Pemulihan Gangguan Jiwa

Anhedonia dan cara mengatasinya

S

alah satu gejala dari penderita gangguan jiwa yang sering dikeluhkan oleh keluarganya
(namun tidak dikeluhkan oleh penderita) adalah gejala yang disebut anhedonia.
Anhedonia adalah suatu keadaan dimana seseorang tidak mendapat kesenangan dari

melakukan kegiatan kegiatan yang dulu menyenangkannya atau membuatnya bahagia.
Anhedonia sering ditemui pada penderita depresi berat dan skizofrenia.
Penderita depresi dan skizofrenia sering menunjukkan gejala seperti malas, apatis, tidak
punya keinginan, seharian hanya tidur atau duduk nonton TV,

melamun sepanjang hari.

Mereka tidak punya inisiatif, duduk merokok sepanjang hari. Bila diminta melakukan sesuatu
kegiatan yang kecil sekalipun sering tidak dilaksanakan atau tidak bisa melaksanakannya.
Melihat perilaku apatis tersebut, keluarga sering mencap penderita gangguan jiwa sebagai
malas, tidak peduli dengan keadaan sekitar, bahkan kadang sampai ke tingkat tidak peduli pada
diri sendiri (tidak perduli untuk mandi, gosok gigi, dll).
Selain anhedonia, penderita skizofrenia juga sering mempunyai gejala alogia (sedikit
bicara), muka kelihatan datar (tanpa ekspresi), dan kurang atau tidak menaruh perhatian.
Semua gejala tersebut dikelompokkan sebagai gejala negatif. Ada 2 jenis gejala negatif, yaitu
yang bersifat primer, dalam arti gejalanya muncul sebagai akibat dari penyakitnya. Sedangkan
yang bersifat sekunder, maka gejala negative tersebut muncul sebagai efek samping obat atau
sebagai bentuk pertahanan diri dari penngalaman yang sangat tidak menyenangkan akibat sakit
gangguan jiwa yang dideritanya.
Dr Patricia Deegan, seorang psikolog klinis yang pernah menderita skizofrenia
menyatakan bahwa seseorang yang tidak lagi mempunyai harapan, tidak punya masa depan,
yang merasa bahwa hari esok sama saja dengan hari ini, maka mereka tidak lagi punya inisiatif,
tidak ingin melakukan sesuatu yang dulu disukainya. Bagi mereka, sebuah kegiatan yang
gampang atau kecil tetap terasa berat. Ketika remaja dan mengalami skizofrenia, Patricia
Deegan hanya duduk dikursi dan merokok seharian. Dia tidak bereaksi ketika ada temannya
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menengok. Dia juga tidak mampu melakukan suatu kegiatan kecil yang diminta oleh ibunya.
Untungnya, petugas kesehatan dimana dia dirawat saat itu tidak gampang putus asa. Mereka
selalu mengajak bicara dan mengajaknya untuk terlibat dalam suatu kegiatan. Akhirnya, pada
suatu hari, tanpa alas an yang jelas, patricia Deegan bersedia ikut pergi ke pasar swalayan.
Disana tugasnya hanyalah mendorong kereta belanjaan. Namun kegiatan itu merupakan suatu
titik balik bagi dirinya menuju pemulihan kesehatan jiwanya.
Penderita skizofrenia, karena gangguan persepsi yang dideritanya, sering melakukan
kegiatan atau pikiran yang bagi orang lain dinilai aneh. Hal tersebut menyebabkan mereka
sering diperlakukan secara tidak mengenakan, disalah pahami, dan direndahkan. Sebagai reaksi
dari perlakuan perlakuan yang diterimanya selama berbulan bulan atau bertahun tahun,
akhirnya penderita gangguan jiwa menarik diri, mengunci mati hatinya. Bila dia tidak menarik
diri dan mengunci hatinya, dia akan semakin sakit hati. Dia hilangkan semua keinginan, tidak
lagi peduli dengan lingkungan dan dirinya sendiri. Orang lain melihat hal tersebut sebagai
perilaku orang malas, tidak peduli dengan lingkungan. Padahal menurut yang bersangkutan,
mereka melakukan hal tersebut sebagai reaksi atas perlakuan yang tidak mengenakkan yang
selama ini diterimanya.
Gambaran yang umum yang sering dijumpai pada penderita skizofrenia kronis adalah
seperti yang diceritakan berikut. Bagyo (bukan nama sebenarnya) hanya diam saja menonton
TV dan merokok seharian. Dia jarang sekali berbicara. Meskipun ketika ditanya dia dulu suka
main sepakbola, tapi akhir akhir ini dia tidak pernah bermain bola atau menonton pertandingan
sepak bola. Raut mukanya terlihat datar tanpa emosi. Hal ini sudah berlangsung bertahuntahun. Ketika ditanya, Bagyo ingin bekerja dan mendapat uang, namun dia tidak pernah
melakukan sesuatu kegiatanpun yang nantinya bisa menyebabkan dia mendapatkan pekerjaan
atau mendapatkan uang. Lain lagi dengan Ade, setiap hari kerjanya hanya main game di
computer. Tidak mau bekerja atau melakukan suatu kegiatan positif. Begitu juga dengan Ahmad.
Meskipun sudah disediakan warung oleh keluarganya sebagai bekal penghidupannya, namun
dia hanya duduk melamun seharian.
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Sayangnya hingga sekarang belum ada obat yang manjur yang bisa diminum untuk
mengatasi semua gejala negatif pada penderita skizofrenia. Beberapa obat bahkan menjadi
penyebab timbulnya gejala negatif. Bila karena efek samping obat, untuk mengurangi gejala
negative tersebut , maka dosis obat perlu diturunkan ke level minimal. Dilain pihak, bila gejala
negatif tersebut muncul karena penderita sibuk dengan halusinasi dan wahamnya, maka
mungkin diperlukan peningkatan dosis obat anti psikosisnya.
Berikut ini beberapa contoh strategi dalam mengatasi gejala negatif pada penderita
skizofrenia yang diterapkan oleh pasien dan keluarganya serta tingkat efektivitasnya.
Gejala
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5
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ke TV atau kegiatan lain
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5
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4
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4

5

5
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5
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Sumber : KT Mueser, David P Valentiner dan Julie Agresta (1994)
Menurut penelitian Dr Stefan Klingberg dan kawan kawan (2011), manfaat cognitive
behavior therapy (CBT) dalam mengatasi gejala negative sangatlah minimal. Hal ini mungkin
disebabkan karena proses terapi yang hanya berlangsung 1 jam setiap sesinya. Dilain pihak,
upaya untuk memperbaiki gejala negative tersebut harus pelan pelan tetapi terus menerus.
Kunci utamanya adalah adanya keinginan dari pasien untuk memperbaiki hidupnya. Tanpa
adanya dorongan dari dalam pasien, gejala negative memang sulit diatasi. Dilain pihak,
keinginan untuk mempunyai masa depan yang lebih dari keadaan sekarang bisa timbul dan
tumbuh bila didadanya ada harapan. Tanpa mempunyai harapan, maka penderita gangguan
jiwa akan bersikap apatis, menutup diri dan tidak peduli dengan diri dan lingkungannya.
Dari berbagai teknik untuk membantu mengatasi anhedonia dan gejala lainnya, terlihat
bahwa peranan keluarga sangat besar. Bila ketika berada dirumah, penderita hanya dibiarkan
saja atau tidak diacuhkan sama sekali, maka kondisi kejiwaan pasien akan sulit untuk bisa pulih.
Bahkan lebih sering keadaan jiwanya akan semakin memburuk dan penyakitnya kambuh lagi.
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Sayangnya,kebanykan keluarga tidak mempunyai pengetahuan yang cukup tentang skizofrenia
sehingga mereka tidak tahu cara membantu penderita dengan skizofrenia. Oleh karena itu,
pemberian informasi dan dukungan psikososial terhadap keluarga merupakan salah satu kunci
pemulihan gangguan jiwa.
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