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• Gangguan Psikotik Singkat

• Gangguan psikotik singkat adalah gangguan jangka pendek atau 
dengan waktu terbatas. Seorang individu dengan gangguan psikotik 
singkat mengalami setidaknya salah satu gejala utama dari psikosis 
kurang dari satu bulan. Halusinasi, delusi, gerakan tubuh aneh 
atau kurangnya gerakan (katatonia), ucapan aneh dan perilaku 
aneh atau perilaku yang nyata-nyata tidak lumrah lainnya adalah 
gejala psikotik klasik yang mungkin terjadi dalam gangguan 
psikotik singkat. (Sumber:….)



PSIKOTIK/PSYCHOTIC

• Psikotik : gangguan jiwa dengan tanda tidak
mampu menilai kenyataan yang terjadi, misalnya 
terdapat halusinasi, waham atau perilaku 
kacau/aneh.



Gangguan Psikotik Akut

Gambaran utama perilaku:

• Perilaku yang diperlihatkan oleh pasien yaitu :

• Mendengar suara-suara yang tidak ada sumbernya

• Keyakinan atau ketakutan yang aneh/tidak masuk akal

• Kebingungan atau disorientasi

• Perubahan perilaku; menjadi aneh atau menakutkan seperti menyendiri, 
kecurigaan berlebihan, mengancam diri sendiri, orang lain atau 
lingkungan, bicara dan tertawa serta marah-marah atau memukul tanpa 
alasa2. Pedoman diagnostik



Untuk menegakkan diagnosis gejala pasti gangguan 
psikotik akut adalah sebagai berikut :

• Halusinasi (persepsi indera yang salah atau yang dibayangkan : misalnya, 
mendengar suara yang tak ada sumbernya atau melihat sesuatu yang 
tidak ada bendanya)

• Waham (ide yang dipegang teguh yang nyata salah dan tidak dapat 
diterima oleh kelompok sosial pasien, misalnya pasien percaya bahwa 
mereka diracuni oleh tetangga, menerima pesan dari televisi, atau 
merasa diamati/diawasi oleh orang lain)

• Agitasi atau perilaku aneh (bizar)

• Pembicaraan aneh atau kacau (disorganisasi)

• Keadaan emosional yang labil dan ekstrim (iritabel)

• (Sumber:…….)



Gangguan Neurotik

•Gangguan neurotik : gejalanya membuat 
distres yang tidak dapat diterima oleh 
penderitanya. Hubungan sosial mungkin 
akan sangat terpengaruh tetapi biasanya 
tetap dalam batas yang dapat diterima. 
Gangguan ini relatif bertahan lama atau 
berulang tanpa pengobatan.



Psikopatik

• Psikopatik : ketidaksanggupan menyesuaikan diri yang 
mendalam dan kronis. Orang psikopat biasa menimpakan 
kesalahan yang dibuatnya kepada orang lain. Segala 
perasaan tidak puas, konflik jiwa dan tekanan perasaan 
dan sebagainya, tidak dapat ditahan atau diatasinya 
dengan wajar, tetapi diungkapkannya dalam bentuk 
kelakuan-kelakuan yang menyebabkan orang lain 
menderita karenanya. Psikopatik bersifat agresif egois, 
tidak peduli pada orang lain




