambuh atau relaps 21% pada tahun pertama, 33% pada tahun kedua , 

40% pada tahun ketiga, hingga 70%-82% pada tahun kelima setelah keluar 

dari rumah sakit (Amelia DR dan Anwar Z, 2013).  

2.5.1 Faktor Penyebab Kekambuhan 
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Kekambuhan skizofrenia disebabkan karena faktor multifaktorial yang 

terkait satu sama lain. Menurut model diatesis stress, integrasi antara faktor 

biologis, faktor psikologis dan faktor sosial berpotensi mencetuskan 

kekambuhan skizofrenia (Erlina, Soewadi, dan Pramono D, 2010). 

a. Faktor Biologis 

1. Genetika 

Kekambuhan pasien skizofrenia dipengaruhi oleh riwayat 

skizofrenia pada keluarganya. Terdapat penelitian yang 

menyebutkan bahwa, salah satu faktor resiko tinggi terjadinya 

kekambuhan adalah riwayat skizofrenia yang kuat dari keluarga. 

Secara genetik seseorang yang mempunyai riwayat keluarga 

dengan skizofrenia maka dia mempunyai vulnerabilitas terhadap 

munculnya dan kambuhnya skizofrenia. Peranan gen dalam tiap 

individu berbeda-beda. Beberapa individu memiliki faktor 

genetika yang kuat sehingga dapat memunculkan gejala 

walaupun tanpa trigger lingkungan, tetapi ada juga yang 

memiliki faktor genetika lemah, yang perlu adanya trigger 

lingkungan agar gejalanya muncul (Dewi R dan Marchira CR, 

2009). 

2. Gangguan Mental Organik (GMO) 

Gangguan mental organic (GMO) merupakan gangguan 

mental yang berkaitan dengan penyakit atau gangguan sistemik 

atau otak seperti stroke, epilepsi, meningitis, tumor otak, dan 

lainnya. Kondisi seperti ini akan membuat pasien menderita 
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gejala psikosis yang mirip dengan skizofrenia, diantaranya adalah 

munculnya waham, halusinasi, inkoherensi dan lain sebagainya 

(Gaebel Wolfgang dan Zielasek Jurgen, 2015). 

3. Penyalahgunaan NAPZA 

Menurut (Ulfah N, 2015) penyebab kekambuhan 

skizofrenia bisa juga dikarenakan penyalahgunaan Narkotika, 

Psikotropika, dan Zat Adiktif lainnya (NAPZA). Hasil penelitian 

di USA menunjukkan bahwa 7% dari penyalahgunaan NAPZA 

akan mengidap skizofrenia. Apabila NAPZA masuk kedalam 

tubuh, maka akan mempengaruhi otak/susunan syaraf pusat. Jika 

disalahgunakan, akan menyebabkan gangguan fisik, jiwa/psikis 

dan fungsi sosial. Penyalahgunaan NAPZA akan menimbulkan 

efek menyenangkan dikarenakan pelepasan dopamine dan 

menyebabkan dopamine terakumulasi dalam sitoplasma, 

sehingga seseorang yang telah sembuh dari skizofrenia akan 

kembali kambuh jika menyalahgunakan NAPZA (Triswara R dan 

Carolia N, 2017). 

b. Faktor Psikologis 

1. Gangguan Mental Lain 

Pasien yang telah dinyatakan sembuh dari skizofrenia 

tetapi menderita dengan gangguan mental lain seperti bipolar, 

depresi, dan lainnya, dapat membuat pasien menderita gejala 

psikosis yang mirip dengan skizofrenia, diantaranya adalah 

munculnya waham, halusinasi, inkoherensi dan lain sebagainya 
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sehingga juga memicu kekambuhan dari skizofrenia (Rachel LC, 

Mitchell dan Allan HY, 2016). 

2. Psikologis Rentan  

Pada perkembangan psikologi yang salah, akan terjadi 

ketidak matangan atau gagalnya perkembangan psikologi 

menuju fase yang lebih matang pada individu menyebabkan 

lemah dan rentannya psikologi. Individu yang rentan tersebut 

apabila mengalami stress psikososial seperti status ekonomi 

yang rendah, gagal dalam mencapai cita-cita dan konflik yang 

berlarut larut, kematian keluarga yang dicintai dan lain 

sebagainya, maka akan berpotensi lebih tinggi untuk mengalami 

kekambuhan skizofrenia (Erlina, Soewadi, dan Pramono D, 

2010). 

c.  Faktor Sosial 

1. Dukungan Keluarga 

Dukungan keluarga sangat berperan penting dalam 

kesembuhan dan mencegah kekambuhan pasien skizofrenia. 

Tanpa ditunjang oleh dukungan keluarga, maka kemungkinan 

keberhasilan terapi akan rendah. Bimbingan dan arahan dari 

keluarga sangat diperlukan selama perawatan sehingga pasien 

dapat minum obat secara teratur dengan benar. Bukan hanya 

itu, keluarga juga perlu mendukung pasien dalam hal finansial 

untuk biaya pengobatan, harus membuat pasien merasa dicintai 

juga nyaman meskipun pasien mengalami masalah, 
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membimbing pasien agar dapat melakukan kegiatan yang 

pasien sukai sesuai dengan kemampuannya, dan selalu 

memberikan motivasi pada pasien untuk sembuh (Sari FS, 

2017).  

2. Stresor Psikososial 

Stres psikososial, merupakan stres psikologi yaitu 

respon yang dirasakan tubuh karena mendapatkan tekanan dari 

sekitar. Stres psikologi pada kasus kekambuhan pasien 

skizofrenia dapat terjadi karena terdapat konflik antara pasien 

dengan keluarga, masalah pekerjaan, masyarakat sekitar yang 

membuat pasien merasa terasing juga dikucilkan, dan lain 

sebagainya. Jika pasien terpapar tekanan sosial terus menerus, 

maka pasien akan mengalami kekambuhan skizofrenia dan 

pasien memerlukan perawatan kembali jika pasien tidak dapat 

memanajemen stresor yang ada. (Hanarizka M, 2014). 

3. Kepatuhan pengobatan. 

Kepatuhan pengobatan merupakan salah satu faktor 

penyebab kekambuhan pada pasien skizofrenia. Jika tidak 

patuh, maka pasien yang telah keluar dari rumah sakit akan 

berpotensi untuk kambuh sehingga harus kembali dirawat di 

rumah sakit. Hal-hal yang bisa membuat pasien tidak patuh 

atau berhenti mengonsumsi obat antipsikotik diantaranya 

adalah pasien merasa telah sembuh, lamanya meminum obat 

antipsikotik sehingga pasien merasa bosan, informasi yang 
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didapat pasien dari orang sekitar bahwa terus menerus 

mengonsumsi obat antipsikotik akan merusak ginjal sehingga 

pasien memilih untuk menghentikan konsumsi obat 

antipsikotik. Selain itu, insight pasien skizofrenia yang buruk 

akan membuat pasien tidak sadar sedang menderita gangguan 

atau sakit, sehingga pasien sering menolak pengobatan dan 

perawatan (Setiati E, Sumarni DW, dan Suryawati S, 2017).  

4. Efek samping obat. 

Efek samping obat, juga merupakan faktor penyebab 

kekambuhan skizofrenia. Pasien akan mengurangi atau 

mengentikan pengobatan jika pasien merasa tidak nyaman 

dengan efek samping yang ditimbulkan obat antipsikotik dan 

jika pasien merasa efek samping tersebut mengganggu aktifitas 

juga  keseharian pasien. Efek samping yang paling banyak 

dirasakan oleh pasien karena konsumsi obat antipsikotik 

berupa sindrom ekstrapiramidal, hipotensi ortostatik, sedasi, 

dan gangguan otonomik. 

Terapi antipsikotik dapat diberikan tunggal ataupun 

kombinasi, tetapi terapi kombinasi obat antipsikotik lebih 

banyak digunakan daripada terapi tunggal. Kombinasi 

AGP-AGK atau generasi pertama dengan generasi kedua 

merupakan kombinasi yang paling banyak diberikan karena 

AGP hanya dapat memperbaiki gejala positif tetapi tidak 

memperbaiki gejala negatif dari skizofrenia. Sedangkan AGK 
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dapat memperbaiki gejala positif juga negatif. AGP maupun 

AGK sama-sama memiliki potensi untuk menyebabkan efek 

samping seperti diatas. Efek samping yang terjadi dapat 

dipengaruhi oleh karena beberapa faktor, seperti kemampuan 

tiap individu yang berbeda-beda dalam mentoleransi efek 

samping, banyaknya kombinasi obat yang digunakan karena 

kemungkinan terjadi efek samping akan semakin besar jika 

kombinasi semakin banyak, dan efek samping yang timbul 

berdasarkan kekuatan afinitas setiap reseptor yang diduduki 

oleh setiap obat yang dikombinasikan (Yulianty MD, Cahaya 

N dan Srikartika VM, 2017). 

2.6 Dukungan Keluarga 

Keluarga merupakan unit yang sangat penting bagi pasien skizofrenia, 

dimana salah satu dari beberapa peran dan fungsi keluarga, adalah fungsi 

afektif untuk memenuhi kebutuhan psikososial dalam pemberian dan 

penerimaan kasih saying antar anggota keluarga. Memberikan dukungan 

kepada anggota keluarga yang terdiagnosis skizofrenia merupakan salah satu 

wujud fungsi tersebut. Sikap, tindakan, juga pemerimaan oleh keluarga 

terhadap anggotanya yang menderita skizofrenia merupakan dukungan yang 

harus keluarga berikan.  

Peran dan fungsi keluarga adalah sebagai pendukung dalam 

memberikan pertolongan dan bantuan bagi anggota keluarga yang menderita 

skizofrenia dalam perilaku minum obat. Maka, anggota keluarga harus siap 

memberikan bantuan dan pertolongan ketika dibutuhkan karena tempat 
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terbaik bagi penderita skizofrenia adalah berada diantara orang-orang yang 

dicintai dan mencintainya, yaitu keluarganya. Yang mereka butuhkan bukan 

hanya bantuan, tetapi dukungan, perhatian, cinta dan kasih sayang. Proses 

penyembuhan kondisi jiwa penderita skizofrenia akan sangat terbantu dengan 

keluarga yang memberikan perhatian, cinta dan kasih sayang tulus (Minarni 

L dan Sudagijono JS, 2015).  

2.6.1 Jenis Dukungan Keluarga  

Dukungan keluarga terbagi menjadi empat jenis, yaitu :  

a. Dukungan emosional, mencakup kepedulian, ungkapan empati dan 

perhatian terhadap pasien. Pada dukungan emosional, keluarga 

memberikan semangat dan menyediakan tempat istirahat untuk 

keluarganya yang sakit. Dukungan ini membuat pasien merasa 

nyaman dan dicintai meskipun pasien mengalami suatu masalah 

oleh stresor psikososial, tetapi keluarga selalu mendukung sehingga 

pasien akan selalu merasa berharga.  

b. Dukungan penghargaan, diberikan melalui ungkapan penghargaan 

positif oleh keluarga untuk pasien. Keluarga memberikan sebuah 

dorongan untuk maju atau dalam bentuk persetujuan dengan 

gagasan ataupun perasaan pasien.  

c. Dukungan instrumental, adalah bantuan jasmaniah yang nyata dan 

mencakup bantuan langsung. Bantuan yang dimaksut berupa uang 

atau bantuan finansial dan segala materi yang dibutuhkan pasien 

untuk biaya pengobatan. 
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d. Dukungan informatif, pada dukungan ini keluarga berperan sebagai 

penghimpun dan pemberi informasi. Informasi dapat mencakup 

nasehat, saran, petunjuk, ataupun umpan balik termasuk didalamnya 

memberikan solusi atas masalah yang dihadapi pasien. Mengawasi 

dan membantu pasien dalam minum obat, menyarankan dokter dan 

terapi yang baik bagi pasien juga bentuk dukungan informatif dari 

keluarga untuk pasien.  

 

 


