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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar  Belakang  

Kesehatan mental telah lama menjadi perhatian umat manusia. Jauh 

sebelum kalangan akademis berusaha meneliti dan menangani problem-

problem kesehatan mental, masyarakat awam sudah melakukan usaha-usaha 

penanganannya sejalan dengan kemampuan mereka. Kesehatan mental itu 

memang bukan urusan yang baru karena kesehatan mental adalah kebutuhan 

dasar setiap manusia. Hanya saja penanganan kesehatan mental secara 

bermoral adalah suatu yang baru dikenal. Kini kesadaran untuk meningkatkan 

kesehatan mental masyarakat terus dilakukan dan dipandang sebagai 

keharusan untuk dikembangkan. 

Kita menyadari bahwa kesehatan fisik maupun mental adalah sama-

sama penting diperhatikan. Tiadanya perhatian yang serius pada pemeliharaan 

kesehatan mental di masyarakat ini menjadikan hambatan tersendiri bagi 

kesehatan kita secara keseluruhan. Hanya saja karena faktor keadaan dalam 

banyak hal kesehatan secara fisik lebih dikedepankan dibandingkan kesehatan 

mental. 

Kesehatan mental sebagai ilmu membicarakan bagaimana cara 

seseorang memecahkan masalah batinnya sehingga ia mampu memahami 

berbagai kesulitan hidup dan melakukan berbagai upaya agar jiwanya menjadi 

bersih. Dengan memahami kesehatan mental dalam arti mengerti, mau dan 

mampu mengaktualisasikan dirinya, maka seseorang tidak akan mengalami 
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bermacam-macam ketegangan, ketakutan dan konflik batin. selain itu, ia 

melakukan upaya agar jiwanya menjadi seimbang dan kepribadiaanya pun 

terintegrasi dengan baik. ia juga akan mampu memecahkan segala kesulitan 

hidup.
1
 

Permasalahan lain yang erat hubungannya dengan kesehatan mental 

antara lain adanya usaha untuk menghindari unsur tekanan batin, konflik 

pribadi dan menciptakan integrasi batin yang baik untuk melawan ketegangan 

dan konflik jiwa. Orang yang sehat mentalnya mempunyai pribadi normal. 

mereka akan bertindak dan berperilaku baik agar dapat diterima oleh 

masyarakat, selain itu dalam karakter dirinya kesesuaian dengan norma dan 

pola hidup masyarakat.
2
 

Berdasarkan hasil penelitian yang peneliti lakukan pada bulan oktober 

2017 sampai januari 2018 di Kampung Keranji Guguh Kecamatan Koto Gasib 

Kabupaten Siak dan dalam penelitian ini yang menjadi subjek penelitian 

adalah Remaja yang memiliki ciri-ciri yaitu remaja madya sampai remaja 

akhir yaitu umur 16 sampai 21 tahun yang sudah lama ditinggal oleh salah 

satu orang tua atau kedua orang tuanya sekitar 1 sampai 2 tahun di Kampung 

Keranji Guguh Kecamatan Koto Gasib Kabupaten Siak.  

Remaja yang ditinggal oleh salah satu orang tuanya di Kampung 

Keranji Guguh ini secara umum ada yang masih duduk dibangku sekolah dan 

tamat sekolah yang berjumlah sekitar empat orang remaja putri. Secara umum 

remaja yang di tinggal mati oleh salah satu orangtuanya di Kampung Keranji 
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Guguh ini mampu berkomunikasi dengan baik karena dukungan dari keluarga, 

saudara dan teman-teman. Namun, kematian orang tua dapat menimbulkan 

penderitaan bagi remaja yang mencintai orang tua yang meninggal tersebut 

dan menimbulkan terganggunya kesehatan mental remaja. Kematian orang-

orang terdekat yang merupakan kehilangan paling menyakitkan yang dapat 

dialami oleh seseorang. Ketika orang yang dicintai meninggal dunia, individu 

seolah-olah kehilangan bagian dari dirinya. 

Remaja yang berada di Kampung Keranji Guguh yang ditinggal mati 

oleh salah satu orang tua mereka atau kedua orang tua mereka, telah 

menimbulkan traumatik terutama terganggunya kondisi kesehatan mental, 

seperti larut dalam kesedihan, merasa tidak adanya lagi kasih sayang dari 

seorang ibu atau ayah, kurang mampu dalam menyesuaikan diri dengan baik, 

merasa terbebani dengan keadaan hidup karena kurang mampu dalam 

menjalankan semua kegiatan seperti pekerjaan rumah, serta terganggunnya 

aktivitas belajar, dan menimbulkan masalah terhadap kesehatan jasmani 

seperti sakit pada pasca kematian orang tua. Namun, disisi lain mereka juga 

tetap bersemangat untuk terus melanjutkan sekolah dan belajar. Walaupun, 

orang yang mereka cintai telah meninggal dunia yang merupakan sosok figur 

serta pembimbing dalam kehidupan mereka.  

Kehilangan seseorang yang dekat dan dicintai karena kematian 

merupakan suatu peristiwa yang tidak dapat dibandingkan dengan peristiwa-

peristiwa lain baik seseorang yang ditinggalkan, karena hal tersebut tidak 

hanya berdampak pada orang itu saja, tetapi berdampak pada orang 
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disekitarnya. Saat kematian tiba adalah saat yang sangat menyakitkan yang 

akan dilalui oleh semua orang, baik raja maupun rakyat jelata, baik pemimpin 

yang maupun yang dipimpin, baik orang kaya maupun orang melarat dan baik 

orang tua maupun anak muda. 

Remaja memiliki pemahaman yang jauh lebih jelas tentang kematian 

dan lebih mungkin daripada anak-anak yang lebih muda untuk memahami 

kematian sebagai proses biologis yang tidak dapat dihindari. Meski demikian, 

terlepas dari pengetahuan tersebut, terdapat bukti bahwa banyak orang dewasa 

dan remaja memiliki keyakinan yang sama dengan anak-anak bahwa fungsi-

fungsi psikologis seperti mengetahui dan berpikir tetap ada bahkan ketika 

funsi-fungsi biologis telah berhenti yang menunjukkan pada kehidupan setelah 

kematian.
3
 

Peristiwa kematian juga mempengaruhi proses perkembangan, hal ini 

dikarenakan kematian itu menimbulkan duka yang mendalam bagi remaja dan 

rasa duka itu menyebabkan munculnya penolakan, tidak mampu menerima 

kenyataan, perasaan bebas, putus asa, menangis, resah, marah, perasaan 

bersalah, merasa kehilangan, rindu, perasaan tidak rela. Adapun faktor yang 

menyebabkan rasa duka yang dialami subjek yaitu hubungan individu dengan 

almarhum, proses kematian, jenis kelamin orang yang ditinggalkan, latar 

belakang keluarga, dan dukungan sosial. 
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Dengan demikian kesehatan mental sangat dibutuhkan oleh remaja 

yang kehilangan orang tuanya, untuk dapat menyesuaikan diri lebih baik, 

mampu menjaga kesehatan jasmani dan rohani, mengembangkan kemampuan-

kemampuan yang dimiliki remaja, menjadikan pribadi yang memiliki potensi 

dan perilaku yang baik serta mampu bertahan dan tidak menyerah pada 

keadaan sulit sekalipun.   

Berdasarkan latar belakang diatas, maka peneliti merasa perlu 

mengadakan penelitian terhadap permasalahan ini yang dituangkan dalam 

bentuk karya ilmiah dengan judul “ Kesehatan Mental Remaja Pasca 

Kematian Orang Tua di Kampung Keranji Guguh Kecamatan Koto 

Gasib Kabupaten Siak ” 

B. Penegasan Istilah 

1. Kesehatan mental merupakan suatu kondisi batin yang senantiasa berada 

dalam keadaan tenang, aman dan tentram, dan upaya untuk menemukan 

ketenangan batin dapat dilakukan antara lain melalui penyesuaiaan diri 

secara resignasi atau penyerahan diri sepenuhnya kepada Tuhan. 

Sedangkan menururt paham ilmu kedokteran, kesehatan mental 

merupakan suatu kondisi yang memungkinkan perkembangan fisik, 

intelektual dan emosional yang optimal dari seseorang dan perkembangan 

itu berjalan selaras dengan keadaan orang lain.
4
 

                                                 
4
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2. Remaja merupakan masa perkembangan sikap tergantung terhadap orang 

tua ke arah kemandirian, minat-minat seksual, perenungan diri dan 

perhatian terhadap nilai-nilai estetika dan isu-isu moral
5
.  

3. Kematian menurut biologis merupakan peristiwa tunggal namun suatu proses 

dimana sistem-sistem tubuh yang berbeda mengalami kematian pada tingkat yang 

berbeda-beda. Sebelumnya kematian didefinisikan sebagai kondisi dimana tidak 

ada lagi detak jantung atau denyut nadi atau tidak lagi bernapas.bagian yang 

tidak terlepas dari kehidupan.
6
  

4. Orang Tua merupakan orang yang paling dekat dengan anak, hangatnya  

sebuah  keluarga akan membuat kedekatan yang terjalin antara anak dan 

orangtua,dan kedekatan itu akan membuat anak menjadi merasa aman dan 

nyaman,ketika seorang remaja dihadapkan pada suatu peristiwa yang 

tidak diinginkan dalam hidupnya pasti akan terasa berat menerimanya.
7
 

C. Permasalahan 

1. Identifikasi masalah 

Dari kenyataan di lapangan yang penulis lihat. Maka penulis 

mengambil pokok penelitian yang teridentifikasikan sebagai berikut : 

a. Kesehatan mental remaja dalam menyesuaian diri di lingkungan 

keluarga dan masyarakat pasca kematian orang tua. 

                                                 
5
Yudrik Jahja, 2011.  Psikologi Perkembangan. Jakarta : Kencana, hlm. 240 

  
6
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Perkembangan). Jakarta,. hlm. 244  
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b. Kemampuan remaja dalam menghadapi permasalahan sehari-hari serta 

menggunakan potensi semaksimal mungkin.  

c. Fenomena kematian orangtua menjadi suatu fenomena traumatik 

terhadap remaja dan memberikan efek melemahkan diri atas kematian 

orangtua.  

2. Batasan Masalah 

Berdasarkan identifikasi masalah di atas terdapat berberapa 

permasalahan yang berkaitan dengan penelitian ini, agar penelitian ini tidak 

mengalami perluasan masalah maka penulis membatasi kajian ini pada 

“Kesehatan Mental Remaja Pasca Kematian Orang Tua di Kampung Keranji 

Guguh Kecamatan Koto Gasib Kabupaten Siak”. 

3.  Rumusan Masalah 

Supaya pembatasan masalah dalam penelitian ini lebih focus dan 

terarah, maka penulis merumuskan masalah yaitu :” Bagaimana Kesehatan 

Mental Remaja Pasca Kematian Orang Tua di Kampung Keranji Guguh 

Kecamatan Koto Gasib Kabupaten Siak?’’. 

D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian 

1. Tujuan Penelitian 

Tujuan yang diharapkan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui  

Kesehatan Mental Remaja Pasca Kematian Orang Tua di Kampung Keranji 

Guguh Kecamatan Koto Gasib Kabupaten Siak. 

2. Kegunaan Penelitian 
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a. Secara teoritis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan 

bagi mahasiswa tentang kajian Kesehatan Mental Remaja Pasca 

Kematian Orang Tua di Kampung Keranji Guguh Kecamatan Koto 

Gasib Kabupaten Siak. 

b. Kegunaan praktis, bagi mahasiswa dan remaja dapat menambah 

pengetahuan dan dapat memberikan manfaat Kesehatan Mental Remaja 

Pasca Kematian Orang Tua di Kampung Keranji Guguh Kecamatan 

Koto Gasib Kabupaten Siak dalam penyesuaiaan diri dan penerimaan 

diri di lingkungan keluarga dan sosial. 

c. Kegunaaan akademis, sebagai syarat meraih gelar Strata Satu (S1) pada 

Jurusan Bimbingan Konseling Islam Fakultas Dakwah Dan Ilmu 

Komunikasi Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau. 

E. Sistematika Penulisan 

Untuk memudahkan uraian dalam penulisan ini, penulis penyusun 

sistematika penulisan sebagai berikut: 

BAB I PENDAHULUAN 

Bab ini mengemukakan tentang latar belakang masalah, penegasan 

istilah, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, serta 

sistematika penulisan. 

BAB II  TINJAUAN PUSTAKA DAN KERANGKA PIKIR  

Bab ini mengemukakan  tentang kajian teori, kajian terdahulu, 

kerangka pikir. 
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 BAB III METODOLOGI PENELITIAN  

Metode ini mengemukakan tentang jenis dan pendekatan penelitian, 

lokasi dan waktu penelitian, sumber data, informan penelitian, teknik 

pengumpulan data, validitas data, teknik analisis data. 

BAB IV GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN 

Bab ini mengemukakan mengenai gambaran lokasi penelitian di 

Kampung Keranji Guguh Kecamatan Koto Gasib Kabupaten Siak. 

BAB V HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

Bab ini menyajikan tentang hasil penelitian, dan pembahasan tentang 

Kesehatan Mental Remaja Pasca Kematian Orangtua di Kampung 

Keranji Guguh Kecamatan Koto Gasib Kabupaten Siak.  

BAB VI  PENUTUP 

Bab ini merupakan bab terakhir menjelaskan dua bagian yaitu 

tentang kesimpulan dan saran yang bermanfaat bagi penulis 

khususnya dan bagi pembaca umumnya . 

DAFTAR PUSTAKA 

 LAMPIRAN-LAMPIRAN 

 

 

 


