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RINGKASAN BUKU 

PSIKIATRI: KONSEP DASAR DAN GANGGUAN-GANGGUAN 

Buku Psikiatri adalah buku untuk mata kuliah Psikiatri Umum untuk mahasiswa Psikologi 
dan juga baik dipelajari oleh mahasiswa Teologi yang sedang belajar tentang Psikologi 
Kepribadian sebagai persiapan untuk menjadi seorang sarjana teologi yang juga akan menjadi 
konselor dalam ladang pelayanannya.   

Buku ini terdiri atas 15 Bab yang meliputi 

Bab 1 Konsep Dasar Psikiatri 
Bab 2 Konsep Dasar Normalitas 
Bab 3 Etiologi Gangguan Jiwa 
Bab 4 Psikodinamika Manusia 
Bab 5 Simptomatologi Gangguan Jiwa 
Bab 6 Gangguan Persepsi 
Bab 7 Gangguan Perhatian 
Bab 8 Gangguan Mengingat (Memory) 
Bab 9 Gangguan Orientasi 
Bab 10 Gangguan Berpikir 
Bab 11 Gangguan Emosi 
Bab 12 Gangguan Kesadaran 
Bab 13 Gangguan Psikomotor 
Bab 14 
Bab 15 

Gangguan Kepribadian 
Pengobatan dalam Ilmu Kedokteran Jiwa 

 

Psikiatri adalah ilmu kedokteran Jiwa, yang tugasnya adalah membuat diagnosis, prognosis, 
dan mengobati dan atau mencegah emosi dan gangguan mental. Dalam Bab 1 dijelaskan 
definisi diagnosis yaitu upaya penentuan sifat suatu abnormalitas atau suatu penyakit atau 
sebab-sebab seseorang mengalami gangguan jiwa.  Prognosis adalah ramalan hasil atau 
akibat suatu penyakit yang diderita seseorang.  Gangguan emosi adalah jenis gangguan yang 
sifatnya ringan, sedangkan gangguan yang sifatnya berat disebut gangguan mental. 

Ada enam emosi dasar yang melekat pada setiap individu yaitu ingin – rindu ; benci – 
dendam; heran – ragu; sedih – duka cita; cinta – kasih sayang; riang – gembira.  Menurut 
Zakiah Daradjat, gangguan jiwa adalah kumpulan dari keadaan-keadaan yang tidak normal. 
Keabnormalan tersebut tidak disebabkan oleh sakit atau rusaknya bagian-bagian anggota 
badan.  

Keabnormalan itu dapat dibagi atas dua golongan, yaitu gangguan jiwa (neurosis/neurose0 
dan sakit jiwa (psikosis/psychose).  Orang yang kena neurosis kepribadiannya tidak jauh dari 
kenyataan.  Sedangkan orang yang terkena psikoso kepribadiannya dari segala segi 
(tanggapan, perasaan/emosi, dan dorongan-dorongannya) sangat terganggu, tidak ada 
integritas dan ia hidup jauh dari kenyataan. 
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Kata roh atau rohani berasal dari bahasa Arab, dalam bahasa latin adalah “anima” yang 
berarti  sesuatu yang menyebabkan suatu jasad/jasmani itu hidup.  Dalam bahasa Yunani ada 
istilah “psyche” yang berarti jiwa.   

Kodrat atau fitrah manusia adalah rohani-jasmani, jiwa-raga, sukma-tubuh, psikis-fisik.  Jadi 
buku Psikiatri ini memandang manusia sebagai mahluk dikotomi yang mempunyai dua 
komponen.   

Pada jaman dahulu, antara jiwa dan raga menjadi perdebatan dalam cara menggambarkannya.  
Pandangan pertama menggambarkan antara jiwa dan raga tidak terkait satu sama lain 
bagaikan garis paralel sebuah rel k.a.  Pandangan kedua menggambarkan antara jiwa dan raga 
ada kaitannya.   Ibarat dua batang kayu paralel yang diikat oleh tali menjadi sebuah tandu.  
Pandangan ketiga menggambarkan antara jiwa dan raga bagaikan sebuah lingkaran.  
Keduanya adalah satu menyatu. 

Dalam bab 2 tentang Konsep Dasar Normalitas dijelaskan bahwa konsep normal dan 
abnormal adalah suatu yang relatif.  Ada empat sudut pandang yang dapat dipergunakan 
untuk meninjau masalah normal abnormal, yaitu dari sudut pandang patologi, pandangan 
statistik, pandangan dari sudut kebudayaan, dan sudtu pandang keseimbangan lingkungan.  
Kriteria jiwa Normal menurut Maslow dan Dittelman adalah (1) memiliki perasaan aman 
yang wajar (2) mempunyai derajat penilaian diri sendiri yang wajar (3) memiliki tujuan hidup 
yang realistis (4) memiliki hubungan yang efektif dengan kenyataan (5) memiliki kepribadian 
yang terintegrasi dan konsisten (6) memiliki kesanggupan untuk belajar dari pengalaman (7) 
memiliki spontanitas yang wajar (8) memiliki emosionalitas yang sesuai (9) memiliki 
kesanggupan untuk memuaskan kehendak-kehendak jasmaniah secara wajar dan tidak 
berlebih-lebihan.  Beberapa isitilah perilaku abnormal diantaranya adalah perilaku abnormal, 
perilaku maladaptif, gangguan mental, psikopatologi, penyakit jiwa, gangguan perilaku, 
penyakit mental, ketidakwarasan.  

Pada Bab 3 dipaparkan sebab-sebab (etiologi) dari perilaku abnormal yaitu a.  Penyebab 
primer (Primary cause) adalah kondisi yang secara langsung menyebabkan terjadinya 
gangguan jiwa/perilaku abnormal.  B.  Penyebab yang menyiapkan (predisposing cause) 
adalah faktor yang menyebabkan seseorang rentan/peka terhadap salah satu gangguan jiwa. 
C.  penyebab pencetus (precipitating cause) adalah tegangan-tegangan atau kejadian-kejadian  
traumatik yang langsung atau segera menyebabkan gangguan jiwa. D. penyebab yang 
menguatkan (reinforcing cause) adalah kondisi yang cenderung mempertahankan atau 
memperteguh tingkah laku salah suai (maladaptive). E.  sirkulasi faktor-faktor penyebab 
(multiple Causei).   

Menurut sumber asalnya, etiologi perilaku abnormal dapat digolongkan karena (1) Faktor 
biologis seperti misalnya kurang gizim kelainan gen, penyakit-penyakit. (2) Faktor 
Psikososial, misalnya trauma di masa kanak-kanak, deprivasi parental, stress berat (3) faktor 
sosiokultural atau keadaan objektif dalam masyarakat. 

Ada enam model tentang perilaku abnormal yaitu (1) model biologis, perilaku abnormal 
akibat kondisi organik tak sehat yang merusak fungsi sistem syaraf pusat di otak.  (2) Model 
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Psikoanalitik, model ini diturunkan dari teori psikoanalisis yang dikemukakan oleh Sihmund 
Freud, menurut Freud aneka situasi menekan yang mengancam akan menimbulkan 
kecemasan dalam diri seseorang. (3) Model behavioristik, menutur model ini, penyebab 
gangguan perilaku adalah proses belajar yang salah (faulty learning). (4) Model Humanistik, 
menurut model ini penyebab gangguan perilaku adalah terhambar atau terdistorsikannya 
perkembangan pribadi karena mekanisme pertahanan diri yang berlebihan  (5) Stress 
eksistensial oleh karena buah pahit dari proses  modernisasi (6) model interpersonal, menurut 
model ini, hubungan antarpribadi yang tidak memuaskan merupakan sumber utama penyebab 
tingkah laku maladaptif.  (7) model sosiokultural, menurut model ini penyebab utama 
abnormal adalah keadaan-keadaan objektif di masyarakat yang bersifat merugikan seperti 
diskriminasi, kemiskinan.   

Ada lima taraf disfungsi psikologis, yaitu (1) taraf disorganisasi ringan (2) taraf pemutusan 
dari realitas (3) pelampiasan agresi dalam bentuk tindak kekerasan (4) keadaan disorganisasi 
ekstrem berupa penyangkalan realitas dan (5) disintegrasi kepribadian. 

 Bab 4 menjelaskan tentang psikodinamika manusia.  Psikodinamika adalah pengetahuan dan 
teori yang sistematis tentang tingkah laku manusia dan motivasi-motivasinya.  Tiap-tiap 
manusia berkembang dari faktor keturunan dan faktor lingkungan.  Dibedakan antara ego dan 
harga diri.  Ego adalah pusat atau inti kepribadian.  Harga diri adalah penilaian seseorang 
tentang harga dirinya sebagai manusia.  Ego adalah potensi seseorang untuk melakukannya 
dan harga diri adalah memberi batasannya.  Ego berperan menghadapi masalah-masalah 
hidup, sehingga seseorang akan selalu mempertahankan membela dan mempertinggi egonya.  
Tiga kebutuhan manusia adalah kebutuhan biologis, psikologis dan seksual.  Aktivitas seks 
meredakan ketegangan fisik dan penting bagi pemenuhan kebutuhan seseorang.  Sedangkan 
menurut Maslow ada 7 kebutuhan hirarki manusia yaitu: 1.  Kebutuhan fisiologis, 2. 
kebutuhan rasa aman 3.  Kebutuhan cinta 4.  Kebutuhan penghargaan  5.  Kebutuhan kognitif.  
6.  Kebutuhan estetis.  7.  Kebutuhan aktualisasi diri.  Freud menyatakan bahwa ada 3 
tahapan kesadaran manusia: 1.  Sadar atau kesadaran..  2 Prasadar.  3.  Ketidaksadaran.  
Mekanisme pertahanan diri seseorang meliputi 1.  Represi.  2.  Kompensasi.  3.  Konversi.  4.  
Penyangkalan.  5.  Memindahkan. 6  Disosiasi. 7  Fantasi.  8.  Identifikasi.  9.  Introyeksi.   
10.  Negativisme  11.  Proyeksi.  12.  Rasionalisasi  13.  Pembentukan reaksi   14.  Regresi  
15.  Sublimasi  16.  Menghapuskan.  17.  Simpatisme. 

Dalam Bab 5 menjelaskan tentang Simptomatologi Gangguan Jiwa.  Simptomatologi adalah 
ilmu yang mempelajari tentang gejala-gejala gangguan jiwa.  Gejala-gejala gangguan jiwa 
pada umumnya dapat dipahami dari dua segi yaitu: 1. Deskriptif, hanya melukiskan 
bagaimana gejala itu terjadi tanpa menerangkan makna dan dinamikanya.  2.  Psikodinamik, 
menerangkan bagaimana gejala itu terjadi dan juga dinamikanya.  Beberapa istilah-istilah 
dalam gejala gangguan jiwa adalah sindrom, sign, simptom, gejala primer dan gejala 
sekunder, gejala dasar dan tambahan, gejala organogenik dan psikogenik, gejala prodomal 
dan residual, dan perilaku sakit. 

Dalam bab 6 menjelaskan tentang konsep dasar persepsi.  Kognisi adalah suatu proses mental 
untuk memperoleh suatu pemahaman terhadap sesuatu.Sensasi adalah  kesadaran akan 
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adanya suatu rangsang, sedangkan persepsi adalah sensasi ditambah dengan pengertian.  
Gangguan persepsi dapat terjadi karena gangguan otak atau gangguan kejiwaan (emosi) atau 
pengaruh sosio budaya.  Berdasarkan pada inderanya, gangguan persepsi dapat dibedakan 
menjadi A. Gangguan peradaban dan B.  Gangguan dalan indera pembauan.  C.  Gangguan 
dalan persepsi yang umum.  Ilusi adalah suatu persepsi yang salah atau palsu.  Ilusi dibagi 
menjadi dua yaitu ilusi fisik dan ilusi psikis.  Halusinasi adalah persepsi yang salah atau palsu 
tetapi tidak ada rangsang yang menimbulkannya (tidak ada objeknya).  Misalnya, merasa 
melihat ada orang yang akan memukul, padahal tidak ada seorang pun disekitarnya.  
Sekalipun tidak nyata, tetapi bagi penderita gangguan jiwa halusinasi dirasakan sebagai 
sesuatu yang sungguh-sungguh. Beberapa bentuk halusinasi adalah halusinasi dengar, 
halusinani lihat, halusinasi cium, halusinasi pengecap, halusinasi perabaan, kinestetik. 

Bab7 menjelaskan tentang gangguan perhatian,  Perhatian juga sering disebut dengan 
konsentrasi yang dibedakan berdasarkan intensitasnya, cara munculnya, luasnya objek yang 
dikenai perhatian.  Pada orang yang perhatiannya lemah, disebut vigilitasnya tinggi.  Vigilitas 
adalah mudah tidaknya perhatian dialihkan, semain mudah teralihkan berarti vigilitasnya 
semakin tinggi.  Sedangkan pada orang yang tidak sanggup memperhatikan atau 
berkonsentrasi dalam waktu yang lama, disebut memiliki tenasitasnya rendah.  Tenasitas 
adalah kesanggupan untuk mengarahkan perhatian terhadap suatu masalah atau objek dalam 
jangka waktu yang relatif lama.  Lawan dari perhatian adalah “nanar”  bentuknya dapat 
kekurangan tenasitas disertai dengan hipervigilitas.  Gangguan perhatian diantaranya adalah 
distraktibilitas yatu ketidak mampuan mengarahkan perhatian dirinya, perhatiannya mudah 
teralihkan pada rangsang atau stimului yang tidak berarti.  Aprosexia, yaitu ketidaksanggupan 
untuk memperhatikan secara tekun dalam waktu yang singkat terhadap suatu situasi dengan 
tidak memandang pentingnya situasi itu.  Hiperprosexia, yaitu konsentrasi yang berlebih 
lebihan sehingga lapangan persepsi menjadi sempit. 

Dalam Bab 8 menjelaskan tentang gangguan mengingat (memories).  Kemampuan ingatan 
seseorang berkaitan dengan bagaimana fungsi kemampuan individu itu untuk menerima 
menyimpan dan mereproduksi kesan-kesan tsb.  Ingatan yang baik mempunyai sifat-sifat: 
cepat atau mudah mencamkan.  Setia, teguh dan luas dalam menyimpan.  Siap atau sedia 
dalam memproduksi kesan-kesan. 3 tahapan proses ingatan adalah (1) tahap pemasukan 
pesan/informasi ke dalam ingatan (encoding, reseptif, registratif, acquisition). 2  tahap 
penyimpanan informasi (storage), 3.  Tahap pengingatan kembali (retrieving, recall, 
reproduksi).  Jenis ingatan ada dua yaitu 1.  Ingatan jangka pendek yaitu a. tahap pemasukan 
pesan.  B.  tahap penyimpanan.  C. tahap pengingatan kembali.  2.  Ingatan jangka panjang 
(long term memory).  Perbedaan antara ingatan jangka pendek dengan jangka panjang adalah: 
a.  pemasukan pesan atau informasi ingatan jangka panjang cenderung pada kode visual atau 
akustik.  B.  ingatan jangka pendek memiliki kapasitas yang terbatas, ingatan jangka panjang 
tak terbatas.  C.  dalam ingatan jangka pendek terjadi lupa dikarenakan informasinya 
melebihi kapasitas yang ada, sedangkan dalam ingatan jangka panjang terjadi lupa karena 
gagalnya dalam pengingatan kembali.  D.  ingatan jangka pendek berhubungan dengan 
bagian yang masih aktif dan mudah dibuyarkan oleh kegiatan-kegiatan lain, serta prosesnya 
otomatis.  Kemampuan ingatan seseorang dibedakan menjadi dua yaitu recall (jenis ingatan 
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yang perolehannya dilakukan tanpa adanya obyek atau materi sebagai tumpuan ingatan) dan 
recognition (pengingatan kembali dilakukan dengan menghadirkan kembali obyek tau materi 
sebagai tumpuan ingatan).  Tipe recognition mudah dilakukan oleh semua orang.  Jenis-jenis 
gangguan mengingat adalah a.  hypermnesia.  B.  amnesia..  c.  paramnesia.   

Bab 9  menjelaskan tentang gangguan orientasi.  Orientasi adalah proses dimana seseorang 
menyadari lingkungan sekelilingnya serta menempatkan dirinya secara mental dalam 
hubungan dengannya.  Disorientasi berarti ketidaksanggupan seseorang untuk mengetahui 
posisi dirinya dalam hubungannya dengan waktu tempat atau benda benda tertentu di 
lingkungannya.   Jenis-jenis gangguan orientasi adalah a.  disorientasi personal  b.  
disorientasi waktu dan tempat.  C.  disorientasi spasial.  Faktor-faktor organis yang dapat 
menyebabkan disorientasi adalah 1.  Gangguan pada susunan syaraf pusat.  2.  Gangguan 
pembuluh darah.  3. Gangguan metabolisme  4.  Gangguan jantung dan paru-paru.  5. 
Penyakit sistemik.  6.  Paska operasi.  7.  Gangguan pengaturan suhu tubuh. 

Bab 10 menjelaskan tentang gangguan berpikir.  Menurut para ahli, berpikir adalah 
kelangsungan tanggapan dimana subyek yang berpikir adalah pasif.  Jadi tanggapan adalah 
proses mental yang terjadi setelah seseorang itu mengamati.  Plato mengartikan berpikir 
sebagai aktivitas ideasional.  Menurut Suryabrata, proses berpikir dibagi menjadi tiga langkah 
yaitu (a) pembentukan pengertian (b) pembentukan pendapat (c) pembentukan kesimpulan.  
Dijelaskan lebih jauh bahwa tanpa pembentukan pengertian, manusia tidak akan berdaya 
dalam menghadapi kenyataan yang tak terhingga banyaknya.  Pada dasarnya tidak terdapat 
perbedaan antara berpikir ilmiah dengan berpikir sehari-hari, yang beda hanya derajadnya.  
Gangguan dalam bentuk pikiran misalnya adalah Autistis.. Gangguan jalan pikiran misalnya 
adalah flight of ideas (pikiran melayang-layang),.  Gangguan isi pikiran misalnya adalah 
fantasi, phobia, waham atau delusi. 

Bab 11 menjelaskan tentang Gangguan Emosi.  Emosi tampak jelas dalam ekspresi wajah 
seperti marah, cemas, ketakutan, perasaan berdosa, malu, kesedihan, cemburu, iri hati, muak 
(disgust), kebahagiaan, bangga, lega, harapan, cinta dan haru.  Emosi memegang peranan 
yang amat penting.  Tanpa emosi, fungsi mental seseorang tidak dapat dipertahankan. Emosi 
dapat menimbulkan tenaga yang kuat, apakah untuk hal yang bermanfaat dan menguntungkan 
atau sebaliknya.  Jenis-jenis gangguan emosi diantaranya adalah Euphoria,  kesepian, 
kedangkalan, emosi yang tidak sesuai, ambivalensi, kecemasan, 

Dalam bab 12 diuraikan tentang gangguan kesadaran.  Monurut Noyes, kesadaran 
digambarkan sebagai keadaan jiwa yang terang (clear mind) atau sadar (aware). Suatu 
keadaan dimana fungsi-fungsi indera tertentu bekerja dengan baik.  Perilaku manusia 
ditentukan oleh persaingan antara alam sadar dan alam tak sadar, bahkan menurut ahli 
psikologi alam tak sadarlah yang sering menang.  Alam prasadar berfungsi untuk menjaga 
jangan sampai dorongan-dorongan yang mencemaskan, memalukan, atau bertentangan 
dengan norma-norma itu keluar ke alam sadar.  Jenis-jenis gangguan kesadaran misalnya 
gangguan kesadaran kuantitatif misalnya koma.  Gangguan kesadaran kualitatif misalnya 
keadaan dini, bingung, disosiasi. 
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Bab 13 menjelaskan tentang gangguan psikomotor.  Gambaran proses psikomotorik adalah 
sebagai berikut motivasi, keinginan, kecenderungan, ketetapan, dan pelaksanaan.  Banyak 
penderita gangguan jiwa ternyata memiliki gangguan kemauan.  Gangguan kemauan 
diantaranya adalah abulia, kompulsi, negativisme, kekakuan.  Jenis-jenis gangguan 
psikomotorik diantaranya adalah kelambatan aktivitas, peningkatan aktivitas, hiperaktivitas, 
impulsivitas. 

Bab 14 menjelaskan tentang gangguan kepribadian.  Kepribadian diartikan sebagai (1) 
ekspresi keluar dari pengetahuan dan perasaan yang dialami secara subyektif oleh seseorang 
(2) kepribadian menunjukkan pada totalitas pikiran, perasaan, dan tingkah laku manusia yang 
ditampakkan dalam penyesuaian diri dengan lingkungannya secara khas (3) kepribadian 
adalah pola tingkah laku yang khas yang dimiliki individu. Jenis-jenis gangguan kepribadian 
adalah kepribadian paranoid (curiga yang menonjol),  kepribadian afektif (emosi yang 
berubah-rubah), kepribadian skizoid (pemalu, perasa, pendiam, suka menyendiri, kepribadian 
eksplosif (ledakan amarah dan agresivitas), kepribadian anankastik (perfeksionisme), 
kepribadian histerik (sombong, egosentrik, tidak stabilnya emosi), kepribadian anti sosial 
(perilakunya selalu menimbulkan konflik dengan orang lain atau lingkungannya), kepribadian 
pasif-agresif. 

Bab 15 menguraikan tentang pengobatan dalam Ilmu Kedokteran Jiwa.  Pengobatan dalam 
psikiatri dapat dibagi menjadi tiga yaitu: (1) somatoterapi dengan tujuan memberikan 
pengaruh-pengaruh langsung yang berkaitan dengan badan (2) psikoterapi dengan maksud 
untuk secara langsung memberikan pengaruh-pengaruh yang berhubungan dengan kejiwaan 
(3) manipulasi lingkungan dengan maksud untuk memberikan pengaruh langsung pada 
lingkungan. 

Buku ini adalah buku yang bersifat mendasar, sehingga sangat baik dipelajari oleh mereka 
yang sedang belajar teologi dan psikologi.  Dalam buku ini dijelaskan banyak definisi-
definisi yang kerap dipakai dalam ilmu psikologi, sehingga pembaca tidak akan menjadi 
asing ketika mendalami ilmu psikologi atau teologi.  Menurut pengamatan presensi, buku ini 
lebih banyak mengambil dari pustaka yang sudah ada, hanya sayangnya pengutipan sumber  
masih banyak yang terlewat.   Uraian dari penulis sendiri ada walupun relatif sedikit.  Buku 
ini bukan merupakan buku analitis, melainkan pembaca diajak berfikir tentang pemahaman 
konsep.  Ada lebih dari 10 konsep gangguan-gangguan psikologis yang sering dialami 
manusia.  Buku ini sebaiknya dibaca oleh mahasiswa tingkat dasar sebelum melanjutkan ke 
kuliah psikologi tingkat lanjut. 

 

 


