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ABSTRAKS

Slazofreniaisme (kellka SUlris 10k lagi SUIri"\) merupakan novel Dadang
Rusbiantoro yang diterbitkan oleh Yaya.<;311 Kalamakara dan yayasan Sumbu pada
2002. Teks Skl=ofreniaisme menghathrkan tokoll Sutrisna, ya.'1g menjadi objek
cerita dan mewakili realitas skizotrenia, Realitas skizofrenia dalam teks ini
mencenninkan naslb dan penderitaan skizofrenia Fenomena perawatan penderila
skizofrenia digambarkan ~ecara ht&'as dan gamblang, bagrumana tokoh Sutnsna
mempunyai asosiasi dan periJaku yang khas dan aneh, karena sebuah

penyirnpangan penlaku individu akibat dati gangguan asosiasL Masalah yang
menjadi fokus pembicaraan adalah ten tang keterkaitan antar unsur stmktuT
intrinsik dalam teks ski:x:{reniaisme dan pengarnh terapi seni bagi skjzofret\la

Tlljuan penelitian in! untuk mengungkapkan keterkaitan unSUf-tmS.ur yang
mcmbamnm stmktur teks Ski;:o/reniaisme,
serta menawarkan sebuah realitas bart}
.
teutang terapi seni bagi penderita skizofienia.
Toori yang digtluakan Imtuk mengatta~is.is penelitian ini adalah trod
strllktllral dan psiko!ogi abnonnal yang diperkenalkan oleh Eugen Bleuler. Teori
struktural mt'moahas urtSl!NUlSUr yang membangnn teks Skiu!/reniaL\"me,
keterkaitan llnsm-unsur dalarn membentuk wacana teks Ski=f!/rel1ut!sme dan lood
psikologi abnomlal menjeiaskan bagaimana proses dan mekanisme tempi senl
bagi pcndcnta skizoficnia. Penelitjan ini menggunakan metooe kualitatif dengan
stndi kepustakaan. Pendilinn kualilatif pada "astra mcngutama1:.an kedalaman
pengbayatan lcrhadap interak;;i antarkonsep yang sedang dikajl secam emplris.
Teks dipahami melalui il1ternksi konsep penokohan Sutrislla dalam teks dengan
reahlas skizoirenia yang ada dl iUM teks. Basil interaksinya adalllh adanya IriSill)
bahwa ktira.ktenstik skizofrenia terdapru pada penokohan Sutrisna dan poookohan
~

SUirisn6 lerj)ahami secara detail mclalu! karakteristlk skizofrenia, sehingga dapat
ditetmlkan di dalam teks sohlsi bagi pcnyembtthan Skizofrenia meJaJui media
SCD!.

Fenomena Skizofrenia disajikllll mclalui penokohan Sutrisna, Sutrisna
ciigambarkan mengalami sehat, sakil, dan sembuh. Pcnokohan ini dapat dicemHi.tl
dalam al{lr sebag~i "'Mall penstiwa demi penstiwa yang bergulir secara linieI',
mcnyajikan gambaran perjalanan hidup Sutrisna, Kronologis peristlwa terbalut
rapih dalam logika cerita yang tidak nnnit tmtuk dipahami pembaca. Tema
me-nank yang ditawarkan ke sidang p~"lnbaca, "Ierapi seni seb-agai media tempi

altematif ba&,rt penderita skizofrenia", menjiwai perjalanan hidnp Sutrisna.
Karakler lokoh-tokohnya pun menjlwal setiap tema yang dibe-bankan kepada
mereka oleh pcngarang, meskipun watak yang mereka sandang tidak mengalrum
diHamisasi karakter yang rumi1, hanya s.ekadar menampilkan petjalanan seniman
skizofrenia_ Latar antara rumah, nllnah sakit jiwa,. dan dunia nyatt! di tuar
skizofrenia sebagai p-endukung ternn untuk mernberihn nuansa yang kuat antarn
persimpangan kesadaran dan kctidaksadaran manUSU1-, Teknik penceritaan dalam
teks 1n1 menonjolkan -pendekatan dramaitc dan ommscient pmnt of vie';1',
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kf.duanya berfimgsi masing·masing lllllllk menyajikan realilas apa adanya dall
sebagai mi"j penyampai ide pengarang.
t\ovel Ski:.o/refllOlsme membcrikan grunbaran terapi sen! sebagai media
tClapl altematif yang dapat membantu memlllihkan kesadaran pendcrita secara
ama:l dan efektif Pendenta dapat mengontrol dirinya dad pemicu gangguan
kellwaan. Terapi scm membamu penderit3 uw:uk mengekspresikan konfllk
hatinnya ke dalam karya cksprcsif. Pend;;;!rita mampl.l l1lengamhil jarak antat'a
kccemasan dan realitas melahu ;;eni. Kita sadari sepcnuhnya bahwa terapi seni ini
haoya memberikan sedlkit solus! kepada penderita agar dapat mengekspresikan
dum'll bawah sadamya, schmgga mereKIl terbal1gun dari mimpi bumk dan berani
ni1~nghadapj kecemasan yang seh';ma ini menghantuinya t3iarplm rendedta
mllngkin tidak scmpnma sembuh, tctapi dengan pengobatatl dan hlmbingan yang
balk pendenla dapal dito!ong untuk bcrfungsi terus, bekerja sederhana di rumah
alrUpc.n di 111ar mmah Mesidpun dernikian penderita hams mampll mengontml
$.I.."('...ar8 mandin penllell dari kegllaannya itu, rned1a SClli inilah sebagai
pellgontrulnya.
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