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BAB II 

TINJAUAN TEORETIS 

2.1 Pengertian Skizofrenia 

Skizofrenia adalah penyakit yang mempengaruhi otak dan 

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

yang aneh. Skizofrenia tidak dapat didefinisikan sebagai penyakit 

tersendiri, melainkan sebagai sindrom atau proses penyakit yang 

mencakup banyak jenis dengan berbagai gejala. Selama berpuluh-puluh 

tahun, skizofrenia sering disalahartikan oleh masyarakat. Penyakit ini 

ditakuti sebagai gangguan jiwa yang berbahaya dan tidak dapat 

dikontrol, dan pasien penyakit ini digambarkan sebagai individu yang 

tidak mengalami masalah emosional atau psikologis yang terkendali dan 

memperlihatkan perilaku yang aneh dan amarah. Kebanyakan individu 

yakin pasien skizofrenia diasingkan dari masyarakat (Shelia, 2008). 

Skizofrenia biasanya terdiagnosis pada masa remaja ahkir dan 

dewasa awal. Skizofrenia jarang terjadi pada masa kanak-kanak. 

Insiden puncak awitannya ialah 15 sampai 25 tahun untuk pria dan 25 

sampai 35 tahun untuk wanita (DSM-IV-TR, 2000 dalam Buku Praktik 

Keperawatan untuk Gangguan Jiwa). Prevalensi skizofrenia 

diperkirakan 1% dari seluruh penduduk. (Buchanan & Carapenter, 2000 

dalam Buku Praktik Keperawatan untuk Gangguan Jiwa). 
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Pada pasien skizofrenia ada disintegrasi pribadi dan kepecahan 

pribadi. Tingkah-laku emosional dan intelektualnya jadi ambigious 

(majemuk), serta mengalami gangguan serius, juga mengalami regresi 

atau dementia total. Pasien selalu berusaha melarikan diri dari 

kenyataan hidup dan berdiam dalam dunia fantasinya. Sehingga 

skizofrenia adalah kondisi psikotis dan gangguan disintegrasi, 

depersonalisasi, dan kebelahan atau kepecahan struktur kepribadian 

(Dr. Kartini Kartono, 2002). 

 

2.2 Etiologi  

Penelitian ilmiah terbaru menunjukkan bahwa skizofrenia adalah 

akibat suatu tipe disfungsi otak. Pada tahun 1970-an, penelitian 

berfokus pada sebab-sebab neurokimia, dan hal ini masih menjadi fokus 

utama penelitian dan teori saat ini. Teori neurokimia atau neurologis 

didukung oleh efek anti psikotik yang membantu mengontrol gejala 

psikotik dan alat pencitraan saraf seperti computed tomography (CT) 

yang menunjukkan bahwa struktur dan fungsi otak individu mengalami 

skizofrenia berbeda (Gur dan Gur, 2000 dalam Buku Ajar Keperawatan 

Jiwa, 2002). 

Adanya teori Biologi yang berfokus pada faktor genetik, dan faktor 

imunovirologi (respon tubuh terhadap pajanan suatu virus). Berikut 

penjelasan mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi seseorang 

dapat mengalami skizofrenia dalam teori biologi : 
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2.2.1 Faktor Genetik 

Kebanyakan penelitian genetik berfokus pada keluarga 

terdekat, seperti orang tua, saudara kandung, anak-cucu untuk 

melihat apakah skizofrenia diwariskan atau diturunkan secara 

genetik. Hanya sedikit penelitian yang mengfokuskan pada 

kerabat yang lebih jauh. Penelitian yang paling penting 

memusatkan pada penelitian anak kembar yang menunjukkan 

bahwa kembar identik beresiko mengalami gangguan 50%.  

Penelitian lain menunjukkan bahwa anak-anak yang salah 

satu dari orang tuanya penderita skizofrenia memiliki resiko 15%; 

angka ini meningkat sampai 35% jika kedua orang tua menderita 

skizofrenia. Anak-anak yang memiliki orang tua dengan riwayat 

skizofrenia tetapi diadopsi pada saat lahir oleh keluarga tanpa 

riwayat skizofrenia masih memiliki resiko genetik atau 

kecenderungan skizofrenia, tetapi ini bukan satu-satunya faktor, 

kembar identik memiliki resiko 50% walaupun gen mereka identik 

100% (Cancro & Lehman, 2000 dalam Buku Praktik 

Keperawatan untuk Gangguan Jiwa) 

2.2.2 Faktor Imunovirologi 

Ada teori populer yang mengatakan bahwa perubahan 

patologi otak pada individu penderita skizofrenia dapat 

disebabkan oleh pajanan virus, atau respons imun tubuh 

terhadap virus dapat mengubah fisiologi otak. Walaupun ilmuan 
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terus meneliti hal ini, tidak banyak penelitian mampu 

memvalidasi teori tersebut (Egan & Hyde, 2000 dalam Buku 

Praktik Keperawatan untuk Gangguan Jiwa). 

Menurut Dr. Kartini dan Kartono dalam buku Patologi Sosial 3 

Gangguan Kejiwaan menyatakan  sebab-sebab skizofrenia sebagai 

berikut : 

2.2.2.1 Lebih dari separuh dari jumlah pasien skizofrenia 

mempunyai keluarga psikotis atau sakit mental 

2.2.2.2 Tipe kepribadian yang skizothym atau kepecahan 

pribadi dengan pikiran yang kacau dengan bentuk 

jasmaniah asthenis (tidak berdaya atau bertenaga). 

2.2.2.3 Sebab-sebab organis, ada perubahan atau kerusakan 

pada sistem syaraf sentral. Juga terdapat gangguan-

gangguan pada sistem kelenjar-kelenjar adrenal dan 

pituitary (kelenjar di bawah otak). Kelenjar thyroid dan 

kelenjar adrenal mengalami atrofi berat. Dapat juga 

disebabkan oleh proses klimakterik dan gangguan 

menstrusi. Semua gangguan tadi menyebabkan 

degenerasi pada energi fisik dan energi mentalnya. 
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2.2.2.4 Sebab-sebab psikologis, ada kebiasaan-kebiasaan 

infantil yang buruk dan salah, sehingga pasien hampir 

selalu melakukan maladjustment terhadap 

lingkungannya. Ada konflik di antara Super-ego dan id 

(Freud). Integrasi kepribadiannya sangat miskin, dan 

ada kompleks-inferior yang berat. 

 

2.3 Gejala Skizofrenia 

Menurut Richard dan Susan (2010), gejala skizofrenia dapat 

diklasifikasikan menjadi beberapa karakteristik: 

2.3.1 Gangguan pada Isi Pikiran: Delusi 

Delusi atau keyakinan palsu yang mendalam, merupakan 

gangguan pikiran yang paling umum dari skizofrenia. 

2.3.2 Gangguan pada Persepsi: Halusinasi 

Halusinasi adalah persepsi palsu pada salah satu indra 

dari panca indera. Meskipun halusinasi tidak sesuai 

dengan stimulus aktualnya, halusinasi tersebut nyata bagi 

penderita skizofrenia. 

2.3.3 Gangguan Pikiran, Bahasa, dan Komunikasi 

Orang dengan skizofrenia memiliki disfungsi proses 

kognitif, sehingga pemikirannya tidak kohesif dan tidak 

logis. Bahasa mereka terdistorsi sampai pada titik tidak 

dapat dipahami. 
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2.3.4 Perilaku yang Terganggu 

Orang skizofrenia bergerak dengan cara yang aneh dan 

menganggu. Seseorang dengan skizofrenia 

memperlihatkan tanda-tanda gangguan katatonik, dalam 

bentuk stupor, kaku, atau kehebohan. Stupor katatonik 

adalah kondisi tidak merespon terhadap stimulus 

eksternal, sampai pada titik tidak menyadari keadaan 

sekitarnya. Perilaku katatonik mencakup keadaan kejang 

atau kaku pada tubuh dan penolakan pada tekanan untuk 

bergerak.  

2.3.5 Gejala Negatif: Afek Datar atau Kurangnya Motivasi  

Gejala negatif yang umum adalah kedataran afek, alogia, 

dan avolisi. Dalam kedataran afeksi (affective flattening), 

individu tidak terlihat responsif dengan bahasa tubuh yang 

relatif tanpa gerak, reaksi wajah dan kontak mata yang 

minimal. Alogria adalah kehilangan kata-kata atau 

kekurangan spontanitas atau kepekaan dalam 

pembicaraan. Avolition meliputi kurangnya inisiatif dan 

ketidakmampuan untuk bertindak. Selain itu juga 

anhedonia, hilangnya ketertarikan atau kemampuan untuk 

merasakan kesenangan dari aktivitasnya. 
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2.3.6 Disfungsi Sosial dan Pekerjaan 

Pasien skizofrenia sering mengekspresikan emosinya 

dengan cara yang terlihat abnormal bagi orang lain seperti 

mengekspresikan afek yang tidak konsisten dengan apa 

yang mereka rasakan. Hal tersebut dapat menyebabkan 

terjadinya isolasi sosial.  

 

2.4 Klasifikasi Skizofrenia 

Menurut Maramis (2007), skizofrenia dibedakan menjadi tiga yaitu: 

2.4.1 Schizofrenia Hebefrenik 

Hebefrenik berarti mental atau jiwanya menjadi tumpul. 

Kesadarannya masih jernih, akan tetapi kesadaran akan 

pribadinya terganggu. Berlangsunglah disintegrasi total, tanpa 

memiliki identitas, dan tidak bisa membedakan diri sendiri 

dengan lingkungannya. Orang dengan skizofrenia hebefrenik 

mengalami derealisasi dan depersonalisasi berat. Halusinasi 

dan delusinya biasanya aneh, pendek, dan cepat berganti-ganti. 

Pikiran yang kacau dan melantur, serta banyak tersenyum, 

dengan muka yang selalu perat-perot atau gremassen tanpa 

ada perangsang sedikitpun. 

Terjadi regresi total dalam tingkah-lakunya, dan klien menjadi 

kekanak-kanakan. Ada reaksi sikap mudah tersingguang, marah 

atau menjadi eksplosif tanpa suatu sebab. 
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2.4.2 Schizofrenia Katatonik 

Pasien seperti menjadi kaku (catatonic). Dengan ciri-ciri 

mengalami choreaflexibility (waxy flexibility), yaitu badan 

menjadi kaku beku, sering mengalami catalepsy, yaitu keadaan 

tidak sadar seperti dalam kondisi trance.  

Ada pola tingkah-laku yang stereotypis, gerak-gerak otomatis 

dan tingkah yang aneh, yang tidak terkendalikan oleh kemauan. 

Ada gejala suptor, yaitu merasa seperti terbius. Sikapnya 

negative (ada negativme) dan pasif sekali, disertai delusi 

kematian. Tidak ada interesse sama sekali pada sekelilingnya; 

tanpa kontak sosial. Pasien terus-menerus membisu (mutisme) 

dalam waktu yang lama. 

2.4.3 Schizofrenia Paranoid 

Penderita diliputi macam-macam delusi dan halusinasi yang 

terus berganti-ganti coraknya dan tidak teratur, serta kacau-

balau. Sering merasa iri hati, cemburu dan curiga. Pada 

umumnya emosinya beku dan ia sangat apatis. Pasien tampak 

lebih “waras” dan tidak sangat ganjil dan aneh jika dibandingkan 

dengan skizofrenia jenis lainnya. Akan tetapi pada umumnya 

bersikap sangat bermusuh terhadap siapapun. 
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2.5 PENATALAKSANAAN MEDIS 

Treatmen skizofrenia menurut Richard  dan Susan (2010) dalam 

buku Psikologi Abnormal; Prespektif Klinis pada Gangguan Psikologis 

adalah sebagai berikut : 

2.5.1 Treatmen Biologis 

Pada tahun 1950-an, pengobatan yang efektif diperkenalkan 

untuk menangani gejala-gejala skizofrenia. Pada kenyataannya 

obat-obatan dapat mengontrol sebagian besar gejala psikologis. 

Terdapat beberapa kategori obat-obatan psikotik yang disebut 

juga neuroleptik (neuroleptic) yang berasal dari bahasa Yunani 

yang berarti memperbaiki saraf. Neuroleptik menurunkan 

frekuensi dan tingkat keparahan gejala-gejala psikotik. Berbagai 

jenis neuroleptik memiliki dosis yang berbeda untuk mencapai 

efek terapeutik, dengan rentang yang bergerak dari obat-obatan 

yang berpotensi tinggi hingga hanya diperlukan dosis yang 

relatif lebih rendah. Obat-obatan yang berpotensi rendah 

meliputi klorpomazin (Thorazine) dan thiroidazine (Mellaril); obat 

obatan berpotensi sedang diiantaranya trifluoperazina 

(Stelazine) dan thiothixime (Navane); obat-obatan berpotensi 

tinggi diantaranya halopehidrol (Haldol) danflufenzina (Proxilin); 

dan juga antipsikotikbatipikal. 
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Obat-obatan antipsikotik yang biasanya mengandung zat 

kimia yang terkait dengan neuron yag biasanya akan bereaksi 

dengan neurotransmiter dopamin yang dapat dijadikan terapi 

medikasi. Selain itu juga terdapat intervensi somatis yang 

bertujuan untuk mengubah fungdi otak, termasuk ECT dan 

prefrontal labotomy. 

2.5.2 Treatmen Psikologis 

Intervensi psikologis yang paling umum digunakan pada 

pasien skizofrenia berasal dari prespektif perilaku yang 

memperlihatkan bahwa banyak kesulitan yang dihadapi individu 

dengan skizofrenia terjadi karena mereka memiliki pola perilaku 

yang aneh dan maladaptif. Treatmen ini berfokus pada gejala 

individual yang berihubungan dengan pemfungsian dan 

penyesuaian sosial. Pelatihan keterampilan sosial adalah 

intevensi perilaku lainnya yang melibatkan penguatan perilaku 

yang terkendali, terutama perilakau yang terkait dengan situasi 

interpersonal. 

Selain itu juga terdapat intervensi kognitif-perilaku  untuk 

membantu mendeteksi tanda-tanda awal kekambuhan, 

memberikan sesuatu pendekatan yang lebih positif dalam 

mengevaluasi kemampuan untuk mengahadapi masalah sehari-

hari, dan mengembangkan rentang cara yang lebih luas untuk 

mengatasi tekanan emosioanal dan kecemasan.  
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2.5.3 Treatmen Sosiokultural 

Dalam treatmen sosiokultural ini terdapat treatmen integratif 

yang menggunakan suatu pendekatan terapeutik dengan fokus 

pada interaksi dan hubungan. Salah satunya adalah terapi 

sosial yang melibatkan proses sosial sebagai suatu alat untuk 

mengubah perilaku individu dan menormalkan lingkungan untuk 

membantu pasien membuat transisi yang lebih baik dan efektif. 

Pendidikan pada pihak kluarga mengenai gejala dan treatmen, 

klasifikasi tujuan, rencana setelah penanganan, dan koordinasi 

dengan keluarga serta dukungan komunitas lain juga dipandang 

sebagai dukungan sosial yang memliki efek terapeutik. 

Adanya pengaruh dukungan dari pihak lembaga kesehatan 

yang melakukan kunjungan kepada pasien dan dengan 

ditambah kerjasama dengan pihak keluarga untuk membimbing 

pasien akan menimbulkan efek terapi tersendiri pada pasien. 

Program ini dikenal dengan Assertiv Community Treatment 

(ACT). 
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2.6 TEORI PERSEPSI 

2.6.1 Persepsi Dalam Konteks Sosial 

Psikolog sosial telah berusaha untuk menemukan variabel 

tunggal yang  menjelaskan karakteristik persepsi subjek mereka. Tagiuri 

(1969) menyatakan, dengan mengacu pada persepsi, bahwa fungsi 

perwakilan isyarat, dengan kopling orang, dan konteks dan (sebagian 

subtitle semua) sensitivitas objek orang dengan konteks-semua 

menuntut studi variabel yang lebih tinggi, memang persepsi, seperti 

kinerja, adalah-dalam konteks sosial-biasanya fenomena 

multidimensional. Sebuah variabel bebas tunggal dengan efek eksklusif 

pada beberapa fenomena persepsi diamati hanya dapat ditemukan. 

Persepsi merupakan proses diterimanya rangsangan melalui 

pancaindra sehingga individu mampu mengetahui, mengartikan, dan 

menghayati tentang sesuatu yang diamati, baik yang berasal dari dalam 

maupun dari luar diri individu (Pelling, 2008; Sunaryo, 2013). 

Menurut Brody (2008), kesadaran dan persepsi masyarakat 

terhadap kesehatan mental berbeda disetiap kebudayaan. Dalam suatu 

budaya tertentu , orang-orang secara sukarela mencari bantuan dari 

para professional untuk menangani gangguan jiwanya. Sebaliknya, 

dalam kebudayaan gangguan jiwa cenderung diabaikan sehingga 

penanganan menjadi buruk, sisi lain masyarakat kurang antusias dalam 

mencari pertolongan untuk mengatasi gangguan jiwa yang terjadi pada 

anggota keluarganya. 
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 Persepsi keluarga terhadap anggota keluarga yang mengalami 

skizofrenia merupakan salah satu faktor dalam mendukung 

kesembuhan pasien. Keluarga sudah seharusnya dapat mengurangi 

persepsi negatif dan diskriminasi terhadap penderita gangguan jiwa 

dalam keluarga dan memberikan dukungan sosial kepadanya, rasa 

empati, penerimaan, mendorong untuk mulai berinteraksi sosial, dan 

dorongan untuk tidak berputus asa dan terus berusaha. Dengan terapi 

sosial ini akan sangat membantu penderita gangguan jiwa dalam 

menghadapi peristiwa-peristiwa yang menjadi stressor bagi penderita 

(Nash, 2005). 

Menurut Maramis (2004), gangguan jiwa dianggap sebagai penyakit 

yang tidak dapat disembuhkan dan dikaitkan dengan dosa atau 

kejahatan sehingga terkadang pengobatan yang dilakukan tidak 

manusiawi. Namun, pada kenyataannya  Bu Anna, Guru Besar Tetap 

Bidang Keperawatan Jiwa Fakultas Ilmu Keperawatan Universitas 

Indonesia, gangguan jiwa yang dialami banyak orang dapat 

disembuhkan dengan pengobatan dan perawatan yang benar (Susanto, 

2013). 
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Persepsi positif dari keluarga kemungkinan juga didukung oleh 

keluarga yang berobat secara rutin ke rumah sakit, sehingga 

memperoleh informasi yang cukup tentang skizofrenia dan pengobatan 

serta perawatannya. Sedangkan keluarga yang masih memiliki persepsi 

negatif, kemungkinan karena kurangnya kunjungan keluarga berobat ke 

rumah sakit, karena keluarga menganggap apabila obat sudah habis 

dan pasien tenang kembali berarti pasien telah sembuh dan tidak perlu 

dibawa berobat ke rumah sakit lagi.  

Dalam hal merawat pasien skizofrenia bukan saja dibutuhkan 

obat, namun dibutuhkan pendekatan holistik yaitu manusia harus 

dipandang sebagai suatu keseluruhan yang paripurna, dan keluarga 

sebagai faktor lingkungan yang terdekat dengan pasien. Keluarga 

sangat berperan dalam perawatan dan rehabilitasi anggota keluarga 

yang menderita skizofrenia. Kategori dimensi persepsi terhadap 

skizofrenia, dapat dilihat pada dimensi pengertian, penyebab, tanda dan 

gejala, perawatan dan pengobatan ( Durand & Barlow, 2007). 
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2.6.2 Pandangan Masyarakat tentang Pasien Skizofrenia Menurut 

Keyakinan dan Budaya Setempat 

Menurut Directorate of Mental Health (2006), persepsi yang 

salah atau mitos terkait dengan gangguan jiwa dengan 

skizofrenia masih terdapat di Indonesia. Khususnya budaya 

jawa masih mengaitkan penyebab gangguan jiwa yang 

disebabkan oleh kekuatan gaib. Persepsi tersebut 

menyebabkan mereka baru mendatangi pelayanan kesehatan 

jiwa ,jika gangguan jiwa yang dialami sudah berat atau sudah 

mengganggu orang lain. 

Penting untuk memahami pandangan masyarakat atau 

keyakinan tentang skizofrenia yang seringkali dianggap sebagai 

suatu penyakit gangguan jiwa yang tidak dapat sembuh dan 

dikucilkan oleh masyarakat. Beberapa pandangan masyarakat 

mengenai skizofrenia, menurut Siti Sundari (2005) meliputi : 

2.6.2.1 Pandangan bahwa gangguan jiwa merupakan stigma 

keturunan 

Kebanyakan keluarga memiliki satu atau lebih 

anggota keluarga yang mengalami gangguan jiwa, oleh 

karena itu mereka takut menikah ,jika nanti anak-anaknya 

mengalami gangguan jiwa atau penyakit keturunan. 
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Gangguan kejiwaan tidak selalu berhubungan dengan  

keturunan. Faktor-faktor genetis dapat menjadi faktor 

kemungkinan (predisposing) bagi gangguan skizofrenia. 

Namun, seseorang yang mempunyai kemungkinan 

menderita gangguan jiwa secara genetik tidak pasti akan 

mengalami gangguan jiwa tersebut, karena hal tersebut 

akan terjadi jika di dukung oleh situasi lingkungan. 

Sebaliknya, seseorang yang tidak memiliki kemungkinan 

gangguan jiwa, tetapi selalu berada dalam situasi yang 

penuh tekanan dapat mengalami gangguan jiwa. 

 

2.6.2.2 Pandangan bahwa pasien skizofrenia berbahaya dan 

tidak dapat disembuhkan. 

Pandangan masyarakat yang biasa disalahartikan 

adalah bahwa gangguan mental tidak dapat disembuhkan. 

Akibatnya, pasien yang pernah mendapat perawatan di 

rumah sakit jiwa , atau mereka yang telah mengalami 

gangguan mental dipandang sebagai seorang yang tidak 

stabil dan membahayakan. Hal tersebut menyebabkan 

pasien skizofrenia mendapatkan perlakuan diskriminatif 

dalam pekerjaan maupun dalam lingkungan sekitarnya. 

Bahkan penderita mendapatkan perlakuan yang tidak baik 

seperti dipasung ,diikat dan sebagainya. 
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2.6.2.3 Keyakinan bahwa gangguan jiwa tidak terhormat 

Pasien dengan gangguan jiwa ketika mengunjungi psikiater 

atau psikolog adalah aib besar,karena mereka menganggap 

gangguan mental merupakan kutukan dari Tuhan atau terdapat 

setan yang merasuki tubuhnya, yang merupakan akibat dari 

banyaknya dosa dan amoralitas yang telah dilakukannya. 

Sehingga masyarakat lebih memilih percaya dan membawa 

pasien ke dukun atau kyai untuk dirukiyah. 

 

2.7 TEORI ETIOLOGI 

Menurut Maramis (2004), gangguan jiwa dianggap sebagai 

penyakit yang tidak dapat disembuhkan dan dikaitkan dengan 

dosa atau kejahatan sehingga terkadang pengobatan yang 

dilakukan tidak manusiawi. Dalam antropologi kesehatan 

gangguan jiwa disebabkan oleh adanya system medis 

personalitik, yaitu: 

2.7.1 Sistem-sistem Medis Personalitik 

Menurut Foster and Anderson (1986), sistem medis 

personalitik adalah suatu sistem dimana penyakit 

disebabkan oleh intervensi dari suatu agen yang aktif, yang 

dapat berupa makhluk supranatural (makhluk ghaib atau 

dewa), makhluk yang bukan manusia (hantu, roh leluhur, 
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atau roh jahat) maupun makhluk manusia (tukang sihir, 

tukang tenung). Orang yang sakit adalah korbannya objek 

dari agresi atau hukuman yang ditujukan khusus kepadanya 

untuk alasan-alasan yang khusus menyangkut dirinya saja.  

 

2.8 TEORI PENGOBATAN 

 Cara menangani penyakit jiwa menurut agama islam dalam QS:4-An 

Nisaa ayat 120, yaitu: 

2.8.1 Teknik rukiyah mengobati gangguan jiwa  

 Penyebab gangguan jiwa pada umumnya terdiri dari tiga 

jenis yaitu: faktor biologis atau genetis dan pengaruh penyakit-

penyakit tertentu, pola kepribadian yang dipengaruhi pola asuh 

(keluarga), dan penyebab yang bersifat psikososial atau lingkungan. 

Jika gangguan disebabkan ada kerusakan neurotransmitter otak 

penyembuhannya pakai obat. Gangguan kepribadian, 

penyembuhnya psikoterapi. Lingkungan perkotaan lebih cenderung 

menciptakan syaitan dari golongan manusia yang senantiasa 

mengajak kepada kerusakan. 

 Jika dihubungkan dengan gangguan setan dalam ilmu ghoib, 

syetan banyak membuat para pencari ilmu ghoib menjadi hilang 

ingatan/gila karena mempelajari berbagai ilmu tenaga dalam/ilmu 

kesaktian. Setan menciptakan angan-angan kosong untuk menjadi 

orang sakti mandraguna yang pada akhirnya setelah mereka 
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melakukan prosesi mendapatkan ilmu tersebut (dengan puasa 

mutih, bertapa, merapal mantra) setan masuk dalam dirinya dan 

“mengambil” jiwanya dan menggantinya kekosongan jiwa yang 

sudah dibelenggu setan tadi dengan jizim setan yang masuk 

kedalam hatinya lalu merusak syaraf otak hingga menjadikan dirinya 

gila. 

 Rukiah untuk gangguan jiwa seorang penerapi diharuskan 

menyentuh ubun-ubun dan dada penderita sambil membaca ayat 

rukiah. Menurut seorang kyai yang mengobati 2 saudara jauh (1 

orang wanita 1 orang pria) yang menderita gangguan jiwa yang 

sekarang 100% sudah sembuh. Setelah di rukiah dengan bacaan 

rukiah ternyata tubuh mereka semua bergetar dengan kerasnya dan 

jin melalui lisan, mereka berbicara yang ternyata jin itu menjadi 

penyebab gangguan jiwa, setelah 5 kali rukiah (juga minum dan 

mandi air rukiah) dan diberi tauziyah sekarang mereka benar-benar 

sehat. Seorang wanita ( 5 tahun tidur di kolong tempat tidur dan 

suka ngamuk) sekarang sudah bekerja di Jakarta dan seorang pria 

(dulu 3 tahun mengurung diri dikamar) sekarang sedang mondok 

dipesantren salafy di Prabumulih. 
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2.9 KEBUDAYAAN JAWA 

2.9.1 Batasan Budaya Jawa 

Kodiran (dalam Koentjaraningrat, 2004) menyatakan 

bahwa daerah kebudayaan Jawa itu luas, yaitu meliputi 

seluruh bagian tengah dan timur dari pulau Jawa. Daerah-

daerah kolektif ini disebut daerah Kejawen. Sebelum terjadi 

perubahan status wilayah seperti sekarang, daerah itu meliputi 

Banyumas, Kedu, Yogyakarta, Surakarta, Madiun, Malang, 

dan Kediri. Dengan daerah di luar disebut pesisir dan ujung 

timur. Kerangka kebudayaan Jawa adalah bekas kerajaan 

Mataram sebelum terpecah pada tahun 1755, dengan pusat 

kebudayaan di kota Yogyakarta dan Surakarta. Orang Jawa 

menggunakan bahasa Jawa sebagai bahasa ibu.  

 

2.9.2 Sistem Religi dan Kepercayaan 

Kebanyakan orang Jawa percaya bahwa manusia di 

dunia ini sudah diatur oleh alam semesta, sehingga tidak 

sedikit mereka yang bersikap nrima , yaitu menyerahkan diri 

kepada takdir (Kodiran dalam Koentjaraningrat, 2004). 

Budaya Jawa termasuk dalam budaya yang bersifat kurang 

ekspresif, dan cenderung menganggap bahwa budaya itu 

bersifat statis dan tradisional, yaitu budaya yang ada 

dianggap sudah final, dan pola pemikirannya menjadi tidak 
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rasional, yang pada akhirnya terjerumus di dalam 

penghayatan mistik secara ekstrem (Simuh, 2003).  

Di alam pikirannya, orang Jawa percaya kepada suatu 

kekuatan yang melebihi segala kekuatan di mana saja yang 

pernah dikenal, yaitu kasekten dan makhluk-makhluk halus 

yang menempati alam di sekitar mereka. Menurut 

kepercayaan, masing-masing makhluk halus tersebut dapat 

mendatangkan kesuksesan, kebahagiaan, ketentraman, 

keselamatan, tetapi sebaliknya bisa pula menimbulkan 

gangguan pikiran, gangguan kesehatan, bahkan kematian 

(Kodiran, dalam Koentjaraningrat, 2004).  

Murphy (dalam Matsumoto, 2004) menyatakan bahwa  

budaya yang lebih banyak percaya terhadap intervensi 

supranatural, memiliki kecenderungan lebih tinggi mengalami 

gangguan kejiwaan. Adanya kepercayaan terhadap magis 

atau mistik yang berlebihan pada masyarakat Jawa, dapat 

dimungkinkan prevalensi Skizofrenia di budaya Jawa akan 

cenderung tinggi. 
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Di Jawa ,paranormal merupakan tenaga penyembuh 

secara tradisional biasaanya merupakan warga yang sangat 

dihormati dalam masyarakat. Peran serta paranormal dalam 

proses pengobatan pasien gangguan jiwa mengindikasikan 

bahwa factor budaya masih lekat. Pernyataan Foster yaitu 

dalam menghadapi masalah kesehatan merupakan bagian 

intregal dari budaya yang bersangkutan. Keyakinan awam 

tentang kesehatan dan kesakitan,lebih spesifik mengenai 

penyebab suatu penyakit akan mempengaruhi perilaku dalam 

mencari bantuan atau pengobatan. 


