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SEJARAH ABNORMALITAS DI BARAT

2. Masa 

Reformis

• Philippe Pinel

• William Tuke-

Moral Treatment

• Benjamin Rush

• Dorothea Dix-

State Hospital 

Movement

3. Masa Alternatif –

medis dan psikologis

Medis : Ada kerusakan pada fisik 

dan anatomi tubuh.

Pengobatan ditemukan.

Sistim klasifikasi dikembangkan

Psikologis : Faktor ketidak 

berdayaan individu thd tekanan 

sosial atau tidak mampu 

menyelesaikan masalah

1.Masa Demonic 

posession

- Mitos : kerasukan 

setan, ditenung 

dukun, penyihir

- perlakuan: dibunuh, 

disiksa, dibakar 

hidup-hidup

- Penyembuhan  : 

Trephining, 

exorcism
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Pendekatan Terkini

Proses Penyembuhan :

• Medis dan psikologis

• Gerakan non institusional

• Manajemen Kesehatan mental

Pendekatan Diathesis-Stress Model yaitu :

Individu diasumsikan lahir dengan 

predisposisi (diatesis) yang menempatkan 

dirinya pada resiko untuk mengembangkan 

gangguan psikologis  yg nantinya muncul 

karena adanya pengalaman hidup yang 

sarat stress
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Abnormal
• Tidak boleh mencap seseorang abnormal dengan

sembarangan, harus dilihat dari berbagai perspektif.

Contoh: gay, lesbian, transgender dulu abnormal – sekarang

merupakan pilihan hidup atau life style

• Harus disesuaikan dengan wilayah kewenangan 

profesi

• Psychopathology : ilmu yang mempelajari gangguan 

psikologis

• Pendekatan terkini : integrasi dari pendekatan 

biologis, psikologis, sosialdan lain-lain untuk 

mendiagnosis dan melakukan tritmen terhadap 

gangguan psikologis by FH 4
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Pendekatan biologis (medis)
Asumsi tentang penyebab gangguan psikologis

• Adanya infeksi
Beberapa penyakit mental telah dikaitkan adanya mikro-

organisme (kuman). Barr dkk menemukan peningkatan 

kemungkinan skizofrenia pada ibu yang memiliki flu 

ketika mereka hamil

• Faktor genetik
Untuk gangguan tertentu dibawa oleh gen dari satu 

generasi ke generasi berikutnya. Masterson & Davis 

(1985) menemukan skizofrenia bersifat genetik.



• Biokimia

Skizofrenia dikaitkan dengan jumlah berlebihan 

dopamin, zat kimia di otak tapi belum bisa 

dipastikan apakah itu penyebab skizofrenia

• Neuroanatomy

Neuroanatomy berarti struktur dari sistem saraf. 

Dalam kasus skizofrenia, ada bukti dari studi 

post-mortem bhw otak mereka berbeda dari otak

non-skizofrenia



Pendekatan Biologis (Medis)
Implikasi treatment

JIka penyebab gangguan yang biologis, maka kemungkinan untuk 

menyembuhkan pasien dengan mengubah proses biologis mereka, dgn

sejumlah perawatan;

• Terapi obat

Obat dapat digunakan untuk mengoreksi kelainan biokimia, misalnya 

mengurangi kadar dopamin pada penderita skizofreni

•Psychosurgery

Operasi otak digunakan dalam kondisi yang sangat jarang terjadi, di 

mana tidak ada pengobatan lain yg tampaknya tepat. Bagian dari otak 

yang dihapus atau lesi memisahkan bagian otak. Contohnya: lobotomi 

yang biasanya membuat pasien lebih tenang



Pendekatan Psikodinamika
Asumsi Penyebab  terjadinya Gangguan Pssikologis

• Konflik antara id, ego dan super-ego
Konflik terjadi antara keinginan id untuk kepuasan segera 
dan keinginan dari super-ego untuk mempertahankan 
standar moral dan cita-cita. Ego adalah mediator antara 
dua hal itu

• Fiksasi pada tahap psikoseksual akibat konflik
Ada beberapa tahap yang individu melalui selama 
perkembangan. Konflik besar atau gratifikasi yang 
berlebihan pada salah satu tahapan berarti bahwa anak 
akan menjadi terpaku. Pada masa stres emosional 
seseorang bisa mundur ke tahap awal pembangunan atau 
fiksasi (misalnya mengisap ibu jari / kenyamanan makan 
pada saat kesusahan)



• Mekanisme Pertahanan Ego yang 

berlebihan dalam membantu 

mengendalikan konflik

Konflik dari id dan super ego

menyebabkan kecemasan. 

Ego melindungi diri terhadap kecemasan 

menggunakan mekanisme pertahanan 

yang meliputi represi, regresi, dll



Pendekatan Psikodinamika
Implikasi untuk treatment

Jika penyebab gangguan tidak sadar, implikasi dari model pengobatan 
adalah untuk membawa bahan direpresi ke pikiran sadar, hal ini dapat 
dilakukan melalui;

•Analisis mimpi 
Freud percaya bahwa mimpi adalah 'jalan raya menuju alam bawah 
sadar'. Ada dua bagian dari mimpi, yang laten dan isi manifest. Isi 
manifes adalah alur cerita dan isi laten adalah arti sebenarnya yang 
tersembunyi di bawah simbol

• Asosiasi bebas
Di sinilah pasien memungkinkan pikiran mereka berkeliaran bebas dan 
mengatakan apa pun yang datang ke kepala mereka. Hal ini sering 
mengungkap peristiwa yg ditekan dan mengekspos keinginan sadar

(Jangan lupa bahwa Freud juga menggunakan hipnotis dan analisis 
slip lidah/slip tongue)



Pendekatan Behavioral
Asumsi Penyebab Terjadinya Gangguan Psikologis

Perilaku manusia adalah belajar

gangguan mental muncul dari pembelajaran maladaptif. 

Belajar bisa dalam bentuk pengkondisian klasik, operant 

conditioning atau pembelajaran sosial

•Pengkondisian klasik 

Sebuah stimulus yang biasanya tidak menghasilkan respons 

dalam individu akan datang untuk melakukannya jika 

dipasangkan dengan stimulus yang tidak menghasilkan 

respon, misalnya anjing Pavlov. Hal ini dapat membantu 

untuk menjelaskan bagaimana gangguan seperti fobia 

berkembang.



• Pengkondisian operant
Perilaku yang diperkuat kemungkinan akan 
diulang. Sebagai contoh, jika perilaku seperti 
depresi diperkuat melalui perhatian yg 
meningkat, maka akan diulang.

• Pembelajaran Observasional dan pemodelan
Dengan pembelajaran sosial, individu belajar 
perilaku abnormal tertentu melalui orang lain 
mengamati dan kemudian melakukan 
pemodelan (menyalin) perilaku. 



Pendekatan Behavioral
Implikasi Untuk treatment

Jika penyebab gangguan adalah hasil dari pembelajaran maladaptif, maka 

perilaku dapat menjadi 'terpelajar' dg menggunakan salah satu teknik 

berikut;

•Disensitisasi Sistematik (Pengkondisian klasik)

Klien diajarkan untuk bersantai dan menghadapi benda ditakuti / situasi 

dalam suasana tenang dan damai, idenya adalah bahwa objek menjadi 

terkait dengan ketenangan

•Token Ekonomi (operant conditioning)

Pasien Institutionalised dapat diberikan token untuk berperilaku dengan 

cara yang tepat (dapat digunakan untuk mendapatkan hak).

•Terapi aversion (Pengkondisian klasik)

Perilaku maladaptif berhubungan dengan sesuatu yang tidak 

menyenangkan (misalnya, diberi obat sakit ketika menyalakan rokok).



Pendekatan Kognitif
Asumsi penyebab Terjadinya Gangguan Psikologis

Untuk memahami perilaku kita harus memahami pikiran - termasuk 
bagaimana orang melihat diri mereka sendiri dan dunia di sekitar 
mereka. Perilaku abnormal disebabkan oleh proses berpikir yang salah 
dan tidak rasional

Contoh pemikiran irasional meliputi:
Pembesaran dan minimalisasi - orang memperbesar kegagalan dan 
meminimalkan prestasi.
Generalisasi yang berlebihan - seseorang membuat kesimpulan 
menyapu berdasarkan peristiwa sepele tunggal.

Beck menggunakan triad kognitif istilah untuk merujuk pada tiga bentuk 
utama dari pemikiran negatif - pandangan negatif dari (1) peristiwa (2) 
dunia diri dan (3) mendatang.
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Pendekatan Kognitif
Implikasi untuk Tritmen

Orang dapat mengembangkan cara berpikir yang 

baru untuk mencegah perilaku maladaptif

Model Utama : Beck Cognitive Therapy dan RET

Tujuan terapi adalah untuk membantu klien

mengenali dan merestrukturisasi pemikiran mereka

Terapis juga membimbing klien untuk menantang

pikiran disfungsional, mencoba-coba interpretasi

baru, dan menerapkan cara-cara berpikir yang baru

dalam kehidupan mereka sehari-hari

Banyak digunakan dalam mengobati depresi



DEFINISI ABNORMALITAS

•Statistik :

penyimpangan dari mayoritas

•Distress Individual :

keluhan/penderitaan karena stres negatif

yg dirasakan secara individual

•Normatif :

bertentangan dengan norma / kultur / 

budaya

•Kerusakan Fungsional :

maladaptif, maladjustment atau ekspresi

ekstrim dari cara pikir, emosi dan

perilaku

•Disfungsi berbahaya :

tidak berfungsinya aspek kognitif, afektif

dan psikomotor
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Abnormal (DSM 4th edition) : 

disfungsi perilaku, emosi atau kognisi yang tidak

diharapkan dalam konteks budaya dan dikaitkan

dengan distres personal dan adanya kerusakan

fungsional secara subtantif

Gangguan Psikologis mengandung 3 komponen:

– Disfungsi Psikologis
Breakdown in cognitive, emotional, or behavioral  
functioning (continuum vs. dimension)

– Distress Personal 
• Being extremely upset (caution – sometimes it is 

normal to be extremely upset)

– Atypical or not culturally expected behavior
• Social norms and their possible misuse



Deskripsi Penyebab Tritmen/Akibat

• Populasi

Prevalence and 

Incidence

• Lama gangguan

Episodik, Kronis, Waktu 

tertentu

• Serangan Gejala

Acut atau Insidious

• Etiologi

Mempelajari asal 

mula gangguan

• Faktor-faktor  Penyebab

biologi, psikologi, 

budaya, dan  faktor 

sosial

Memahami 

Gangguan 

Psikologis

Membantu memahami 

penaggulangan 

gangguan secara:

- Kuratif, preventif dan  

preservatif

- Mengembangkan tritmen 

yang lebih ampuh

- Tidak dapat utk 

menerangkan penyebab 

gangguan 19by FH



Istilah

• Prevalence (number of people in the population 

suffering from a disorder at a given time)

• Incidence (number of new cases appearing 

during a specific time period)

• Course (pattern of development, e.g. chronic 

course, episodic course, time-limited course)

• Prognosis (anticipated course of a disorder)

• Etiologi

by FH 20



Klasifikasi Gangguan Jiwa

Manfaat Klasifikasi :

• Mengorganisir kasus, 
simptom dan tritmen

• Membantu 
penyembuhan/pengobatan

• Memudahkan komunikasi

• Kepentingan pendidikan

• Membuka penelitian lanjut

Berisi informasi :

–level

–Penyebab 
peristiwa

–Penyakit

–Lingkungan 
sosial

–Pengalaman 
belajar  yg salah
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DSM-IV-TR : Diagnostic and Statistical Manual, 

Version IV, Text Revision adalah manual atau panduan 

klasifikasi gangguan psikologis psychological 

disorders dan identifikasi gejalanya. 

– DSM-I (1952)

– DSM-II (1968)

– DSM-III (1980)

– DSM-III-R (1987)

– DSM-IV (1994) & the ICD-10

Pelopor Klasifikasi : Emil Kraeplin

Aksis 1 Gangguan Klinis

Aksis 2
Gangguan kepribadian dan retardasi 

mental

Aksis 3 Kondisi medis

Aksis 4 Masalah psikososial dan lingkungan

Aksis 5
Asesmen Fungsional secara 

menyeluruh 22by FH

http://www.bipolarbrain.com/dsm.html


by FH 23

DSM 

IV- R



DSM III terbagi atas dua kelompok 
besar manisfestasi gejala, yaitu:

Neurosis : 

sekelompok gangguan yang ditandai oleh kecemasan, 

ketidak bahagiaan pribadi, dan perilaku maladaptif 

yang tidak terlalu serius sehingga tidak memerlukan 

perawatan di RS

Psikosis :  

sekelompok gangguan mental yang lebih serius. 

Perilaku dan proses berpikir individu sangat terganggu 

sehingga ia tidak mengenal atau terlepas dari realita 

(halusinasi, delusi), tidak dapat mengatasi tuntutan 

kehidupan sehari-hari dan biasanya harus dirawat di RS

• Yang bisa ditangani konselor adalah yang berada pada 

taraf neurosis
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Tingkat Stress

Tingkat 

Penyesuaian 

Diri

Ringan Berat Sangat berat

Baik

Sedang

Jelek

Skizofrenia 

menahun

Nerosa

Obsesif 

kompulsif

Histeria
Fobia

Sehat 

Jiwa

Cemas

Nerosa trauma 

Akut

Psikosa 

Afektif

Psikosa 

trauma Akut

Wilayah Penanganan Klinis

Abnormal 

Psikiatris
Psikolog Klinis

NormalModerately 

maladjustment

Konselor

by FH



Profesi dalam Kesehatan Mental

• Clinical psychologists (more severe disorders)

• Counseling psychologists (vocational issues)

• Psychiatrists (emphasize biological treatments)

• Psychiatric social workers (treatment focused on 

social and family issues

• Psychiatric nurses (treatment in hospitals)



The Scientist-Practitioner Model



Guru BK ?

• Meningkatkan kesehatan mental siswa

• Mengondisikan sekolah yang sehat secara 

mental (tidak ada kekerasan, suasana 

yang positif dan suportif, motivasi belajar 

yang tinggi, dsbnya)

• Mengembangkan program-program yang 

meningkatkan potensi positif dan 

mengurangi potensi negatif siswa 
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