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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

 

1.1. Latar Belakang 

Skizofrenia adalah suatu gangguan psikiatrik berat yang ditandai dengan 

perubahan pada persepsi, pikiran, afek, dan perilaku seseorang. Kesadaran yang 

jernih dan kemampuan intelektual biasanya tetap terpelihara, walaupun defisit 

kognitif tertentu dapat berkembang kemudian (Kaplan dan Sadock, 2010). 

Skizofrenia adalah penyakit mental yang diderita oleh 7/1.000 dari populasi orang 

dewasa, terutama kelompok usia 15-35 tahun. Meskipun insidensinya rendah 

namun prevalensinya tinggi karena sifatnya yang kronik (WHO, 2011). Beberapa 

penderita skizofrenia mampu melakukan tindakan kriminal seperti pemerkosaan, 

pencurian, penganiayaan bahkan pembunuhan. Sebesar 10% orang dengan 

skizofrenia memiliki risiko untuk bunuh diri atau mencelakai orang lain di 

sekitarnya, salah satunya yaitu membunuh anaknya sendiri (Smith et al, 2011). 

Pembunuhan anak sendiri didefinisikan sebagai tindakan atau perbuatan 

menghilangkan nyawa manusia yang dilakukan oleh orang tua kandung (terutama 

ibu) kepada anaknya yang berusia kurang dari 1 tahun, dengan alasan takut 

ketahuan bahwa dirinya telah melahirkan anak (Afandi et al, 2008). Pembunuhan 

anak sendiri merupakan salah satu tindakan pidana yang akan menjerat pelakunya 

dengan sanksi pidana menurut pasal-pasal yang berlaku. Menurut Van Hammel, 

pembebanan sanksi pidana atas pelaku pembunuhan anak sendiri haruslah 

memenuhi kondisi kematangan dan kenormalan psikis yang mencakup 3 (tiga) 
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kemampuan, yaitu mampu memahami perbuatannya, sadar bahwa perbuatannya 

itu dilarang, adanya kebebasan melakukan perbuatan tersebut (Leden, 2005). 

 Menurut pandangan Islam, akal adalah ciptaan Allah yang diberikan 

kepada manusia agar manusia dapat melaksanakan fungsi dan tugasnya sebagai 

khalifah Ilahi yang mengatur hidup dan kehidupan di dunia ini. Seseorang yang 

mempunyai akal dianggap sah dalam menanggung beban syara’ adalah apabila 

mukallaf mampu memahami dalil taklif (pembebanan). Misalnya mampu 

memahami nash-nash hukum yang dibebankan kepadanya dari Al-quran dan As-

sunnah secara langsung atau dengan perantaraan. Karena orang yang tidak mampu 

memahami dalil taklif, tentu tidak dapat melaksanakan tuntutan itu dan tujuan 

pembebanan tidak akan tercapai padanya. Kemampuan memahami dalil taklif 

hanya dapat terwujud dengan akal. Sedangkan nash yang dibebankan kepada 

orang-orang yang berakal hanya dapat dipahami oleh akal mereka, karena akal 

adalah alat untuk memahami (Khallaf, 2003). 

Skizofrenia adalah salah satu penyakit gangguan akal di mana penderita 

tidak mampu mempergunakan akalnya, tidak mampu menilai kenyataan, tidak 

dapat membedakan mana yang haq dan mana yang bathil. Skizofrenia dapat 

menghambat pemeliharaan tujuan syariat Islam, yang meliputi semua aspek 

pemeliharaan yaitu pemeliharaan nyawa, akal, harta, agama dan keturunan. Oleh 

karena itu, pengobatan sangat dianjurkan pada kondisi ini (Zuhroni, 2010). 

Menurut pandangan Islam, tindakan pembunuhan termasuk salah satu dosa 

besar dan dilarang syariat Islam. Bagi pelaku tindakan pembunuhan akan 

dibebankan sanksi hukuman atas perbuatannya tersebut, yaitu berupa qishas dan 

atau diyat (Djazuli, 2000). Pembebanan sanksi ini berlaku apabila pelaku sudah 
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baligh dan mempunyai akal yang sehat. Namun, berbeda halnya apabila pelaku 

tindakan pembunuhan tersebut adalah seorang penderita gangguan jiwa yang tidak 

mempunyai akal sehat (Hawari, 2006), misalnya skizofrenia. 

Berdasarkan latar belakang tersebut di atas, penulis tertarik untuk menulis 

skripsi dengan judul “Hubungan Skizofrenia Dengan Pembunuhan Bayi Oleh 

Ibu Ditinjau Dari Sudut Pandang Kedokteran Dan Islam”. 

 

1.2. Permasalahan 

1. Bagaimana mekanisme patofisiologi terjadinya skizofrenia ?  

2. Bagaimana hubungan skizofrenia dengan pembunuhan bayi oleh ibu 

sendiri ? 

3. Bagaimana pandangan Islam mengenai hubungan skizofrenia dengan 

pembunuhan bayi oleh ibu sendiri ? 

 

1.3. Tujuan 

1. Tujuan Umum 

Memahami dan mampu menjelaskan mengenai hubungan skizofrenia 

dengan pembunuhan bayi oleh ibu ditinjau dari sudut pandang kedokteran 

dan Islam. 

 

2. Tujuan Khusus 

1. Memahami dan mampu menjelaskan mengenai mekanisme patofisiologi 

terjadinya skizofrenia. 

2. Memahami dan mampu menjelaskan mengenai hubungan skizofrenia 

dengan pembunuhan bayi oleh ibu sendiri. 
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3. Memahami dan mampu menjelaskan pandangan Islam mengenai 

hubungan skizofrenia dengan pembunuhan bayi oleh ibu sendiri. 

 

1.4. Manfaat 

1. Bagi Penulis  

Untuk mendapatkan pengetahuan mengenai hubungan skizofrenia 

dengan pembunuhan bayi oleh ibu ditinjau dari sudut pandang 

kedokteran dan Islam, serta menambah pengalaman dalam membuat 

karya ilmiah yang baik dan benar.  

2. Bagi Universitas YARSI  

Penyusunan skripsi ini diharapkan dapat memperkaya khasanah ilmu 

pengetahuan di perpustakaan YARSI serta menjadi bahan masukan bagi 

civitas akademika mengenai hubungan skizofrenia dengan pembunuhan 

bayi oleh ibu ditinjau dari sudut pandang kedokteran dan Islam. 

3. Bagi Masyarakat  

Diharapkan skripsi ini dapat membantu menambah khasanah 

pengetahuan masyarakat mengenai hubungan skizofrenia dengan 

pembunuhan bayi oleh ibu ditinjau dari sudut pandang kedokteran dan 

Islam. 

 


