
BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

A. KONSEP SKIZOFRENIA 

1. Pengertian 

Skizofrenia menurut chaolin j.p adalah istilah umum untuk 

sekelompok reaksi psikotik yang dikarakteristikan dengan menarik diri 

dari gannguan emosional dalam kehidupan, afeksi, serta tergantung 

padantipenya. Adanya halusinasi, waham, tingkah laku negatif, dan 

deteriorasi yang agresif. Menurut (the oxford english dictionary, 1989) 

kata skizofrenia merupakan adaptasi dari kata dari bahasa jerman yaitu 

schizofreni. Kata ini diciptakan oleh Eugen Bleuler dalam bukunya yang 

berjudul Psyhiatrrisch-neurol. Kata dalam bahasa jerman itu sendiri 

berasal dari kata yunani yaitu 2 schizein yang artinya ‘belah,pisah’ dan 

phen yang artinya ‘pikiran’. Eugenbleuler memperkenalakan istilah 

skizofrenia karena penyakit ini mengakibatkan terpecahnya antara 

pikiran, emosi, dan perilaku (aldino motu mona&M.hafidh Adiguna). 

2. Etiologi 

Beberapa faktor penyebab skizofrenia: 

1. Keturuna 

Telah dibuktukan dengan penelitian bahwa angka kesakitan bagi saudara tiri 0,9-

1,8%, bagi saudara kandung 7-15%, bagi anak dengan salah satu orang tua yang 

menderita skizofrenia 40-68%, kembar2 telur 2-5% dan kembar satu telur 61-

68%. 

 



2. Endokrin 

Teori ini dikemukakan berhubungan dengan salin timbulnya skizofrenia pada 

waktu pubertas, waktu kehamilan atau puerperum dan waktu klimakterium. Tetapi 

teori ini tidak dapat dibuktikan. 

3. Metabolisme 

Metabolisme teori ini berdasarkakan karena penderita skizofrenia tampak pucat, 

tidak sehat, ujung extremitas agak sianosis, nafsu makan berkurang dan berat 

badan menurun serta pada penderita dengan stupor katorik konsumsi zat asam 

menurun. Hipotesa ini masih dalam pembuktian dengan pemberian obat 

halusinogetik. 

4. Susunan saraf pusat 

Penyebab skizofrenia diarahkan pada kelainan SSP yaitu pada diensefolan atau 

lortek otak, tetapi kelainan patologis yang ditemukan mungkin disebabkan oleh 

perubahan pastmorten atau merupakan artefakt pada waktu membuat sediaan. 

5. Teori Adolf Mayer 

Skizofrenia tidak disebabkan oleh penyakit badaniah sebab hingga sekarang tidak 

dapat ditemukan kelainan patologis yang khas pada SSP tetapi mayer mengakui 

bahwa dapat mempengaruhi timbulnya skizofrenia. Menurut mayer skizofrenia 

merupakan suatu reaksi yang salah, suatu maladaptasi, sehingga timbul 

disorganisasi kepribadian dan lama kelamaan orang tersebut manjauhkan diri dari 

kenyataan (otisme) 

 

 

6. Teori sigmund freud 



Skizofrenia terdapat (1) kelemahan ego, yang dapat timbul karena penyebab 

psikogenetik ataupun somatik (2) superego dikesampingkan sehingga tidak 

bertenaga lagi dan Id yang berkuasa serta terjadi suatu regresi ke fse narisisime 

dan (3) kehilangan kepastian untuk pemindahan (transferense) sehingga terapi 

psikoanalitik tidak mungkin’ 

7. Eugen Bluer 

Pengunaan istilah skizofrenia menonjolkan gejala utama penyakit ini yaitu jiwa 

terpecah belah, adanya keretakan atau disharmoni antara proses berfikir, perasaan 

dan perubahan. Bleuler membagi gejala skizofrenia menjadi 2 kelompok yaitu 

gejala primer (gangguan proses pikiran, gangguan emisi, gangguan kemauan dan 

otisme) gejala sekunder (waham, halusinasi dan gejala katatonik atau pengguaan 

psikomototik yang lain). 

3.  klasifikasi skizofrenia 

Kraepelin membagi skizofrenia dalam beberpa jenis berdasarkan gejala 

utama antara lain: 

1. Skizofrenia simplek 

Sering timbul pertama kali pada pubertas, gejala utama berupa kedangkalan emosi 

dan kemunduran kemauan. Gangguan peoses berfikir sukar ditemukan, waham 

dan halusinasi jarang didapat, jenis ini timbulnya perlahan-lahan. 

2. Skizofrenia hebefrenia 

Permulaannya perlahan-lahan atau subakut dan sering timbul pada masa rmaja 

atau antara 15-25 tahun. Gejalah yang menyolok ialah gangguan proses berfikir, 

gangguan kemauan dan adanya depersenalisasi atau double personality. Gangguan 



psikomotor seperti mennerism, neologisme atau perilaku kekanak-kanakan sering 

terdapat, waham dan halusinasi banyak sekali. 

3. Skizofrenia katatonia 

Timbulnya pertama kali umur 15-30 tahun dan biasanya akut serta sering 

didahului oleh stres emosional. Mungkin terjadi gaduh gelisah katatonik atau 

stupor katatoni. 

4. Skizofenia paranoid 

Gejalah yang menyolok ialah waham primer, disertai dengan waham sekunder dan 

halusinasi. Dengan pemeriksaan yang teliti ternyata adanya gangguan proses 

berfikir, gangguan efek emosi dan kemauan. 

5. Episode skizofrenia akut 

Gejala skozofrenia timbul mendadak sekali dan pasien sepertio dalam keadaan 

mimpi. Kesadaranya mungkin berkabut. Dalam keadaan ini timbul perasaan 

seakan-akan  dunia luar maupun dirinya sendri berubah, semuanya seakan-akan 

mempunyai suatu arti yang baginya, 

6. Skizofenia residual 

Keadaan skizofrenia dengan gejala primernya bluler, tetapi tidak jelas adanya 

gejala-gejala sekunder. Keadaaan ini timbul sesudah beberapa kali serangan 

skizofrenia. 

7. Skizofrenia akizo afektif 

Disamping gejala skizofrenia terdapat menonjol secara bersamaan juga gejala-

gejala depresi (skizo depresif) atau gejala mania (psikomanik). Jenis ini cenderung 

untuk menjadi sembuh tanpa defek tetapi mungkin juga timbul serangan lagi. 

4. manifestasi klinis 



a. gejala episode akut dari skizofrenia meliputi tidak bisa membedahkan 

antara khayalan dan kenyataan; halusinasi (terutama mendengar suara-

suara bisikan); delusi (keyakinan yang salah namun dianggap benar oleh 

penderita); ide-ide karena pengaruh keluar (tindakanya yang dikendalihkan 

oleh pengaruh dari luar dirinya); proses berpikir yang tidak berurutan 

(asosiasi longgar); ambifen (pemikiran yang saling bertentangan); datar, 

tidak tepat atau efek yang labil; autisme (menarik diri, dari lingkungan 

sekitar dan hanya memikirkan dirinya); tidak mau bekerjasama; menyukai 

hal-hal yang dapat menimbulkan konflik pada lingkungan sekitar dan 

menlakukan serangan balik secara verbalmaupun fisik kepada orang lain; 

tidak merawat diri sendiri; dan mengganggu tidur maupun nafsu makan. 

b. setelah terjadihnya priode psikotik akut, biasanya penderita skozofrenia 

mempunyai gejala-gejala sisa (cemas, curigs, motivasi menurun, 

kepeduliaan berkurang tidak mampu memutuskan sesuatu, menarik diri 

dari hubungan besosialisasi dengan lingkungan sekitar, sulit untuk belajar 

dari pengalaman dan tudak bisa merawat diri sendiri) 

Gejala (menurut bleuler, dalam nurarif & kususma,2016): 

1. Gejala primer 

a. Gangguan proses pikir ( bentuk, langkah dan isi pikiran). Yang paling 

menonjol adalah gangguan asosiasi dan terjadih inkoherensi 

b. Gangguan efek emosi 

1. Terjadi kedangkalan efek-emosih 

2. Paramimi dan pratimi (incongruity of affect / inadekuat) 

3. Emosi dan efek serta ekspresinya tidak mempunyai satu kesatuan 



4. Emosi berlebihan 

5. Hilangnya kemampuan untuk mengadakan hubungan emosi yang 

baik 

c. Gangguan kemauan 

1. Terjadih kelemahan kemauan 

2. Perilaku negativisme atas permintaan 

3. Otomatisme : merasa pikiran/perubahannya dipengaruhi oleh orang 

lain 

d. Gejala psikomotor 

1. Stupor atau hiperkinesia, logorea dan neologisme 

2. Stereotipi 

3. Katelepsi ; mempertahankan posisi tubuh dalam waktu yang lama 

4. Echolalia dan echopraxia 

2. Gejala sekunder 

a. Waham dan halusinasi 

Istilah ini menggambarkan persepsi sensorik yang salah yang mungkin 

meliputi salah satu dari kelima pancaindra. Halusinasi pendengaran 

dan penglihatan yang paling umum terjadi, halusinasi penciuman, 

perabaan, dan pengecapan juga dapat terjadi. 

5. Discharge planning 

a. Hindari kebiasaan menyendiri 

b. Berusaha untuk menceritakan masalah yang ada dengan teman 

terdekat 

c. Kenali gejala-gejala penyakit dan konsultasi dengan dokter 



d. Konsumsi makanan yang bergizi 

e. Observasi secara ketat prilaku klien 

f. Singkirkan semua benda berbahaya 

g. Berikan obat kesinambungan 

h. Menurunkan ketegangan 

i. Ahlikan jika halusinasi 

j. Fokus dan kuatkan realitas 

B. konsep dasar asuhan keperawatan skizofrenia 

1. pengkajian 

a. Identitas Klien 

Meliputi nama lengkap, tempat tinggal, jenis kelamin, tanggal 

lahir, umur, asal suku bangsa, agama, status perkawinan, 

pendidikan, tanggal (masuk rumah sakit) MRS dan nama orang tua 

serta pekerjaan orang tua. 

b. Alasan Masuk 

Mengkaji alasan klien dibawah ke rumah sakit serta upaya apa 

yang telah dilakukan keluarga untuk mengatasi masalah klien. 

 

 

 

 

c. Factor predisposisi 

1) Factor Biologis 



Terdapat lesi pada area frontal, adanya factor herediter 

gangguan jiwa, adanya resiko bunuh diri, riwayat penyakit atau 

trauma kepala, dan riwayat penggunaan NAPZA. 

2) Factor Perkembangan 

Rendahnya control dan kehangatan keluarga menyebabkan 

individu tidak mampu mandiri sejak kecil, mudah frustasi, 

hilang percaya diri dan lebih rentan terhadap stress adalah 

merupakan salah satu tugas perkembangan yang terganggu. 

3) Factor Sosialkultural 

Individu yang merasa tidak diterima lingkungannya akan 

merasa disingkirkan, kesepian dan tidak percaya dengan 

lingkungannya. 

4) Factor Biokimia 

Mempunyai pengaruh terhadap terjadinnya gangguan jiwa. 

Adanya stress yang berlebihan yang dialami individu maka 

didalam tubuh akan dihasilkan suatu zat yang dapat bersifat 

halus nogenik neuro kimia seperti buffofenon dan dimity 

transferase (DMP). Akibat stress berkepanjangan 

menyebabkan teraktifasinya neuro transmitter otak. Misalnya 

terjadi ketidakseimbangan Acetycholin dan Dopami 

 

 

 

5) Factor Psikologis 



Pada klien yang mengalami halusinasi, dapat ditemukan adanya 

kegagalan yang berulang, individe korban kekerasan, 

kurangnya kasih sayang, atau overprotektif. 

6) Factor Genetik 

Penelitian menunjukan bahwa anak yang diasuh oleh orang tua 

skizofrenia cenderung akan mengalami skizofrenia juga. 

d. Pemeriksaan Fisik 

Pemeriksaan fisik yang dilakukan adalah mengkaji tanda-tanda 

vital (TTV),dan mengukur berat badan (BB). 

e. Factor Presipitasi 

Menurutdireja (2011), terjadinya gangguan hubungan sosial juga 

dapat ditumbuhkan oleh faktor internal dan eksternal seseorang. 

Faktor stresor presipitasi dapat dikelompokan sebagai berikut : 

1. Faktor eksternal 

Contohnya adalah stresor sosial budaya, yaitu stres yang 

ditimbulkan oleh faktor sosial budaya seperti keluarga. 

2. Faktor internal 

Contohnya adalah stresor psikologis, yaitu sters terjadi 

akibat ansietas atau kecemasan yang berkepanjangan dan 

terjadi bersamaandengan keterbatasan kemampuan individu 

untuk mengatasinya. 

 

 

f. Status Mental 



1) Mengobservasi penampilan klien meliputi : penampilan tidak 

rapi, penggunaan pakaian, cara berpakaian. 

2) Mengobservasi pembicaraan meliputi : pembicaraan cepat, 

keras, gagap. Membisu, lambat, apatis, pembicaraan berpindah-

pindah. 

3) Mengobservasi aktivitas motoric meliputi : lesu, tegang, 

gelisah, tremor. 

4) Mengobservasi alam perasaan meliputi : sedih, putus asa, 

gembira, ketakutan, khawatir. 

5) Mengobservasi afek meliputi : datar, tumpul, labil, emosi tidak 

sesuai. 

6) Mengobservasi interaksi selama wawancara meliputi : 

bermusuhan, tidak kooperatif, mudah tersinggung, defensive, 

curiga. 

7) Mengkaji  persepsi  meliputi : jenis  harga  diri  rendah  kronik, 

isi 

harga diri rendah kronik, frekuensi, dan perasaan klien terhadap 

harga diri rendah kronik. 

8) Mengobservasi proses piker meliputi : pembicaraan klien yang 

berbelit-belit, tidak logis, memotong pembicaraan, 

pembicaraan diulang-ulang. 

9) Mengobservasi kemampuan penilaian dalam pengambilan 

keputusan. 

10)  Mengobservasi daya tarik diri terhadap penyakit. 



g. Penilaian Stresor 

stress, penilaian individu terhadap stressor, dan masalah koping 

dapat mengindikasikan kemungkinan kekambuhan gejala. Model 

diathesis stress menjelaskan bahwa gejala skizofrenia muncul 

berdasarkan hubungan stress yang dialamani individu dan ambang 

toleransi terhadap stress internal. 

h. Sumber Koping 

Sumber koping mempengaruhi respon individu dalam menanggapi 

stressor berlebihannya informasi pada saraf yang menerima dan 

merespon inflamasi di thalamus frontal otak. 

i. Mekanisme Koping Perilaku  yang mewakili upaya untuk 

melindungi diri sendiri dari pengalaman yang menakutkan 

berhubungan dengan respon neurobiology. 

j. Masalah Psikososial dan Lingkungan  

Mengkaji apakah klien mengalami masalah dalam dukungan 

kelompok, lingkungan, pendidikan, pekerjaan, perumahan, 

ekonomi dan pelayanan kesehatan. 

k. Aspek Medik 

Menuliskan diagnose medis klien yang telah dirumuskan oleh 

dokter dan obat yang harus di minum klien. 

l. Kebutuhan Persiapan Pulang 

Mengobservasi kemampuan klien saat makan, defekasi, 

berpakaian, mandi, istrahat dan tidur, penggunaan obat, 



pemeliharaan kesehatan. Aktivitas di dalam rumah dan diluar 

rumah. 

2. Diagnosa keperawatan 

Diagnosa keperawatan yang ditegakkan pada pasien skizofrenia 

(NANDA 2018-2020, T. H. Herdman, S. kamitsuru ) masalah 

keperawatan utama pada skizofrenia adalah : 

a. Hambatan interaksi sosial 

3. Rencana keperawatan 

Rencana keperawatan berdasarkan diagnosa keperawatan. Setelah 

di lakukan tindakan keperawatan 6x24 jam dengan NOC : 

keterlibatan sosial (interaksi dengan orang kelompok, atau 

organisasi). Dengan NIC : peningkatan sosialisasi (fasilitas 

kemampuan orang untuk berinteraksi dengan orang lain) 

4. Implementasi 

Implementasi merupakan langkah keempat dari proses 

keperawatan dimana pada tahap ini tindakan yang telah direncanakan 

oleh perawat dilaksanakan dalam membantu pasien mencegah, 

mengurangi, dan menghilangkan dampak atau respon yang di 

timbulkan oleh masalah keperawatan dan kesehatan. 

5. Evaluasi 

Evaluasi merupakan langkah akhir dari proses keperawatan yang 

berfungsi untuk menilai sejauh mana keberhasilan yang telah di capai 

selama melakukan proses keperawatan serta melihat apa yang sudah di 

pecahkan dan dinilai kembali. 



 Tujuan evaluasi adalah untuk memberikan umpan balik rencana 

keperawatan, menilai dan meningkatkan mutu prlayanan keperawatan 

melalui perbandingan-perbandingan pelayanan keperawatan yang telah 

diberikan serta sesuai dengan standar tujuan yang telah di tentukan. 

 Sasaran evaluasi adalah sebagai berikut : 

1) Proses asuhan keperawatan, berdasarkan kriteria/rencana yang 

telah di susun. 

2) Hasil tindakan keperawatan berdasarkan kriteria keberhasilan yang 

telah di rumuskan dalam rencana evaluasi. 

Hasil evaluasi terdapat 3 kemungkinan yaitu : 

a. Tujuan tercapai, apabila telah menunjukan perbaikan/kemajuan 

sesuai dengan kriteria yang telah di terapkan. 

b. Tujuan tercapai sebagian, apabila tujuan ini tidak tercapai 

maksimal, sehingga perlu dicari penyebab dan cara mengatasinya. 

c. Tujuan tidak tercapai, apabila pasien tidak menunjukan 

perubahan/kemajuan sama sekali bahkan timbul masalah baru. 

Dalam hal ini perawat perlu untuk mengkaji secara lebih mendalam 

apabila terdapat data, analisis, diagnose, tindakan, dan factor-factor 

lain yang tidak sesuai yang menjadi penyebab tidak tercapainya 

tujuan. 

C. Peningkatan sosialisasi 

a. Pengertian peningkatan sosialisasi 

sosialisasi adalah proses menanaman atau transfer 

kebiasaan atau nilai dan aturan dari satu generasi ke generasi 



lainya dalam sebuah kelompok atau masyarakat . sejimlah 

sosiolog menyebutsosialisasi sebagai teori mengenai peranan 

(role theory). 

b. NIC (Nursing Interventions Classification) ada beberapa 

intervensi yang dapat diterapkan dalam peningkatan sosialisasi 

diantaranya : 

1. Anjurkan peningkatan keterlibatan dalam hubungan yang sudah 

mapan 

2. Anjurkan kesabaran dalam pengembangan hubungan 

3. Tingkatkan hubungan dengan orang-orang yang memiliki minat 

dan tujuan yang sama 

4. Anjurkan kejujuran dalam mepresentasikan diri sendiri kepada 

orang lain 

5. Tingkatkan keterlibatan dalam minat yang sama sekali baru 

6. Anjurkan penghoramatan terhadap hak-hak orang lain 

7. Fasilitasi penggunaan alat bantu defisit sensorik seperti kaca mata 

dan alat bantu dengar 

8. Anjurkan partisipasi dalam kelompok dan/atau kegiatan-kegiatan 

reminiscence individu 

9. Fasilitasi partisipasi pasien dan kelompok mendongeng 

10. Rujuk pasienpada kelompok keterampilan interpersonal atatu 

program dimana pemahaman mengenai transaksi dapat 

ditingkatkan, dengan tepat 

11. Izinkzn pengujian terhadap keterbatasan interpersonal 



12. Berikan umpan balik mengenai pebaikan dalam perawatan 

penampilan peribadi atau kegiatan-kegiatan lainya 

13. Bantu mneingkatkan kesadaran pasien mengenai kekuatan dan 

keterbatasan-keterbatasan dalam berkomunikasi dengan otang lain 

14. Lakukan bermain peran dalam rangka berlatih meningkatkan 

keterampilan dan teknik komunikasi 

15. Berikan model peran yang mengekspresikan kemarahan dengan 

tepat 

16. Konfrontasi pasien mengenai adanya gangguan penilaian, dia saat 

yang tepat 

17. Minta dan harapkan komunikasi verbal 

18. Berikan umpan balik positif saat pasien( besedia) menjangkau 

orang lain 

D. Konsep keterlibatan sosial 

a. pengertian keterlibatan sosial 

          sosial adalah adalah sebuah inti dari bagaimana para individu 

berhubungan walaupun masih juga diperdebatkan tentang pola 

berhubungan para individu tersebut (ENGIN FAHRI. I) 

b. NOC  (nursing outcames classification) keterlibatan sosial.  

Skala outcomes keterlibatan sosial sebagai berikut : 

 

No Indikator Skala outcame 

1 

Berinteraksi 

dengan teman 

Berat 

 

Cuku berat 

 

Sedang 

 

Ringan 

 

Tidak ada 

 



dekat 1 2 3 4 5 

2 

Berinteraksi 

dengan 

tetangga 

1 2 3 4 5 

3 

Berinteraksi 

dengan 

anggota 

kelompok 

kerja 

1 2 3 4 5 

4 

Berpartisipasi 

sebagai 

anggota 

masjid 

1 2 3 4 5 

5 

Brpartisipasi 

dalam 

aktivitas 

islamia 

1 2 3 4 5 

6 

Berpartisipasi 

dalam 

aktivitas yang 

teorganisasi 

1 2 3 4 5 

7 

Berpartisipasi 

sebagai 

petugas dalam 

1 2 3 4 5 



organisasi 

8 

Berpartisipasi 

sebagai 

relawan 

1 2 3 4 5 

9 

Berpartisipasi 

dalam 

aktivitas 

waktu luang 

dengan orang 

lain 

1 2 3 4 5 

10 

Berpartisipasi 

sebagai tim 

olah raga 

1 2 3 4 5 

 


