
BAB II 

TINJUAN PUSTAKA DAN KERANGKA PIKIR 

 

A. Kajian Teori  

1. Kesehatan Mental 

a. Pengertian Kesehatan Mental 

Pada bagian ini akan disajikan kerangka teoritis dan konsep 

operasional yang nantinya sebagai tolak ukur dalam penelitian dan penulisan 

hasil penelitian. Kerangka teoritis dikaitkan menurut teori-teori dengan tujuan 

untuk mempermudah menjawab pertanyaan yang menjadi permasalahan 

dalam penelitian secara teoritis. Dengan kerangka teoritis ini konsep 

operasional dirumuskan untuk mempermudah penelitian dilapangan. 

Istilah kesehatan mental diambil dari konsep mental hygiene. Kata 

“mental” diambil dari bahasa yunani yaitu “mens” atau “mentis” 

pengertiannya sama dengan psyche dalam bahasa latin artinya psikis, jiwa atau 

kejiwaan. Sedangkan kesehatan terkandung dalam “hygiene” yang berarti ilmu 

kesehatan. Maka kesehatan mental merupakan bagian dari hygiene mental 

yaitu ilmu kesehatan mental. Kesehatan mental merupakan bagian dari 

psikologi agama, terus berkembang dengan pesat. Jadi dapat diambil 

kesimpulan bahwa mental hygiene berarti mental yang sehat atau kesehatan 

mental.
8
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Dr. Kartini Kartono mengatakan bahwa orang yang memiliki mental 

sehat memiliki sifat-sifat khas, antara lain mempunyai kemampuan untuk 

bertindak secara efisien, memiliki tujuan-tujuan hidup yang jelas, memiliki 

konsep diri yang sehat, memiliki koordinasi antara segenap potensi dengan 

usaha-usahanya, memiliki regulasi diri dan itergrasi kepribadian dan memiliki 

batin yang selalu tenang. 
9
 

Lebih lanjut beliau menegaskan bahwa kesehatan mental tidak hanya 

terindarnya diri dari gangguan batin saja, tetapi posisi pribadinya juga harus 

harmonis dan baik, selaras, dengan dunia luar, selaras dengan dirinya sendiri 

dan selaras dengan lingkungannya. mental yang sehat terletak pada posisi 

pribadi dan luar dirirnya. Jadi orang yang sehat mentalnya, dapat melakukan 

adaptasi atau menyesuaikan diri dengan lingkungannya, dengan mudah dapat 

menempatkan diri pada perubahan sosial, selalu aktif berpartisipasi dan dapat 

merasakan kepuasan atas terpenuhi kebutuhannya
10

. 

Ayat yang menjelaskan mengenai seseorang yang memiliki mental 

yang sehat diterangkan dalam Al-Quran surat Ar Ra‟ad ayat 28.
11
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Artinya : (yaitu) orang-orang yang beriman dan hati mereka menjadi tentram                                                                            

dengan mengingat Allah. Ingatlah, hanya dengan mengingat Allah-

lah hati menjadi tentram. (Q.S Ar-Ra’ad ayat 28) 

Tafsir ayat diatas menjelaskan kegundahan dan kegelisahannya hati 

mereka lenyap dan berganti dengan kebahagiaan hati dan kenikmatan-

kenikmatannya. Maksudnya kalbu-kalbu itu tidak menjadi tenang dengan 

sesuatu selain dengan mengingat-Nya, karena tidak ada sesuatu pun yang 

lebih nikmat, lebih memikat dan lebih manis bagi kalbu ketimbang 

kenikmatan dalam mencintai Penciptanya, berdekatan dan mengenal-Nya. 

Berdasarkan tingkat ma‟rifah (pengenalan)nya dan kecintaannya kepada 

Allah-lah tingkat intensitas dzikirnya kepada Allah.  Sungguh hati tidak akan 

menjadi tentram kecuali dengan sebuah keyakinan dan ilmu.
12

  

Ayat diatas menjelaskan bahwa mental yang sehat terletak pada jiwa 

yang sehat, seseorang yang mengingat dan berzikir kepada Allah SWT dan 

menyerahkan segala yang terbebani di dalam hidupnya hanya kepada Allah, 

maka Allah akan memberikan petunjuk dan ketentraman di dalam batin dan 

kehidupannya.
13

 

Zakiah Daradjat mendefinisikan bahwa mental yang sehat adalah 

terwujudnya keserasian yang sunguguh-sungguh antara fungsi-fungsi 

kejiwaan dan terciptanya penyesuaiaan diri antara individu dengan dirirnya 

sendiri dan lingkungannya berdasarkan keimanan dan ketakwaan serta 

bertujuan untuk mencapai hidup bermakna dan bahagia di dunia dan di 
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akhirat. Jika mental sehat dicapai, maka individu memiliki integrasi, 

penyesuaiaan dan identifikasi positif terhadap orang lain. Dalam hal ini, 

individu belajar menerima tanggung jawab, menjadi mandiri dan mencapai 

integrasi tingkah laku.
14

 

Zakiah Daradjat mendefinisikan kesehatan mental dengan beberapa 

pengertian:
15

 

a. Terhindarnya orang dari gejala-gejala gangguan jiwa (neurose) dan dari 

gejala-gejala penyakit jiwa (psychose). 

b. Kemampuan untuk menyesuaikan diri dengan diri sendiri, dengan orang 

lain dan masyarakat serta lingkungan dimana ia hidup. 

c. Pengetahuan dan perbuatan yang bertujuan untuk mengembangkan dan 

memanfaatkan segala potensi, bakat dan pembawaan yang ada 

semaksiama mungkin, sehingga membawa kepada kebahagiaan diri dan 

orang lain, serta terhindar dari gangguan-gangguan dan penyakit jiwa. 

d. Terjadinya keharmonisan yang sungguh-sungguh antara fungsi-fungsijiwa, 

serta mampunyai kesanggupan untuk mengadapi problem-problem biasa 

yang terjadi dan merasakan secara positif kebahagiaan dan kemampuan 

dirinya. 

Kesehatan mental merupakan terhindarnya kemampuan yang dimiliki 

oleh seseorang untuk menyelesaikan diri dengan dirinya sendiri, orang lain 

dan masyarakat. Kemudian pengetahuan dan perbuatan seseorang untuk 

mengembangkan potensi, bakat dan pembawaan yang ada  semaksimal 

                                                 
 14

 M. Fahli Zatrahadi, 2014. Konseling Kesehatan Mental.Creative Multimedia,hlm. 3 
15

 Ibid,. hlm. 3-4 



 14 

mungkin, sehingga menyebabkan kebahagiaan diri sendiri dan orang lain, 

serta terhindar dari gangguan dan penyakit jiwa. Serta terwujudnya 

keharmonisan dalam fungsi jiwa dan terciptanya kemampuan untuk 

menghadapi permasalahan sehari-hari sehingga merasakan kebahagiaan dan 

kepuasan dirinya. 
16

 

 

1) Kesehatan mental dari berbagai aspek 

Menurut 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 individu tersebut. Berikut kesehatan mental dari berbagai aspek.
17

 

a) Emosi 

Kesehatan emosional ditandai dengan kenyamanan dan penerimaan 

perasaan seseorang  pada kondisi mental, situasi dan keadaan yang 

beragam. Emosi yang sehat perlu pengendalian pikiran, perasaan dan 

perilaku, baik positif atau negatif. Salah satu cara untuk memastikan 

bahwa kesehatan emosional sehat adalah dengan mengendalikan pikiran 

dan kemampuan dalam membuat keputusan dari perasaan, pikiran dan  

perilaku.
18

 

Emosi dapat dikatakan bentuk pengekpresikan diri dimana 

seseorang dapat mengendalikan situasi secara emosional baik itu positif 
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maupun negatif tergantung individu menghadapi masalah. Apa bila 

individu dapat dengan baik mengendalikan emosi secara positif maka 

secara langsung perkembangan kesehatan mentalnya dapat dikatakan 

dengan baik. 

b) Intelektual        

Kesehatan intelektual adalah suatu dimana seseorang mampu 

mengendalikan kecerdasannya untuk berfikir, berfikir baik maupun buruk. 

kesehatan intelektual sebagai istilah yang menggambarkan kecerdasan, 

kepintaran, ataupun memecahkan problem yang di hadapi.
19

 

Kemampuan individu untuk memanfaatkan potensi yang 

dimilikinya dalam kegiatan-kegiatan yang positif dan konstruktif bagi 

pengembangan kualitas diri manusia secara optimal sehingga 

mendatangkan manfaat bagi diri sendiri dan lingkungannya. 

Kecerdasan seseorang merupakan warisan dari orang tuanya. Hal 

ini telah terbukti dari berbagai penelitian yang dilakukan para ahli. 

Namun, demikian, kecerdasan ini tidak akan berkembang bila tidak 

didukung oleh lingkungan dan adanya kesempatan yang dapat merangsang 

kecerdasan tersebut.
20

 

c) Sosial 

Kesehatan sosial ialah apabila seseorang mampu berhubungan 

dengan orang lain atau kelompok lain secara baik, tanpa membedakan ras, 

suku agama atau kepercayaan, status sosial, ekonomi, politik dan 

                                                 
19
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sebagainya. Seperti shalat dapat melatih disiplin waktu, mencegah sifat 

kesombongan dan hidup berlebihan serta saling toleransi dan mengahargai 

orang lain. 
21

  

Perilaku seseorang sangat dipengaruhi oleh suasana hatinya. Bila 

seseorang merasa gelisah atau merasa tertekan hatinya, dia akan berusaha 

menghilangkannya dengan segaala cara. Biasanya ia akan berusaha 

mengeluarkan segala-segala keluhan dihatinya. Namun, cara ini pun tidak 

selalu berhasil mengurangi beban di hatinya. Hal ini karena tidak semua 

orang dapat mengungkapkan kegelisahannya kepada orang lain. Dalam hal 

ini individu diharapkan secara aktif berupaya memenuhi hak-hak pribadi 

tanpa melupakan hak-hak orang lain. Segala aktivitasnya ditunjukkan 

untuk mencapai kebahagiaan bersama serta mampu berhubungan dengan 

orang lain secara sehat.
22

 

d) Fisik 

 Kesehatan fisik ialah apabila seseorang tidak merasa dan mengeluh 

sakit atau tidak adanya keluhan dan secara objektif tidak tampak sakit. 

Semua fungsi organ tubuh berfungsi normal atau tidak mengalami 

gangguan. Dalam pengertian yang paling luas sehat merupakan suatu 

keadaan yang dinamis dimana individu menyesuaikan diri dengan 

perubahan-perubahan lingkungan internal (psikologis, intelektual, spiritual 
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dan penyakit) dan eksternal (lingkungan fisik, social, dan ekonomi) dalam 

mempertahankan kesehatannya.
23

 

 Setiap orang yang mentalnya sehat cenderung memiliki badan yang 

sehat. Karena itu, setiap orang hendaknya berusaha semaksimal mungkin 

agar mentalnya selalu sehat. Penyakit-penyakit lain akibat terganggunga 

perasaan dan pikiran menyebabkan terganggunya kesehatan mental pada 

seseorang. 

e) Spiritual  

         Sehat secara spiritual adalah seseorang yang memiliki suatu 

kondisi ketenangan jiwa dengan id mereka secara rohani sehat karena 

pikiran yang jernih, tidak melakukan atau bertindak hal-hal yang di luar 

batas kewajaran sehingga berpikir rasional. Hubungan antara manusia dan 

Allah SWT, wujud yang paling tinggi adalah syarat pokok bagi 

keberhasilan dalam hubungan antara manusia lebih tersusun, lebih tegas 

dan berjalan menurut kriteria yang ditetapkan oleh Allah, makan hubungan 

antara manusia dengan lingkungan menjadi lebih berhasil.
24

 

 Konsep agama untuk mencari ketenangan hidup, meredam gejolak 

jiwa perlu dilaksanakan perintah agama dengan penuh tanggung jawab dan 

meninggalkan larangan-larangan. Agama mampu memberikan jawaban 

dan menetapkan hukum atau kaidah secara rasional dan logis. Agama 

tidak hanya memberikan pegangan hidup yang logis dan rasional saja 

                                                 
23
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melainkan juga menunjukkan dinamikka penyaluran dan kepuasan dalam 

dorongan emosional.
25

  

2) Kesehatan Mental Menurut Psikologi 

Menurut teori Psikoanalisa menjelaskan bahwa konsep kesehatan 

mental yang diyakini oleh Sigmund frued adalah ketika ego dapat 

menjembatani antara dorongan id dan tuntutan superego secara realistis dan 

tanpa melibatkan kecemasan pada individu atau dikenal dengan istilah ego 

strength. Konsep psikoanalisis mendasarkan perilaku manusia yang timbul 

atas dorongan id yang dalam islam disebut nafsu. Ada istilah superego, 

namun lebih ditekankan pada nilai-nilai yang dianut dari lingkungan dan 

bukan potensi yang asalnya dari tuhan. Energi ini berasumsi pada fungsi 

psikis yang berbeda yaitu id merupakan bagian paling primitive dalam 

kepribadian kemudian berkembangnya ego dan superego.
26

  

Ego merupakan bagian paling eklusif dari kepribadian berfungsi 

secara rasional berdasarkan kenyataan. Berusaha memenuhi kebutuhan id 

secara realitas, yang berfungsi untuk menyaring dorongan-dorongan yang 

ingin di puaskan oleh id. Sedangkan superego merupakan interaksi nilai 

moral masyarakat yang diajarkan orangtua dan lingkungan seseorang. Pada 

dasarnya superego merupakan hati nurani seseorang dimana berfungsi 

sebagai penilai apakah sesuatu itu benar atau salah.
27
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Ciri-ciri kesehatan mental menurut psikologi meliputi:
28

 

a) Sikap kepribadian yang baik terhadap diri sendiri dalam arti dapat 

mengenal diri sendiri dengan baik. 

b) Pertumbuhan, perkembangan dan perwujudan diri yang baik. 

c) Integrasi diri yang meliputi keseimbangan mental, kesatuan pandangan 

dan tahan terhadap tekanan-tekanan yang terjadi. 

d) Otonomi diri yang mencakup unsur-unsur pengatur kelakuan dari dalam 

atau kelakuan-kelakuan bebas. 

e) Persepsi mengenai realitas, bebas dari penyimpangan kebutuhan, serta 

memiliki empati dan kepekaan sosial. 

f) Kemampuan untuk menguasai lingkungan dan berintegrasi dengannya 

secara baik. 

3) Kesehatan Mental Menurut Islam 

Kesehatan mental menurut islam identik dengan ibadah atau 

pengembangan potensi diri yang memiliki manusia dalam rangka 

pengabdian kepada Allah dan agama-Nya untuk mendapatkan jiwa yang 

tenang dan bahagia (al-nafs Al-muthmainnah) dengan kesempurnaan iman 

dalam hidupnya. Di dalam al-quran sebagai dasar dan sumber ajaran Islam 

banyak ditemui ayat-ayat yang berhubungan dengan ketenangan dan 

kebahagiaan jiwa sebagai hal yang prinsipil dalam kesehatan mental. Dalam 

suah Ali Imran ayat: 164
29 
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Artinya : “Sesungguhnya Allah telah memberi karunia kepada orang-orang 

yang beriman ketika allah mengutus diantara mereka seorang 

rasul dari golongan mereka sendiri, yang membacakan kepada 

mereka ayat-ayat Allah, membersihkan jiwa mereka dan 

mengajarkan kepada mereka al-kitab san al-hikmah. Dan 

sesungguhnya sebelum itu mereka adalah benar-benar dalam 

kesesatan”. (QS. Ali Imran :164).  

Tafsir ayat di atas menjelaskan Allah SWT telah melembutkan hati 

beliau dalam menghadapi umatnya yang mengikuti perintahnya dan 

meninggalkan larangannya serta tutur kata yang baik kepada mereka” maka 

lantaran rahmat Allahlah engkau bersikap lembut terhadap mereka” sebagai 

rahmat Allah. Hasan al-Basri berkata,” Ini merupakan akhlak Muhammad 

SAW yang diutus Allah dengan membawa akhlak demikian. Ayat yang 

mulia ini seperti ayat,”Sesungguhnya telah datang kepadamu seorang Rasul 

dari kaummu sendiri, berat terasa olehnya penderitaanmu, sangat 

menginginkan atau keimanan dan ketakwaan bagimu, amat belas kasihan 

lagi penyayang terhadap orang-orang mukmin.” (At-Taubah:128).
30
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Artinya : Sungguh telah datang kepadamu seorang Rasul dari kaummu sendiri, 

berat terasa olehnya penderitaanmu, sangat menginginkan (keimanan 

dan keselamatan) bagimu, amat belas kasihan lagi penyayang 

terhadap orang-orang mukmin. 

Telah ditegaskan dalam Al-quran bahwa kesehatan mental dalam arti 

yang sangat luas adalah tujuan dari risalah Nabi Muhammad SAW diangkat 

menjadi rasul Allah SWT, karena asas, ciri, karakteristik dan sifat dari orang 

yang bermental itu terkandung dalam misi dan tujuan risalahnya. Dan juga 

dalam hal ini Al-quran berfungsi sebaai petunjuk, obat, rahmat dan mu‟jizat 

(pengajaran) bagi kehidupan jiwa manusia dalam menuju kebahagiaan. 

Ciri-ciri kesehatan mental menurut Islam yang disimpulkan dari 

konsep insan kamil yaitu yang sehat mentalnya sebagai berikut:
31

 

a) Motif utama setiap tindakannya adalah menghadapi segala permasalahan. 

b) Senantiasa berdzikir (mengingat Allah SWT) dalam menghadapi segala 

permasalahan. 

c) Beramal berdasarkan ilmu. 

d) Ketika sesseoran mampu menghindarkan diri dari gangguan mental dan 

penyakit. 

e) Ketika seseorang mampu menyesuaikan diri dengan masyarakat, alam 

dan Tuhannya. 
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f) Ketika seseorang mamapu mengendalikan diri terhadap semua problema 

dan keadaan hidup sehari-hari. 

g) Ketika dalam diri seseorang terwujud keserasian dan keharmonisan 

antara fungsi-fungsi kejiwaan. 

Kesehatan mental pada manusia itu dipengaruhi oleh faktor internal 

dan external. Keduanya saling mempengaruhi dan dapat menyebabkan 

mental yang sakit sehingga menyebabkan gangguan jiwa dan penyakit 

jiwa.
32

 

a) Faktor internal adalah faktor yang berasal dari dalam diri seseorang 

seperti sifat jahat, baik, pemarah, dengki, iri, pemalu, pemberani dan lain 

sebagainya. 

b) Faktor eksternal adalah faktor yang berada diluar diri seseorang yang 

dapat mempengaruhi mental seseorang. Lingkungan eksternal yang 

paling dekat dengan seorang manusia adalah keluarga seperti orang tua, 

anak, istri, kakak, adik, kakek, nenek dan masih banyak yang lainnya. 

Selanjutnya selain kedua faktor tersebut yang dapat mempengaruhi 

kesehatan mental, juga dipengaruhi oleh aspek psikis manusia. Aspek psikis 

manusia pada dasarnya merupakan satu kesehatan dengan sistem biologis, 

sebagai sub sisstem dari eksistensi manusia, maka aspek psikis selalu 

berinteraksi dengan kesehatan aspek manusia. Karena itulah aspek psikis 

tidak dapat dipisahkan untuk melihat jiwa manusia. 
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Ada beberapa aspek psikis yang turut berpengaruh terhadap kesehatan 

mental antara lain:
33

 

a) Pengalaman awal merupakan segenap pengalaman-pengalaman yang 

terjadi pada individu terutama yang terjadi dimasa lalunya pengalaman 

awal ini adalah merupakan bagian penting dan bahkan sangat 

menentukan bai kondisi mental individu dikemudian hari. 

b) Kebutuhan pemenuhan kebutuhan dapat meningkatkan kesehatan mental 

seseorang. Orang yang telah mencapai kebutuhan aktualisasi yaitu orang 

yang mengeksploitasi dan segenap kemampuan bakat, keterampilannya 

sepenuhnya, akan mencapai tingkatan apa yang disebut dengan tingkatan 

pengalaman puncak. 

c) Dalam berbagai penelitian ditemukan bahwa orang-orang yang 

mengalami gangguan mental, disebabkan oleh ketidak mampuan individu 

memenuhi kebutuhan-kebutuhannya. Kebutuhan yang dimaksud disini 

adalah kebutuhan dasar yang tersusun secara hiraki. Kebutuhan biologis, 

kebutuhan rasa aman, meliputi kebutuhan dicintai, kebutuhan harga diri. 

2. Teori Remaja 

a. Pengertian Remaja 

Menurut Mabey dan Sorensen remaja sebagai sebuah tahapan dalam 

kehidupan seseorang yang berada dalam tahap kanak-kanak dengan tahap 

dewasa, periode ini adalah ketika seorang anak muda harus beranjak dari 
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ketergantungan menuju kemandirian, otonomi dan kematangan. Seseorang 

yang ada pada tahap ini dari sebagai bagian suatu kelompok keluarga 

menuju menjadi bagian dari suatu kelompok teman dan hingga akhirnya 

mampu berdiri sendiri sebagai seorang dewasa.
34

  

Menurut Sarwono Pada usia remaja mereka mulai ada tanda-tanda 

penyempurnaan perkembangan jiwa, seperti tercapainya identitas diri, 

tercapainya fase genital dari perkembangan psikoseksual (menurut freud) 

dan tercapainya puncak perkemabangan kognitif (menurut piaget) maupun 

moral (menurut kohlberg). batas usia 24 tahun merupakan batasan mkasimal 

yaitu untuk memberi peluang bagi mereka yang sampai batas usia tersebut 

masih menggantungkan diri pada orang tua, belum mempunyai hak-hak 

penuh sebagai orang dewasa, belum dapat memberikan pendapat sendiri dan 

sebagainya. Belum dapat memenuhi persyaratan kedewasaan secara sosial 

maupun psikologi masih digolongkan remaja.
35

 

Makna remaja ialah kata „‟remaja‟‟ berasal dari baasa latin yaitu 

“adolescene” yang berarti “to grow” atau “to grow maturaty” 

mendefinisikan remaja sebagai periode pertumbuhan antara masa kanak-

kanak dan dewasa. Adapun Anna Freud berpendapat bahwa pada masa 

remaja terjadi proses perkembangan meliputi perubahan-perubahan yang 

berhubungan dengan perkembanan meliputi psikoseksual dan juga terjadi 

perubahan dan hubungan dengan orangtua dan cita-cita mereka, dimana 
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pembentukan cita-cita merupakan proses pembentukan orientasi masa 

depan.
36

 

Fase remaja merupakan segmen perkembangan individu yang sangat 

penting, yang diawali dengan matangnya organ-organ fisik atau seksual 

sehingga mampu bereproduksi. Menurut Konopka masa remaja ini meliputi:  

1) Remaja awal ialah umur 12 sampai 15 tahun. 

2) Remaja madya ialah umur 15 sampai 18 tahun. 

3) Remaja akhir ialah umur 19 sampai 22 tahun. 

Sementara Salzman mengemukakan bahwa remaja merupakan masa 

perkembangan sikap tergantung (dependence) terhadap orang tua ke arah 

kemandirian (independence),  minat-minat seksual, perenungan diri, dan 

perhatian terhadap nilai-nilai estetik dan isu-isu moral. Dalam budaya 

Amerika, periode remaja ini dipandang sebagai masa strom and stress, 

frustasi dan penderitaan, konflik dan krisis penyesuaiaan, mimpi dan 

melamun tentang cinta, dan perasaan tersisihkan dari kehidupan sosial 

budaya orang dewasa.  

Masa remaja merupakan masa yang banyak menarik perhatian karena 

sifat-sifat khas dan peranannya yang menentukan dalam kehidupan individu 

dalam masyarakat orang dewasa. Masa ini diperinci lagi menjadi beberapa 

masa yaitu:
37
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1) Masa Praremaja atau remaja awal biasanya berlangsung hanya dalam 

waktu relatif singkat. Masa ini ditandai oleh sifat-sifat negatif pada si 

remaja sehingga sering kali masa ini disebut masa negatif dengan 

gejalannya seperti tidak tenang, kurang suka bekerja dan pesimitis. 

Secara garis besar sifat-sifat negatif ini dapat diringkas yaitu negatif 

dalam prestasi, baik prestasi jasmani maupun mental. Sedangkan negatif 

dalam sikap sosial, baik dalam bentuk menarik diri dalam masyarakat 

maupun dalam bentuk agresif terhadap masyarakat. 

2) Masa Remaja atau remaja madya ialah pada masa ini mulai tumbuh 

dalam diri remaja dorongan untuk hidup, kebutuhan akan adanya teman 

yang dapat turut merasakan suka dan dukanya. Pada masa ini, sebagai 

masa mencari sesuatu yang dapat dipandang bernilai, pantas dijunjung 

tinggi dan dipuja-puja sehingga masa ini disebut masa merindu puja yaitu 

sebagai gejala remaja. 

3) Masa remaja akhir merupakan masa setelah remaja dapat menentukan 

pendirian hidupnya, pada dasarnya telah tercapailah masa remaja akhir 

dan telah terpenuhilah tugas-tugas perkemabangan masa remaja, yaitu 

menemukan pendirian hidup dan masuklah individu ke dalam masa 

dewasa.  

b. Aspek-aspek Perkembangan pada Remaja 

1) Menurut Piaget perkembangan fisik adalah perubahan-perubahan pada 

tubuh, otak, kapasitas sensoris dan keterampilan motorik. Perubahan 

fisik otak strukturnya semakin sempurna untuk meningkatkan 
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kemampuan kognitif serta kematangan organ seksual dan fungsi 

reproduksi. 

2) Menurut Piaget perkembangan kognitif adalah perubahan kemampuan 

mental seperti belajar, memori, menalar, berpikir dan bahasa. Seorang 

remaja termotivasi untuk memahami dunia karena perilaku adaptasi 

secara biologis mereka. Remaja secara aktif membangun dunia kognitif 

mereka, dimana informasi yang didapatkan tidak langsung diterima 

begitu saja ke dalam skema kognitif mereka. Remaja mampu mengolah 

cara berpikir mereka sehingga memunculkan suatu ide baru.
38

 

3) Perkembangan Kepribadian dan Sosial adalah perubahan cara individu 

berhubungan dengan dunia dan menyatakan emosi secara unik 

sedangkan perkembangan social berarti perubahan dalam berhubungan 

dengan orang lain. Perkembangan kepribadian yang penting dalam 

remaja adalah identitas diri. Sedangkan perkembangan social pada masa 

remaja lebih melibatkan kelompok teman sebaya disbanding orangtua. 

3. Kematian 

a.  Pengertian Kematian 

Kematian merupakan bagian yang tidak terlepas dari kehidupan 

manusia. Kematian merupakan fakta hidup, setiap manusia di dunia pasti 

akan mati. Kematian tidak hanya dialami oleh kaum lanjut usia, tapi juga 

oleh orang-orang yang masih muda, anak-anak bahkan bayi. Seseorang 

dapat meninggal karena sakit, usia lanjut, kecelakaan dan sebagainya. Jika 
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seseorang meninggal dunia, peristiwa kematian tersebut tidak hanya meli-

batkan dirinya sendiri namun juga melibatkan orang lain, yaitu orang-orang 

yang ditinggalkannya, kematian dapat menimbulkan penderitaan bagi orang-

orang yang mencintai orang tersebut. 

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.
39

 

Kematian merupakan fakta biologis, akan tetapi kematian juga 

memiliki dimensi sosial dan psikologis. Secara biologis kematian 

merupakan berhentinya proses aktivitas dalam tubuh biologis seorang 

individu yang ditandai dengan hilangnya fungsi otak, berhentinya detak 

jantung, berhentinya tekanan aliran darah dan berhentinya proses perna-

fasan.  

Ismail mengatakan bahwa secara medis kematian dapat dideteksi yaitu 

ditandai dengan berhentinya detak jantung seseorang. Namun pengetahuan 

tentang kematian sampai abad moderen ini masih sangat terbatas. Tidak ada 

seorangpun yang tahu kapan dia akan mati. Karena itu tidak sedikit pula 

yang merasa gelisah dan stress akibat sesuatu hal yang misterius ini. 

Dimensi psikologis dari kematian menekankan pada dinamika psikologi 

individu yang akan mati maupun orang- orang di sekitar si mati baik 
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sebelum dan sesudah kematian. Jadi ketika berhentinya proses aktivitas 

dalam tubuh biologis seorang individu yang ditandai dengan hilangnya 

fungsi otak, berhentinya detak jantung, berhentinya tekanan aliran darah dan 

berhentinya proses pernafasan serta terhentinya hubungan manusia dengan 

alam dunia. 
40

 

Banyak ayat yang tersurat dalam Al-quran meningatkan manusia akan 

kematian, diantaranya firman Allaw SWT dalam Surah Ali-Imran ayat 

185.
41 

 

Artinya : “ Tiap-tiap yang bernyawa pasti akan mati dan sesungguhnya 

pada hari kiamat sajalah disempurnakan pahalamu. Barangsiapa 

dijauhkan dari neraka dan dimasukkan dalam surga maka 

sungguh surga itu telah beruntung. Kehidupan dunia ini tidak 

lain adalah kesenangan yang memperdayakan‟‟. (QS.Ali-Imran 

ayat : 185 ) 

Tafsir di atas menjelaskan Allah Ta‟ala memberitahukan kepada seluruh 

makhluk-Nya bahwa setiap diri akan merasakan kematian. Firman ini senada 

dengan firman Allah,‟‟semua yang ada di bumi itu akan binasa. Dan tetap 

kekal Zat Rabbmu yang mempunyai kebesaran dan kemuliaan‟‟(ar-rahman 26-

27). Maka hanya Allah Ta‟ala sajalah yang hidup dan tidak akan mati. Jin dan 
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manusia akan mati, demikian pula para malaikat termasuk para malaikat yang 

memilkul „Arasy. Hanya Zat yang Tunggal lagi Maha Perkasa yang abadi dan 

kekal. Maka Dia menjadi yang akhir setelah sebelumnya menjadi yang awal. 

Ayat ini merupakan takziyah bagi seluruh manusia bahkan tidak aka nada 

seorang pun yang terus berada di muka bumi. Bila sifat penciptaan berakhir, 

maka Allah mendirikan kiamat dan menghisab seluruh makhluk agar 

perhitungan yang adil. 42 

Kematian merupakan akhir dari tahap kehidupan manusia. Setiap 

orang yang hidup akan mengalami kematian. Ketidakpastian mengenai 

kematian itu sendiri menimbulkan  rasa takut pada diri manusia. Demikian  

juga dengan kematian salah satu anggota keluarga atau teman dekat akan 

menimbulkan rasa duka cita bagi orang yang ditinggalkannya. 

 

4. Kesehatan Mental Remaja Pasca Kematian Orang Tua 

Kematian adalah bagian normal dari kehidupan, namun dapat beresiko 

tinggi jika tidak ada dukungan yang tersedia. Reaksi-reaksi parah atas kematian 

dapat menjalar ke hubungan-hubungan keluarga dan mengakibatkan trauma 

bagi anak-anak dan pasangan.
43

 

Kematian orangtua merupakan suatu hal yang sangat sakit untuk dihadapi 

oleh seorang anak, apalagi jika peristiwa kematian orangtua itu terjadi pada 

saat seorang anak sedang berada dalam tahap remaja, pada saat transisi dari 

tahap kanak-kanak ke tahap dewasa. Selama periode ini seorang remaja berada 
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didalam masa transisi dari masih tergantung sebagai seorang anak menjadi 

dapat berdiri  sendiri  sebagai orang dewasa. Perkembangan anak sangat 

membutuhkan perhatian dari orang-orang yang ada di sekeliling kehidupan 

anak,yaitu  yang pertama dan terutama adalah orang tua sendiri yaitu ayah dan 

ibu.
44

 

Sihab mengatakan bahwa kematian pemutusan segala kelezatan duniawi, 

dia adalah pemisah antara manusia dan pengaruh kenyamanan hidup orang- 

orang yang lalai.  Hal ini sejalan dengan firman Allah dalam Al-Quran surat 

An-Nisa ayat 78
45

. 

 

Artinya: “Dimana saja kamu berada, kematian akan mendapatkan kamu, 

kendatipun kamu di dalam benteng yang tinggi lagi kokoh dan jika 

mereka memperoleh kebaikan, mereka mengatakan.” Ini adalah dari 

sisi Allah” dan kalau mereka ditimpa sesuatu bencana mereka 

mengatakan” ini datangnya dari sisi Muhammad”. Katakanlah 

semuanya datang dari sisi Alla. Maka mengapa orang-orang munafik 

itu hamper-hampir tidak memahami [pembicaraan sedikitpun”. (Q.S. 

An-Nisa ayat 78) 

 

Tafsir ayat di atas menjelaskan „‟Dimana pun kamu berada, kematian 

akan menemuimu walaupun kamu berada di dalam benteng yang kokoh‟‟. 
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Yakni, kamu semua pasti mati, sebagaimana Allah berfirman, „‟Setiap diri 

akan merasakan kematian” maka setiap orang memiliki ajal yang telah 

dipastikan dan waktu yang ditetapkan. Kemudian “ Walaupun kamu berada 

di dalam benteng yang kokoh” sehingga tidak perlu merasa takut. Namun, 

benteng itu tidak akan dapat menjaga datangnya kematian.
46

 

Firman Allah Ta‟ala, “jika mereka mendapat kebaikan” yakni 

kesuburan, rezeki, buah-buahan, tanaman pangan, anak-anak, dan 

sebagainya, “maka mereka mengatakan, “Ini dari sisi Allah. “dan jika kamu 

di timpa keburukan,” seperti pailit, kekeringan, kekurangan buah-buahan 

dan tanaman pangan,” mereka mengatakan,”Ini karena ulahmua,” 

maksudnya bersumber dari kamu, disebabkan kami mengikuti kamu dan 

tunduk kepada agama kamu.
47

 

Kematian bukan masalah yang biasa bagi remaja. Maut juga disebut 

sebagai pengancam hidup bagi manusia, sehingga kebanyakan dari individu 

takut akan kematian itu sendiri. Salah satu peristiwa hidup yang dihadapi 

remaja adalah kematian anggota keluarga dicintai atau kematian sendiri 

yang akan datang kepada mereka yang mengancam jiwa.
48

 

Koocher dan Gudas dengan tepat menyatakan bahwa asumsi remaja 

tentang kematian yakni tidak nyamannya remaja dengan kematian, bukan 
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realitas kemampuan remaja untuk memahami dan mengatasi kematian. 

Sebagai akibatnya, remaja memiliki kekhawatiran ketika berpikir tentang 

kemajuan dan kekhawatiran terhadap pertanyaan tentang kematian. 

Schonfeld dan Kappelman bahwa tidak semua remaja mampu memahami 

kematian akan tetapi itu akan sangat terkait erat dengan masa perkembangan 

remaja terutama pada perkembangan kognitif. Tidak mengherankan, remaja 

yang telah memiliki pengalaman tentang kematian tampaknya memiliki 

pemahaman yang lebih matang dari rekan-rekan mereka yang kurang 

berpengalaman.
49

 

Tidak adanya pengalaman tentang kematian membuat remaja kurang 

mampu dalam memahami konsep tentang kematian. Pengembangan konsep 

kematian tampaknya tergantung sampai batas tertentu pada perkembangan 

kognitif. Penelitian menunjukkan bahwa pemahaman remaja terhadap ke-

matian bervariasi secara sistematis dengan usia dan mungkin dengan tingkat 

perkembangan kognitif remaja. Namun, untuk remaja khususnya, 

pengalaman tentang kematian anggota keluarga tercinta dapat berfungsi un-

tuk mempercepat pemahaman tentang kematian. 

Setiap orang yang meninggal akan disertai dengan adanya orang lain 

yang ditinggalkan, untuk setiap orangtua yang meninggal akan ada anak-

anak yang ditinggalkan. Kematian dari seseorang yang kita kenal terlebih 

kita cintai, akan sangat berpengaruh terhadap kehidupan selanjutnya. Apa 

lagi jika orang tersebut dekat dengan kita, orang yang dikasihi, maka akan 
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ada masa dimana kita akan meratapi kepergian mereka dan merasakan 

kesedihan yang mendalam. 

Kematian salah satu atau ke dua orangtua akan menyisakan luka yang 

mendalam bagi remaja. Bahkan tidak jarang remaja mengalami shock dan 

sangat terpukul. Krisis yang ditimbulkan akibat kehilangan orang tua 

memiliki dampak serius dalam tahapan perkembangan remaja. 

Kematian orang tua menjadi peristiwa yang sangat berarti bagi remaja 

karena dengan demikian keluarganya tidak lagi utuh. Akan banyak 

perubahan dan penyesuaian yang terjadi. Hal ini juga tidak menutup ke-

mungkinan dapat menimbulkan konflik dalam diri remaja. 

Adapun kehilangan yang dirasakan adalah kehilangan perhatian dan 

kasih sayang,kehilangan model, kehilangan rasa aman, kehilangan teman 

berbagi, kehilangan keutuhan keluarga, dan kehilangan arah. Pasca kematian 

orangtua remaja membutuhkan figur pengganti. Adapun figur pengganti 

orangtua yang diperoleh remaja adalah pengasuhan dari keluarga terdekat, 

ayah tiri atau ibu tiri. Figur pengganti yang berfungsi dengan baik, akan 

memperoleh perilaku sosial yang bertanggung jawab dan kemandirian secara 

emosional. Sedangkan figur pengganti yang tidak berfungsi dengan baik 

menghasilkan penyimpangan perilaku sosial dan gangguan moral. 

Pasca kematian salah satu atau ke dua orangtuanya, remaja 

membutuhkan figur pengganti. Agama Islam sangat menganjurkan setiap 
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umatnya untuk menyantuni anak yatim, sebagaimana yang diterangkan 

dalam Al-Quran surat Al-an‟am ayat 152.
50

 

 

Artinya: “ Dan janganlah kamu dekati harta anak yatim, kecuali dengan cara 

yang lebih bermanfaat, hingga sampai ia dewasa. Dan 

sempurnakanlah takaran dan timbangan dengan adil. Kami tidak 

memikulkan beban kepada sesorang melainkan sekedar 

kesanggupannya. Dan apabila kamu berkata, maka hendaklah kamu 

berlaku adil, kendatipun ia adalah kerabat(mu), dan penuhilah janji 

Allah. Yang demikian itu diperintahkan Allah kepadamu agar 

kamu ingat”. (Q.S. Surah Al-an’am ayat 152) 

Tafsir ayat diatas menjelaskan, maka setiap orang yang memiliki 

anak yatim melakukan sebuah tindakan, dia memisahkan makanan dan 

minumannya dari makanan dan minuman anak yatim, bahkan 

melebihkannya. Kemudian, mengkhususkannya bagi anak yatim untuk 

dimakan atau bagian itu menjadi rusak karena terlalu banyak. Tindakan itu 

menyulitkan mereka. Kemudian, mereka menceritakan hal itu kepada 

Rasulullah SAW. Frman Allah Ta‟ala,” dan sempurnakanlah takaran dan 

timbangan dengan adil.” Allah Ta‟ala menyuruh untuk menegakkan kadilan 
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dalam hal mengambil dan memberi, sebagaimana Dia pun mengancam 

karena meninggalkan keadilan. 
51

 

Dan penuhilah wasiat Allah yang telah diperintahkan kepadamu. 

Pemenuhannya ialah dengan jalan menaati apa yang telah diperintahkan dan 

dilarang-Nya kepadamu, dan amalkanlah kitab dan sunah rasul-Nya, itulah 

yang dimaksud dengan memenuhi janji Allah. „‟yang demikian 

diperintahkan oleh kamu agar kamu ingat” yang dimaksud ialah supaya 

kamu mengambil pelajaran dan menghentikan keburukan yang tengah kamu 

lakukan.
52

 

Kewajiban menyantuni anak yatim dikarenakan anak yatim 

merupakan tanggung langsung dari keluarga. Dukungan langsung dari 

keluarga akan sangat membantu remaja dalam mengatasi rasa kehilangan 

pasca kematian orangtua. Adapun dukungan langsung yang diberikan 

keluarga seperti, perhatian yang lebih dari pada sebelumnya, motivasi serta 

nasehat-nasehat yang akan dapat membantu remaja dalam mengatasi rasa 

kehilangan pasca kematian orangtua. 

Menurut James dan Friedman duka cita atas kematian seseorang atau 

sesuatu yang dicintai adalah masalah kesehatan mental yang paling 

menantang dan paling  sering  dihadapi oleh parakonselor. Kematian 

seseorang yang dicintai mungkin merupakan  pengalaman kehilangan yang 

paling mempengaruhi individu secarafisik, emosional dan spiritual. Perasaan 

duka atau respon emosional individu atas kehilangan yang dialami 
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mencakup seluruh emosi alamiah manusia yang mengiringi kehilangan 

tersebut.
53

 

Hubungan seseorang dengan orang yang meninggal sangat 

mempengaruhi tanggapan emosional individu terhadap  kematian. Jika 

individu yang ditinggalkan memiliki hubungan positif  dengan orang yang 

meninggal, maka individu tersebut akan mengalami rasa berduka yang lebih 

intens dibandingkan individu yang hubungannya tidak terlalu positif dengan 

orang yang meninggal. 

Kavanaugh (Leming & Dickinson,1998) mengidentifikasi tujuh 

perilaku dan perasaan sebagai bagian dari proses penanggulangan dukacita, 

shock dan penolakan, kekacauan, perasaan yang berubah-ubah, rasabersalah, 

kehilangan dan  kesepian, kelegaan dan kembali hidup
54

. 

a. Shock dan Penolakan. Penolakan tidak hanya merupakan pengalaman 

yang biasa terjadi diantara orang yang  baru berduka, tapi juga 

memberikan fungsi positif dalam proses adaptasi.  

b. Kekacauaan adalah suatu tingkatan dalam proses berduka cita dimana 

seseorang benar-benar tidak sesuai dengan kenyataan hidup sehari-hari. 

c. Reaksi yang mudah berubah yang seseorang mengalami duka ita 

diharapkan pada kemungkinan keenderungan seseorang merasa marah, 

frustasi, tidak berdaya atau sakit hati 
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d. Rasa bersalah adalah kemarahan dan kebencian pada diri seseorang dan 

sering kali membuat orang menyalahkan dirinya sendiri dan depresi, 

rasa bersalah adalah bagian yang normal dalam proses kita. Rasa 

bersalah adalah bagian yang normal dalam proses  duka cita. 

e. Kehilangan dan kesepian adalah sisi lain dari penolakan. Mereka yang 

lari dari pengalaman ini akan  berubah menjadi penolakan dalam usaha 

untuk menolak perasaan  kehilangan atau berusaha untuk menemukan 

pengganti teman baru. Lari dari kenyataan tidak akan terjadi selamanya, 

tetapi  karena merasa kehilangan dan kesepian merupakan  bagian 

penting dari pengalaman yang menyedihkan. Menurut kavanaugh tujuan 

pokok melawan kesedihan adalah membangun kebebasan baru atau 

untuk menemukan kebebasan baru dan hubungan yang aktif.  

f. Kelegaan ialah walaupun  perasaan  lega   dapat  meningkatkan  

perasaan  bersalah,  seperti penolakan, rasa bersalah juga menjadi 

tempat yang aman dari rasa sakit, kehilangan, dan kesepian yang 

ditahan ketika seseorang merasa sedih. 

g. Hidup kembali ialah sebagai seseorang yang terus maju dalam 

keidupan, tanpa adanya kematian sangatlah jelas jika proses yang 

melibatkan penyesuaian diri dan penyesuaian waktu, terutama jika 

hubungannya sangat berarti.  

h. Kesedihan adalah hal yang normal dan menyadari apa yang diharapkan 

yaitu membantu orang yang bersedih dengan berfantasi bersama-sama 
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akan menjanjikan kehidupan yang baru yang diisi dengan peraturan, 

tujuan dan makna kehidupan. 

Peristiwa kematian orang tua tentunya memberi pengalaman 

tersendiri bagi remaja dengan segala keterbatasan pemahamannya. Untuk 

itu, penelitian ini berupaya untuk menggali bagaimana kesehatan mental 

remaja pasca kematian orang tuanya dan bagaimana peristiwa itu memberi 

pengaruh pada proses perkembangannya. 

1) Ciri-ciri Tingkah Laku Yang Sehat. 

Menggambarkan ciri-ciri tingkah laku yang normal atau sehat 

biasanya relatif agak sulit dibanding dengan tingkah laku yang tidak normal. 

Ini disebabkan karena tingkah laku yang normal seringkali kurang 

mendapatkan perhatian karena tingkah laku tersebut dianggap wajar, 

sedangkan tingkah laku abnormal biasanya mendapatkan perhatian karena 

biasanya tidak wajar dan aneh. 

Adapun ciri-ciri individu yang normal atau sehat pada umumnya 

adalah sebagai berikut:
55

 

a) Bertingkah laku menurut norma-norma sosial yang diakui. 

b) Mampu mengelola emosi. 

c) Mampu mengaktualkan potensi-potensi yang dimilki. 

d) Dapat mengikuti kebiasan-kebiasan sosial. 

e) Dapat mengenali resiko dari setiap perbuatan dan kemampuan tersebut 

digunakan untuk menuntun tingkah lakunya. 

                                                 
 

55
 Siswanto, 2007. Kesehatan Mental Konsep, Cakupan dan Perkembangan. 

Yogyakarta. CV Andi Offset.hlm. 24 
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f) Mampu menunda keinginan sesaat untuk mencapai tujuan jangka 

panjang. 

g) Mampu belajar dari pengalaman dan biasanya gembira. 

2) Kemampuan Penyesuaian diri Remaja Pasca Kematian Orangtua 

Orang yang dipandang mempunyai penyesuaian diri yang baik 

adalah individu yang telah belajar bereaksi terhadap dirinya dan 

lingkungannya denga cara-cara yang matang, efisien, memuaskan dan sehat 

serta dapat mengatasi konflik mental, frustasi, kesulitan pribadi dan sosia 

tanpa mengembangkan perilaku simptomatik dan gangguan psikosomatik 

yang menganggu tujuan-tujuan moral, sosial, agama dan pekerjaan. Orang 

seperti itu mampu menciptakan dan mengisi hubungan antarpribadi dan 

kebahagian timbal balik yang mengandung realisasi dan perkembangan 

kepribadian secara terus-menerus. 

Ada enam penyesuaiaan diri yang harus dilakukan remaja sebagai 

berikut: 

a) Menerima dan mengintegrasikan pertumbuhan, badannya dalam 

kepribadian. 

b) Menentukan peran dan fungsi seksualnya yang adekuat dalam 

kebudayaan tempatnya berada. 

c) Mencapai kedewasaan dengan kemandirian, kepercayaan diri dan 

kemampuan untuk menghadapi kehidupan. 

d) Mencapai posisi yang diterima oleh masyarakat. 
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e) Mengembangkan hati nurani, tanggunga jawab, moralitas dan nilai-nilai 

yang sesuai dengan lingkungan dan kebudayaan. 

f) Memecahkan problem-problem nyata dalam pengalaman sendiri dalam 

kaitannya dengan lingkungan . 

3) Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Proses Penyesuaiaan Remaja. 

Menurut Schneiders (1984), setidakny ada lima faktor yang dapat 

mempengaruhi proses penyesuaiaan diri remaja yaitu:
56

 

a) Kondisi Fisik ialah penyesuaiaan diri seseorang akan lebih mudah 

dilakukan dan dipelihara dalam kondisi fisik yang sehat daripada yang 

tidak sehat. Kondisi fisik yang sehat dapat menimbulkan penerimaan 

diri, percaya diri, harga diri dan sejenisnya yang akan menjadi kondisi 

yang sangat menguntyungkan bagi proses penyesuaian diri. 

b) Kepribadian merupakan unsur-unsur yang penting berpengaruh terhadap 

penyesuaiaan diri ialah kemauaan dan kemampuan untuk berubah yang 

mana berupa karakteristik kepribadian yang pengaruh sangat menonjol 

terhaap proses penyesuaiaan diri yang akan berubah dan berkembang 

melalui proses belajar. 

c) Edukasi atau pendidikan dapat mempengaruhi penyesuaiaan diri 

individu melalui proses belajar, pengalaman, latihan dan determinasi 

diri. 

                                                 

 
56

Ibid. hlm. 181-189 
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d) Lingkungan sebagai variabel yang berpengaruh terhadap penyesuaiaan 

diri sudah tentu meliputi lingkungan keluarga merupakan lingkungan 

utama yang sangat penting atau bakan tidak ada yang penting dalam 

kaitannya dengan penyesuaiaan diri individu, sekolah dan masyarakat 

sangat berpengaruh dalam kehidupan dan perkemabangan intelektual, 

sosial, nila-nilai, sikap dan moral. Dan konsistensi terhadap nilai-nilai, 

sikap, aturan-aturan, norma,moral dan perilaku masyarakat akan 

diidentifikasi oleh individu yang berada dalam masyarakat tersebut 

sehingga akan berpengaruh terhadap proses perkembangan penyesuaiaan 

dirinya. 

e) Agama dan budaya yang memberikan sumbangan nila-nilai, keyakinan, 

praktik-praktik yang memberi makna sangat mendalam, tujuan serta 

kestabilan dan keseimbangan hidup individu. Sedangkan budaya ialah 

adanya karakteristik yang diwariskan kepada individu melalui berbagai 

media dalam lingkungan keluarga, sekolah, maupun masyarakat.  

4) Kemampuan mengembangkan bakat dan kreativitas. 

Bakat merupakan kemampuan bawaan yang merupakan potensi-

potensi yang masih perlu dikembangkan atau hadiah. pada dasarnya, setiap 

manusia memiliki bakat pada suatu bidang tertentu dengan kualitas yang 

berbeda-beda. Bakat yang dimiliki mencapai prestasi pada bidang ini. Untuk 

itu diperlukan adanya latihan, pengetahuan, dorongan asosiasi dan moral 

adri lingkungan yang terdekat. Bakat yang bersifat akademik berhubungan 
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dengan pelajaran sedangkan yang bersifat nonakademik dalam bidang sosial, 

seni, olahraga serta kepimimpinan.
57

 

Kreativitas dapat diartikan sebagai suatu kemampuan untuk 

menciptakan suatu produk baru,. Kreativitas juga berhubungan dengan 

kemampuan untuk  membuat kombinasi-kombinasi baru atau hubungan-

hubungan baru antar unsure, data atau hal-hal yang sudah ada sebelumnya.. 

Pada dasarnya setiap individu memiliki potensi kreatif. Permasalahnnya 

ialah apakah individu yang bersangkutan mendapatkan rangsangan mental 

dan suasana yang kondusif, baik dalam keluarga maupun di sekolah untuk 

mengembangkan potensi kreatifnya. 
58

 

Maka dapat dipahami bahwa kesehatan mental adalah terhindarnya 

seseorang dari gangguan dan penyakit kejiwaan, mampu menyesuaikan diri, 

sanggup menghadapi masalah-masalah dan kegoncangan-kegoncangan 

biasa, adanya keserasian fungsi-fungsi jiwa atau tidak ada konflik dan 

merasa bhawa dirinya berharga, berguna dan bahagia, serta dapat 

menggunakan potensi yang ada padanya seoptimal mungkin.   

B. Kajian Terdahulu 

Penulis menemukan beberapa penelitian dengan tema sejenis, yakni 

mengenai kondisi mental remaja pasca kematian orang tua diantaranya adalah 

sebagai berikut : 

                                                 

 
57
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1. Skripsi Nurhidayati, tahun 2014 Fakultas Psikologi dengan judul “ Makna 

Kematian Orangtua (studi fenomenologi pada remaja pasca kematian 

orangtua)“ Dalam penelitian ini membahas tentang permasalahan 

bagaimana makna kematian orangtua menurut remaja dan mengubah remaja 

menjadi pribadi yang lebih baik serta tercapainya kemandirian emosional. 

Sedangkan pada penelitian yang penulis lakukan adalah bagaimana 

Kesehatan Mental Remaja Pasca Kematian Orangtua di Kampung Keranji 

Guguh Kecamatan Koto Gasib Kabupaten Siak dan mengubah sikap 

penyesuaian diri pada remaja mempunyai mental yang sehat akibat 

fenomena traumatik tersebut. 

2. Skripsi Sari Nurmala, tahun 2016 Fakultas Psikologi yang berjudul‟‟ Grief 

(Kedukaan) Pada Remaja Pasca Kematian Ayah‟‟. grief pada remaja yang 

mengalami kematian orangtua secara mendadak, melihat faktor apa yang 

menyebabkan grief dan untuk melihat proses perkembangan grief yang 

dialami dapat dilihat melalui sulit tidur dan sakit, ekspresi kognitif 

kebingungan, ketidak percayaan, dan ketergantungan ekspresi afektif putus 

asa dan perasaan sedih, ekspresi tingkahlaku menarik diri dari lingkungan. 

Sedangkan pada penelitian yang penulis lakukan adalah bagaimana 

Kesehatan Mental Remaja Pasca Kematian Orangtua di Kampung Keranji 

Guguh Kecamatan Koto Gasib Kabupaten Siak dan mengubah sikap 

penyesuaian diri pada remaja mempunyai mental yang sehat akibat 

fenomena traumatik tersebut. 
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C. Kerangka Pikir 

Kerangka berfikir  adalah suatu model konseptual tentang bagaimana 

teori berhubungan dengan berbagai faktor yang diidentifikasikan sebagai 

masalah yang penting. Dari penelitian yang dilakukan tentang bagaimana 

Kesehatan Mental Remaja Pasca Kematian Orang Tua di Kampung Kertanji 

Guguh Kecamatan Koto Gasib Kabupaten Siak. 

Kerangka berpikir ini dimulai untuk melihat dan mengetahui bagaimana 

Kesehatan Mental Remaja Pasca Kematian Oran Ttua di Kampung Keranji 

Guguh Kecamatan Koto Gasib. Dengan mengetahui kondisi kesehatan mental 

remaja pasca kematian orang tua, secara menyeluruh melalui aspek-aspek 

kesehatan mental meliputi kesehatan emosi ialah kemampuan mengendalikan 

pikiran, perasaan dan perilaku remaja. Kesehatan intelektual ialah kemampuan 

mengendalikan kecerdasan untuk berpikir dan memecahkan masalah 

kehidupan sehari-hari. Kesehatan sosial ialah kemampuan dalam bersosialisasi 

dan berkomunikasi dengan baik di lingkungan. Kesehatan fisik ialah 

kemampuan dalam menyesuaikan perubahan-perubahan internal dan eksternal 

kemudian aspek yang terakhir ialah kesehatan spiritual ialah kemampuan untuk 

memiliki jiwa yang tenang dan tidak  melakukan tindakan-tindakan diluar batas 

kewajaran manusia sehingga berpikir secara rasional. 

Kesehatan mental merupakan kemampuan untuk menyesuaikan diri 

dengan lingkungan terwujudnya keharmonisan dalam fungsi jiwa, tercapainya 

kemampuan untuk menghadapi permasalahan sehari-hari serta dapat 

menggunakan potensi semaksimal mungkin.  
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Namun faktor tersebut harus meliputi dukungan eksternal dan sumber-

sumbernya yang ada pada diri seorang remaja (misalnya keluarga, lingkungan 

sosial dalam hal ini yang melindungi remaja), Kekuatan personal yang 

berkembang dalam diri seorang remaja dan kemampuan sosial (seperti 

mengatasi konflik, kemampuan-kemampuan berkomunikasi). Agar remaja 

mampu menggunakan kesehatan mental dengan baik. 

 

Kesehatan mental adalah kemampuan untuk menyesuaikan 

diri dengan lingkungan terwujudnya keharmonisan dalam 

fungsi jiwa, tercapainya kemampuan untuk menghadapi 

permasalahansehari-hari.

Kesehatan mental dari berbagai 

aspek: 

Kesehatan Emosi 

Kesehatan Intelektual 

 

Kesehatan Sosial 

Kesehatan Fisik 

Kesehatan Spiritual 

Remaja menjadi individu yang  memiliki mental 

yang sehat, berdasarkan keimanan dan ketakwaan, 

mampu menyesuaikan diri dilingkungan serta 

mampu menghadapi masalah dan terhidarnya dari 

penyakit fisik dan psikis 


