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Abstrak. Skizofrenia merupakan kumpulan gejala berupagangguan isidan bentuk pikiran, persepsi, kesulitan 
berfikir dengan benar, memahami dan menerima realita, emosi/perasaan, perilaku dan hubungan interpersonal. 
Studi ini meneliti pengaruh konseling behavior dan pemberian pelatihan keterampilan sosial untuk meningkatkan 
interaksi sosial pada pasien skizofrenia. Subjek laki-laki berumur 31 tahun didiagnosis gangguan skizofrenia. 
Subjek mengalami kesulitan untuk berinteraksi dengan orang lain disebabkan pengalaman tidak menyenangkan 
yang dialami subjek. Asesmen menggunakan wawancara dan obeservasi serta pemberian alat tes berupa grafis, 
SSCT, WWQ, TAT, dan WAIS. Penelitian ini menggunakan studi kasus. Intervensi diberikan sebanyak tujuh sesi. 
Intervensi yang diberikan adalah konseling behavior dan pelatihan keterampilan sosial dengan tujuan intervensi 
meningkatkan interaksi sosial. Intervensi dilakukan sebanyak tujuh sesi. Hasil intervensi memperlihatkan dampak 
positif pada diri subjek. Hal ini terlihat dari perubahan perilaku subjek yang sudah dapat menyapa, berkenalan, 
dan berbicara dengan orang lain.  

Kata Kunci :Konseling behavior, pelatihan keterampilan sosial, interaksi sosial, dan skizofrenia 

 

Pendahuluan  

Skizofrenia merupakan kumpulan gejala berupagangguan isidan bentuk pikiran, persepsi, kesulitan berfikir dengan 
benar, memahami dan menerima realita, emosi/perasaan, perilaku dan hubungan interpersonal(Halgin dan 
Whitbourne, 2007). Seseorang yang mengalamiskizofrenia akan mempengaruhi semuaaspek dari kehidupannya 
yang ditandaidengan gejala-gejala psikotik yang khas danterjadi kemunduran fungsi sosial yaitu gangguan 
dalamberhubungan dengan oranglain, fungsi kerja menurun, kesulitan dalamberfikir abstrak, kurang spontanitas, 
sertagangguan pikiran/ inkoheren. Selain mengalami kegagalan dalam menjalankanfungsi sosial, pasien skizofrenia 
juga menghadapimasalah yang berhubungan dengan keterampilaninterpersonal dan sosial yang buruk dan 
mengalamidefisit fungsi kognitif, sehingga akhirnya merekamengalami isolasi sosial dan memiliki kualitas 
hidupyang buruk (Bustillo, 2000). 

Berbagai penelitian yang dilakukan terhadapmasalah skizofrenia menunjukkan   bahwagangguandan 
hendaya pada fungsi sosial berdampak padapenurunan kualitas hidup, dan menyebabkan bebanbagi kehidupan 
sebagian besar anggota keluarga yangmerawat pasien skizofrenia (Harvey dan Fielding,2003).Bukti-bukti 
menunjukkanadanya penurunan tingkat kualitas hidup pasienskizofrenia dibandingkan dengan populasi 
umum(Evans et al., 2007). 

Gejala skizofrenia dibagi dalam dua kategori utama yaitu gejala positif dan gejala negatif. Gejala postif 
terdiri dari delusi(waham) yaitu keyakinan yang keliru yang tetap dipertahankan sekalipun dihadapkan dengan 
cukup bukti tentang kekeliruannya. halusinasi, yaitu penghayatan (seperti persepsi) yang dialami melalaui panca 
indera  dan terjadinya tanpa adanya stimulus eksternal dan perilaku aneh (Videbeck, 2008).  Gejala negatif 
(defisit perilaku) meliputi afek tumpul dan datar, menarik diri dari masyarakat, tidak ada kontak mata, tidak 
dapat mengeskpresikan perasaan, tidak mampu berhubungan dengan orang lain, motivasi menurun. Gejala 
negatif pada skizofrenia menyebabkan klien mengalami gangguan fungsi sosial dan isolasi sosial. Gejala positif 
dapat dikontrol dengan pengobatan, tetapi gejala negatif seringkali menetap setelah gejala psikotik berkurang 
dan sering kali gejala negatif menetap sepanjang waktu dan menjadi penghambat utama pemulihan dan perbaikan 
fungsi dalam kehidupan sehari-hari (Videbeck, 2008) 

Isolasi sosial adalahmerupakan suatu keadaan perubahan yangdialami klien skizofrenia. Isolasi sosialadalah 
suatu pengalaman menyendiri dari seseorang dan perasaan segan terhadap orang lain sebagai sesuatu yang 
negatif ataukeadaan yang mengancam. Klien yang mengalami isolasi sosialakan cenderung muncul 
perilakumenghindar saat berinteraksi dengan oranglain dan lebih sukamenyendiri terhadaplingkungan agar 
pengalaman yang tidakmenyenangkan dalam berhubungan denganorang lain tidak terulang kembali. Dengan 
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demikian kegagalanindividu dalam melakukan interaksi dengan orang lain sebagai akibat dari pikirannegatif dan 
pengalaman yang tidakmenyenangkan sebagai ancaman terhadapindividu (Nanda, 2007). 

Dampak yang dapat ditimbulkan oleh isolasi sosial adalah, gangguan hubungan interpersonal dan gangguan 
interaksi sosial. Bila klien isolasi sosial (menarik diri) tidak cepat teratasi maka akan dapat membahayakan 
keselamatan diri sendiri maupun orang lain (Keliat, Panjaitan, & Helena, 2006). Individu dalam situsi seperti ini 
harus diarahkan pada respon perilaku dan interaksi sosial yang optimal melalui pemberian pelatihan 
keterampilan sosial (Stuart and Sundeen, 2006).  

Pemberian pelatihan keterampilan sosial merupakan salah satu intervensi dengan teknik modifikasi 
perilaku yang didasarkan pada prinsip-prinsip bermain peran, praktek dan umpan balik guna meningkatkan 
kemampuan klien dalam menyelesaikan masalah pada klien depresi, skizofrenia, klien dengan gangguan perilaku 
kesulitan berinteraksi, mengalami fobia sosial dan klien yang mengalami kecemasan (Kneisl, 2004; Stuart & 
Laraia, 2005; Varcarolis, 2006). Pelatihan keterampilan sosial telah terbukti efektif dalam meningkatkan 
kemampuan adaptasi sosial, komunikasi, interkasi sosial,  mengurangi gejala kejiwaan, sehingga mengurangi 
tingkat kekambuhan, selain untuk meningkatkan harga diri (Ji-Min,Sukhee, Eun-Kyung & Chul-Kweon, 2007). 

Pelatihan keterampilan sosial mengajarkan tiga kemampuan sosial yakni: 1) kemampuan berkomunikasi, 
yaitu kemampuan menggunakan bahasa tubuh yang tepat, mengucapkan salam, memperkenalkan diri, menjawab 
pertanyaan, menginterupsi pertanyaan dengan baik, dan kemampuan bertanya; 2) kemampuan menjalin 
persahabatan, yaitu menjalin pertemanan, mengucapkan dan menerima ucapan terima kasih, memberikan dan 
menerima pujian, terlibat dalam aktifitas bersama, berinisiatif melakukan kegiatan dengan orang lain, meminta 
dan memberikan pertolongan; 3) kemampuan dalam menghadapi situasi sulit, yaitu memberikan kritik dan 
menerima penolakan, bertahan dalam tekanan kelompok dan minta maaf (MqQuaid, 2000).Keterampilan sosial 
yang buruk ini terkait erat dengan berulangnya kekambuhan penyakit dan kembalinya klien ke rumah sakit, hal 
ini telah dilaporakan sebagai faktor yang penting mempengaruhi prognosis (Ji-Min,Sukhee, Eun-Kyung & Chul-
Kweon, 2007). 

Pendekatan behavior berorientasi pada masa depan dalam menyelesaikanmasalah. Inti dari behavioral 
adalah proses belajar dan lingkungan individu. Konselingbehavioral dikenal sebagai ancangan yang 
pragmatis.Perilaku dipandang sebagai respon terhadap stimulasi atau perangsangan eksternal dan internal.Karena 
itu tujuan terapi adalah untuk memodifikasi koneksi-koneksi dan metode-metode Stimulus-Respon (S-R) 
sedapat mungkin. Kontribusi terbesar konseling behavioral adalah bagaimana memodifikasi perilaku melalui 
rekayasa lingkungan sehingga terjadi proses belajar untuk perubahan perilaku.Modifikasi tingkah laku bertujuan 
meningkatkan keterampilan individu sehingga mereka mempunyai lebih banyak pilihan dalam memilih suatu 
tingkah laku. 

Berdasarkan  teori  belajar  modifikasi tingkah laku dan terapi tingkah laku adalah pendekatan – 
pendekatan terhadapkonseling dan psikoterapi yang berurusandengan perubahan tingkah laku. Konseling tingkah 
laku adalah penerapan  aneka ragam teknik dan prosedur yang berakarpada berbagai teori tentang  
belajar.Konseling tingkah laku menyertakan penerapan yang sistematis prinsip – prinsipbelajar  pada  
pengubahantingkah lakukearah yang lebih adaptif (Corey, 2005). 

Dalam pandangan behavioral,kepribadian manusia itu pada hakikatnyaadalah perilaku.Perilaku 
dibentukberdasarkan hasil dari segenappengalamannya berupa interaksi individudengan lingkungan sekitarnya. 
Tidak adamanusia yang sama, karena kenyataannyamanusia memiliki pengalaman yangberbeda dalam 
kehidupannya. Kepribadianseseorang merupakan cerminan daripengalaman, yaitu situasi atau stimulusyang 
diterimanya (Latipun, 2015). 

Tinjauan Pustaka 

Ketidakmampuan individu dalam mempertahankanhubungan interpersonalyang positif dapat mengakibatkan 
terjadinyastress. Stress yang meningkat dapatmengakibatkan reaksi yang negatif dan dapatmengakibatkan 
gangguan dalam kehidupansehari-hari, sehingga dapat menurunkanproduktivitas individu tersebut, hal ini 
dapatmengakibatkan munculnya gejala gangguankesadaran dan gangguan perhatian.Kumpulan tanda dan gejala 
tersebut disebutsebagai gangguan psikiatri atau gangguanjiwa (Stuart & Sundeen, 2005). 

Gangguan jiwa merupakan respon maladaptif terhadap stresor dari dalam dan luar lingkungan yang 
berhubungan dengan perasaan dan perilaku yang tidak sejalan dengan budaya/kebiasaan/norma setempat dan 
mempengaruhi interakasi individu, kegiatan dan fungsi tubuh (Townsend, 2005).Ada beberapa faktor 
psikososialyangmempengaruhi gangguan jiwa skizofrenia, yaitusosial ekonomi rendah dan stres lingkungan (Jean 
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& Canto, 2005).  Selain itu kehilangan orangtuadan pengangguran merupakan faktor psikososialyang dapat 
mempengaruhi terjadinya gangguan jiwaskizofrenia (Mallett, et.al, 2002). 

Berdasrkan hasil penelitian yang telah dilakukan pada 55 orang anak usia 5-17tahun menyatakan ada 
hubungan yang signifikanantara problem keluarga yang tidak terpecahkandengan gejala-gejala depresi yang 
persisten (Townsead et al,2007). Jadikonflik keluarga tidaklah langsung menimbulkangangguan jiwa skizofrenia 
tetapi konflik keluarga yangberlarut-larutdapat menganggu perkembanganmental seseorang yang jika pribadi itu 
rentan dapatmenimbulkan gangguan jiwa skizofrenia.Konflik dalam keluarga dapat mengakibatkankehilangan rasa 
aman, kehilangan rasa cinta,perasaan istimewa dan akan membekas sampaidewasa awal (Sarafino, 2006). 

Dalam keadaan krisis timbul bermacam-macamperasaan yang tidak enak, seperti cemas, takut, rasasalah 
atau malu.Pengaruh keluarga sangat menolong individu dalammengatasi krisis.Keluargaharus menolong individu 
agar ia secara aktifmenemukan cara penyelesaian masalahnya danbukan agar ia menghindar tantangan atau 
memakaimekanisme pembelaan yang sekedar untukmenghilangkan ketegangan. Jelas bahwa padawaktu krisis 
individu itu lebih membutuhkan dan lebihtergantung pada hubungan antar manusia (Read, Van, Morrison, &Ross, 
2005). 

Pembiasaan klasikal (classical conditioning) ini termasuk pada teori behaviorisme. Behaviorisme adalah 
pandangan yang menyatakanbahwa perilaku harus dijelaskan melalui pengalaman yang harus diamati, bukan 
dengan proses mental. Menurut kaum behavioris, perilaku adalah segala sesuatu yang kita lakukan dan dapat 
dilihat secara langsung (Santrock, 2008). 

Conditioningadalah suatu bentukbelajar yang memungkinkanorganisme memberikan respon terhadap suatu 
rangsang yangsebelumnya tidak menimbulkan respon itu, atau suatu proses untuk mengintroduksi berbagai 
reflek menjadi sebuah tingkah laku. Jadi classical conditioning sebagai pembentuk tingkah laku melalui 
prosespersyaratan (conditioning process). Pavlov beranggapan bahwa tingkah laku organisme dapat dibentuk 
melalui pengaturan dan manipulasi lingkungan. 

Pendekatan behavior bertujuan untuk menghilangkan tingkah lakuyang salah dan membentuk tingkah laku 
baru.Pendekatan tingkah laku dapat digunakandalammenyembuhkan berbagai gangguan tingkah laku dari yang 
sederhana hingga yangkompleks, baik individual maupun kelompok.Kepribadian seseorang merupakan cerminan 
dari pengalaman, yaitu situasi atau stimulus yang diterimanya. Perilaku dibentuk berdasarkan hasil dari segenap 
pengalamannya berupa interaksi individu dengan lingkungan sekitarnya. Tujuan konseling behavior adalah 
mengubah kuat perperilaku yang salah dalam penyesuaian dengan cara-cara memperkuat perilaku yang 
diharapkan, dan meniadakan perilaku yang tidak diharapkan serta membantu menemukan cara-cara berperilaku 
yang tepat. 

Perilaku yang dapat diamati merupakan suatukepedulian dari konselor sebagai kriteria pengukuran 
keberhasilan konseling.Dalam konsepbehavior, perilaku manusia merupakan hasil belajar yang dapat diubah 
dengan memanipulasidan mengkreasikan kondisi-kondisi belajar. Di mana proses konseling merupakan suatu 
prosesatau pengalaman belajar untuk membentuk konseli mengubah perilakunya sehingga dapatmemecahkan 
masalahnya. 

Proses konseling yang terbangun dalam pendekatanbehavioristik terdiri dari empat hal yaitu; (1) tujuan 
terapis diarahkan pada memformulasikantujuan secara spesifik, jelas, konkrit, dimengerti dan diterima oleh 
konseli dan konselor, (2)peran dan fungsi konselor/terapis adalah mengembangkan keterampilan 
menyimpulkan,reflection, clarification, dan open-ended questioning, (3) kesadaran konseli dalam melakukanterapi 
dan partisipasi konselor ketika proses terapi berlangsung akan memberikan pengalamanpositif pada konseli 
dalam terapi, dan (4) memberi kesempatan pada konseli karena kerjasamadan harapan positif dari konseli akan 
membuat hubungan terapis lebih efektif (Corey, 2005). 

Pelatihan keterampilan sosial merupakan salah satu teknik modifikasi perilaku yang telah banyak 
digunakan terutama membantu penderita yang kesulitan bergaul. Keterampilan sosial bertujuan untuk 
mengajarkan kemampuan berinteraksi dengan orang lain kepada individu-individu yang tidak terampil menjadi 
terampil berinterkasi dengan orang-orang disekitarnya, baik dalam hubungan formal dan tidak formal. Salah satu 
program pelatihan keterampilan sosial untuk pasien skizofrenia adalah keterampilan bercakap-cakap atau 
berkomunkasi (Sadock, 2013). 

Metode Penelitian 

Dalam penelitian ini menggunakan studi kasus yang merupakan strategi penelitian di mana di dalamnya peneliti 
menyelidiki secara cermat suatu program, peristiwa, aktivitas, proses, atau sekelompok individu.Kasus-kasus 
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dibatasi oleh waktu dan aktivitas, dan peneliti mengumpulkan informasi secara lengkap dengan menggunakan 
berbagai prosedur pengumpulan data berdasarkan waktu yang telah ditentukan (Creswell, 2008).Pengumpulan 
data melalui asesmen menggunakan wawancara dan obeservasi serta pemberian alat tes berupa grafis, SSCT, 
WWQ, TAT, dan WAIS. 

 

Hasil dan Pembahasan  

Berdasarkan pelaksanaan intervensi yang telah dilakukan, maka dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan intervensi 
berjalan dengan baik dan dapat diterima dengan baik oleh subjek. Terdapat perubahan prilaku pada diri subjek. 
Pada awalnya subjek kurang mampu untuk berbicara dengan orang, subjek lebih memilih untuk menyendiri dan 
enggan bergaul dengan orang lain karena subjek memiliki ketakutan dirinya tidak dapat diterima bila subjek 
memulai pembicaraan dengan orang lain. Namun setalah dilakukan intervensi, subjek menyadari sikapnya yang 
tertutup dan enggan bergaul dengan orang lain adalah salah. Subjek dapat menyapa dan walaupun subjek masih 
merasakan keraguan ketika pertama kali memulai menyapa orang lain. Subjek dapat berbicara dengan orang lain 
dan mampu bernteraksi dengan orang lain. Perubahan yang terjadi pada diri subjek ini didukung oleh 
keinginanyang kuat dari diri subjek untuk merubah sikapnya agar dapat berinterakasi dengan orang lain.  

Perubahan lain yang terlihat adalah sikap subjek yang sebelumnya kurang dapat menerima kondisi 
ibunya yang memiliki gangguan jiwa, namun setalah subjek menjalankan beberapa sesi konseling, subjek sudah 
dapat menerima kondisi ibunya. Hal ini dapat terlihat ketika subjek tidak malu membahas mengenai ibu nya 
dengan konselor dan subjek telah menyadari bahwa sikapnya yang selalu menutupi-nutupi penyakit ibunya 
merupakan tindakan pengecut. Intervensi ini belum dapat sepenuhnya menjelaskan kemajuan klien mengingat 
keterbatasan waktu yang dimiliki.  

Pembahasan  

Berdasarkan hasil intervensi yang dilakukan, diketahui bahwa subjek telah mencapai tujuan yang diinginkan sesuai 
dengan tujuan konseling behavior yaitu klien menginginkan dapat berinteraksi dengan orang lain. Terlihat adanya 
perubahan dari perilaku subjek yang awalnya subjek kurang mampu untuk berbicara dengan orang, subjek lebih 
memilih untuk menyendiri dan enggan bergaul dengan orang lain karena subjek memiliki ketakutan dirinya tidak 
dapat diterima bila subjek memulai pembicaraan dengan orang lain. Setalah dilakukan intervensi, subjek 
menyadari sikapnya yang tertutup dan enggan bergaul dengan orang lain adalah salah. Subjek dapat menyapa dan 
walaupun subjek masih merasakan keraguan ketika pertama kali memulai menyapa orang lain. Subjek dapat 
berbicara dengan orang lain dan mampu bernteraksi dengan orang lain. Perubahan yang terjadi pada diri subjek 
ini didukung oleh keinginanyang kuat dari diri subjek untuk merubah sikapnya agar dapat berinterakasi dengan 
orang lain serta subjek mendapatkan dukungan dari keluarganya.   

Konseling behavior sebagai model konseling yang memiliki pendekatan yang berorientasi pada perubahan 
perilaku menyimpang dengan menggunakan prinsip-prinsip belajar. Perilaku manusia termasuk perilaku yang 
menyimpang terbentuk karena belajar dan perilaku itu dapat diubah dengan menggunakan prinsip-prinsip belajar. 
Belajar yang dimaksud disini adalah perubahan perilaku yang relatif permanen sebagai hasil dari latihan atau 
pengalaman (Namora, 2011). 

Perubahan perilaku subjek menunjukkan bahwa keterampilan sosial yang diberikan memberikan dampak 
positif untuk meningkatkan interaksi sosial. Hal ini sesuai dengan penelitian  bahwa pelatihan keterampilan sosial 
telah terbukti efektif dalam meningkatkan kemampuan adaptasi sosial, komunikasi, interkasi sosial,  mengurangi 
gejala kejiwaan, sehingga mengurangi tingkat kekambuhan, selain untuk meningkatkan harga diri (Ji-Min,Sukhee, 
Eun-Kyung & Chul-Kweon, 2007). 

Tujuan dari terapi keterampilan sosial (social skill therapy) untuk pasien skizofrenia adalah untuk 
meningkatkan interaksi sosial, mengajarkan kebutuhun keterampilan yang spesifik agar berfungsi dalam 
masyarakat, untuk mengurangi stress dengan mempelajari pasien untuk mengatasi situasi sosial tak menentu 
yang timbul dalam kehidupan sehari-hari mereka(Spigler & Guevremont, 2003). 

Penutup  

Berdarkan hasil intervensi yang telah dilakukan dengan penerapan konseling behavior dan pemberian pelatihan 
keterampilan sosial memberikan dampak postif khususnya dalam hal meningkatkan interaksi sosial pada klien 
AM. Dukungan dari pihak keluarga juga sangat berperan dalam keberhasilan intervensi ini. 
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