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BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Istilah kesehatan mental sudah sering terdengar dalam kehidupan

masyarakat, dapat dikatakan bahwa kesehatan mental merupakan suatu

kondisi dimana orang terhindar dari suatu gangguan jiwa. Namun, pribadi

yang seperti apa yang dianggap paling sehat mentalnya dan ukuran yang

dipakai untuk menentukan orang yang sehat secara mental?

Para ahli menjelaskan mengenai kesehatan mental yang berbeda-beda,

sehingga belum ada pengertian yang sama untuk menilai suatu kondisi sehat

mental. Oleh karena itu, untuk memahami suatu konsep mengenai kesehatan

mental perlu mempertimbangkan faktor budaya.

Lebih jelas Marsella (dalam Muluk & Murniati, 2007)  mengatakan

banyak riset dalam psikiatri dan psikologi cenderung bias karena tidak

memperhitungkan faktor budaya dalam menjelaskan mengenai pengalaman

sakit (illness eksperiences) yang didasarkan pada situasi sosial serta

mempertimbangkan hal-hal yang dianggap memiliki makna dalam memahami

suatu konsep kesehatan mental.

Penelitian mengenai konsep sehat, sakit dan penyakit dalam konteks

budaya yang telah dilakukan oleh Soejati dan Sunanti (2004), mengatakan

bahwa paradigma-paradigma sehat adalah cara pandang atau pola pikir

pembangunan kesehatan yang bersifat holistik, proaktif, antisipatif, dengan

1



2

melihat masalah kesehatan sebagai masalah yang dipengaruhi oleh banyak

faktor secara dinamis dan lintas sektoral, dalam suatu wilayah yang

berorientasi kepada peningkatan pemeliharaan dan perlindungan terhadap

penduduk agar tetap sehat dan bukan hanya penyembuhan penduduk yang

sakit. Pada intinya paradigma sehat memberikan perhatian utama terhadap

kebijakan yang bersifat pencegahan dan promosi kesehatan, memberikan

dukungan dan alokasi sumber daya untuk menjaga agar yang sehat tetap sehat

namun tetap mengupayakan yang sakit segera sehat. Pada prinsipnya

kebijakan tersebut menekankan pada masyarakat untuk mengutamakan

kegiatan kesehatan daripada mengobati penyakit.

Konsep sehat dan sakit merupakan dua hal yang selalu terjadi

sepanjang sejarah manusia dan dikenal di semua kebudayaan. Namun

demikian cara pandang antara budaya satu dengan budaya lainnya mengenai

konsep sehat dan sakitpun berbeda-beda, yang dalam hal ini relativitas

pengertian masyarakat tentang sehat dan sakit ini dapat dipahami dari

beberapa hal. Ada beberapa hal yang harus dipertimbangkan dalam menyikapi

konsep sehat dan sakit, antara lain: (1) memahami kondisi sehat dan sakit, (2)

memahami penyebab suatu kesakitan, (3) memberi kewenangan orang yang

dapat menetapkan kondisi sehat atau sakit, (4) merespon terhadap kesakitan

atau simptomnya, dan (5) menetapkan klasifikasi kesakitan. Akibat dari

perbedaan pemahaman ini, sulit untuk menilai seseorang sehat atau sakit atas

dasar pengalaman, persepsi, penilaian, atau budaya itu sendiri (Notosoedirdjo

& Latipun, 2005).
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Kesehatan mental dan jiwa tidak dapat dipisahkan dengan kesehatan

fisik, sebab ketika seseorang mengalami sakit secara fisik, terkadang merusak

mental dan jiwanya, begitu pula sebaliknya ketika seorang mengalami sakit

mentalnya akan berakibat pada fisik. Contohnya saja ketika seseorang

mengalami sakit fisik seperti penderita kanker, penderita akan merasa

terganggu mentalnya atas rasa sakit yang dialaminya, sehingga ketika mental

seseorang terganggu maka sakit fisik yang dirasakan semakin bertambah sakit

(Notosoedirdjo & Latipun, 2005).

Psikologi Islam memandang bahwa seseorang yang sehat mentalnya

adalah seseorang yang terhindar dari keluhan dan gangguan mental baik

berupa neurosis maupun psikosis (penyesuaian diri terhadap lingkungan

sosial) orang yang sehat mental akan senantiasa merasa aman dan bahagia

dalam kondisi apapun, dan akan melakukan intropeksi atas segala hal yang

dilakukannya sehingga ia akan mampu mengontrol dan mengendalikan dirinya

sendiri (Yeli, 2012). Hal ini didukung dengan pendapat Schneiders bahwa

seseorang yang sehat akan merasa aman dan dicintai.

Penjelasan mengenai kesehatan mental tersebut dapat disimpulkan

bahwa seseorang dikatakan sehat apabila terbebas dari gejala psikosis dan

neurosis, merasa aman dan bahagia dalam kondisi apapun, mampu

mengontrol emosi, dapat mengikuti kebiasaan-kebiasaan sosial serta

bertingkah laku sesuai norma dilingkungan yang diakui. Sebaliknya dalam

menentukan seseorang tidak sehat mental dapat dilihat dari fungsi fisik dan

psikis yang tidak sesuai dengan norma sosial, selain itu tidak dapat
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mengontrol emosi, selalu merasa tidak aman dalam kondisi apapun serta

tingkah lakunya tidak sesuai dengan aturan serta norma yang berlaku

dilingkungan sosial.

Masyarakat Melayu adalah salah satu dari delapan masyarakat etnis

budaya "asli" di Propinsi Riau. Walaupun terdapat beberapa perbedaan dalam

bentuk corak adat istiadat serta kebiasaan di antara kelompok masyarakat yang

delapan ini namun terdapat hal-hal mendasar yang universal yaitu aspek-aspek

dimana adat istiadat dan kebiasaan berpengaruh dan berperan dalam

perwujudan sikap, karakter, respon, cara pandang dan lainnya merupakan ciri-

ciri yang koresponden. Budaya merupakan hal yang berperan dalam

mengartikan definisi kesehatan mental, seperti hasil penelitian sebelumnya

yang dilakukan oleh Muluk & Murniati (2007) terdapat perbedaan yang sangat

kontras terhadap konsep kesehatan mental menurut budaya barat, budaya Jawa

dan budaya Minang. Budaya Barat menempatkan keselarasan (harmoni)

sebagai kata kunci kesehatan mental, budaya Jawa mengartikan keselarasan

sebagai sesuatu yang harus dibatinkan, sementara etnik Minangkabau

memandangnya sebagai sebuah harmoni yang harus biarkan terbuka sesuai

dengan prinsip perimbangan pertentangan. Artinya, masyarakat budaya Jawa

dan budaya Minang memiliki prinsip yang berbeda tentang kesehatan mental,

demikian pula dengan budaya Riau.

Hamidy (1989) berpendapat pada umumnya penduduk di daerah Riau

ini bersuku Melayu, namun di samping itu terdapat pula suku-suku

terbelakang yaitu Suku Sakai dan Suku Akit yang terdapat di Kabupaten
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Bengkalis, Suku Talang Mamak di Indragiri Hulu, Suku Bonai di Kabupaten

Kampar dan Suku Orang Laut di Kabupaten Kepulauan Riau. Penduduk

daerah Riau umumnya adalah pemeluk agama Islam yang taat. Agama Islam

di daerah ini telah dianut sejak masuknya agama Islam yang diperkirakan pada

abad ke-11 dan 12 M. Namun demikian, kepercayaan-kepercayaan kepada

sesuatu yang ghaib masih melekat pada sebagian masyarakat, seperti pada

masyarakat pedalaman dan khususnya masyarakat suku Sakai.

Orang Melayu pada umumnya sangat menjunjung nilai-nilai

keIslaman, seperti sifat-sifat yang sabar, penyantun, sopan, rendah hati, setia,

teguh pendirian dan taat pada ajaran agama menjadi indikator dalam menilai

perilaku seseorang terutama dalam kehidupan bermasyarakat. Artinya, orang

Melayu menjadikan ajaran Islam sebagai tolok ukur dalam menilai baik atau

buruk perilaku seseorang.

Orang pedalaman seperti suku Sakai memeluk Islam tetapi Islam yang

masih kental dengan kepercayaan pada makhluk halus, kepercayaan pada

makhluk halus suku pedalaman tidak sesuai dengan syariat islam yang dianut.

Sebagian masyarakat suku pedalaman ini mempercayai tiap-tiap tempat

disekitar mereka ada “penunggu” nya, mereka beranggapan bahwa tiap-tiap

makhluk penunggu ini bermacam-macam, tergantung dimana makhluk halus

itu berdiam. Anggapan masyarakat suku pedalaman erat kaitannya dengan

kesehatan mental. Notosedirdjo dan Latipun (2005) berpendapat bahwa orang

yang terganggu mentalnya adalah orang-orang yang mempercayai adanya ruh

jahat dan sebagian percaya bahwa orang yang kerasukan ruh jahat termasuk
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pada golongan orang yang tidak sehat mental. Kata tidak sehat mental selalu

dihubungkan dengan kata gila. Sementara, fenomenanya dalam kebiasaan

orang Melayu ungkapan seperti “gile, tak berotak” menjadi kebiasaan dalam

bahasa sehari-hari. Ungkapan tersebut tidak sama maknanya seperti kata gila

yang benar terganggu mentalnya, orang Melayu beranggapan bahwa ungkapan

gile merupakan suatu bentuk guarauan dalam sehari-hari.

Berbicara mengenai konsep sehat, etnik Melayu juga memiliki cara

pandang yang berbeda mengenai konsep sehat, seperti hasil wawancara yang

penulis lakukan pada SM (28 Oktober 2013) salah satu masyarakat pedesaan

Indragiri Hilir (Inhil), SM berpendapat jika seseorang masih sanggup

melaksanakan kegiatan sehari-hari meskipun dalam keadaan sakit kepala atau

flu misalnya, maka orang tersebut dianggap sehat. Sebaliknya, jika seseorang

tidak dapat melakukan aktivitas apapun, maka orang tersebut dianggap sakit.

Selain itu SM berpendapat bahwa orang yang sehat secara mental adalah

orang-orang yang dapat menjalankan aturan sesuai norma atau ajaran agama

yang berlaku dalam kehidupan serta dapat melakukan penyesuaian diri

dilingkungan dimana ia tinggal (SM. W. O1).

Sementara banyak masyarakat yang masih mempercayai

penyembahan kepada hal-hal yang ghaib, misalnya berdasarkan observasi

yang peneliti lakukan pada (08 November 2013) pada masyarakat tertentu

mempercayai jika membeli sebuah motor baru harus disiram dengan darah

ayam, mereka beranggapan jika hal ini dilakukan maka akan diberi

keselamatan setiap mengendarai motor tersebut.
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Perbuatan tersebut termasuk syirik dan bertentangan dengan syariat

Islam karena, menurut pandangan psikologi Islam seseorang yang sehat

mental adalah orang yang dapat menjalankan aturan serta norma agama Islam

sehingga  Islam tidak membenarkan hal-hal yang berbau syirik. Darajat

(dalam Ramayulis, 2004) menjelaskan konsep sehat mental menurut

pandangan Islam adalah terwujudnya keserasian yang sungguh-sungguh antara

fungsi kejiwaan dan terciptanya penyesuaian diri antara manusia dengan

dirinya serta lingkungan berlandaskan keimanan dan ketaqwaan, dan bertujuan

untuk mencapai hidup yang bermakna dan bahagia dunia akhirat. Hal tersebut

sesuai dengan gurindam dua belas fasal 1 yaitu:

“Barang siapa tiada memegang agama, sekali-kali tiada
boleh dibilangkan nama”.(Gurindam Duabelas)

Fasal tersebut menjelaskan mengenai syariat Islam yaitu berpegang teguh pada

agama, dimana agama menjadi tolok ukur dalam menilai konsep kesehatan

mental.

Pendapat SM berbeda dengan cara pandang NN (wawancara pada 05

November 2013), yang mengatakan bahwa orang yang sakit fisik maupun

psikis dilatarbelakangi karena adanya kekuatan Tuhan. NN meyakini bahwa

proses penyembuhan ketika sakit datangnya dari Tuhan. Lebih lanjut NN

berpendapat dalam diri seseorang  yang sakit fisik maupun psikis terdapat

kekuatan batin dan itu berasal dari kekuatan Tuhan, sehingga ketika seseorang

sakit secara spontanitas terucap kata “Astaghfirullah”. Pengucapan istighfar

tersebut didasari keyakinan individu bahwa kesembuhan akan terjadi jika
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mereka berpegang teguh pada Agama (NN. W. 01). Artinya sehat dan sakit itu

datangnya dari Tuhan.

Pendapat dapat disimpulkan yaitu kesehatan  merupakan suatu kondisi

dimana seseorang dalam kondisi sehat baik secara fisik maupun psikis,

kesehatan selalu dihubungkan dengan kata sakit. Maka, orang yang sakit

secara fisik maupun psikis adalah orang yang tidak dapat menjalankan norma

dan aturan agama, dengan kata lain unsur agama menjadi indikator seseorang

dalam menilai kesehatan seseorang. “Berdasarkan pemaparan tersebut

mengenai konsep kesehatan mental, penulis ingin meneliti lebih dalam

mengenai Konsep Kesehatan Mental Menurut Melayu Riau”.

B. Pertanyaan Penelitian

Berdasarkan hal tersebut maka identifikasi masalah yang akan

diuraikan dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana konsep kesehatan mental menurut pandangan orang

Melayu Riau?

2. Faktor-faktor serta karakteristik yang pribadi yang sehat secara mental

menurut pandangan orang Melayu Riau?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan dilakukannya penelitian untuk mengetahui konsep kesehatan

mental menurut Melayu Riau.
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D. Keaslian Penelitian

Penelitian ini merujuk pada hasil penelitian yang dilakukan oleh Muluk

dan Murniati (2007) sebelumnya mengenai “Konsep Kesehatan Mental

Menurut Masyarakat Etnik Jawa dan Minangkabau” dengan hasil yang berbeda

antara kedua kultur tersebut yaitu kedua kultur menempatkan keselarasan

sebagai kata kunci dalam memandang konsep kesehatan mental, etnik Jawa

berpendapat keselarasan adalah suatu hal yang harus dibatinkan, sementara

etnik Minangkabau berpendapat bahwa keselarasan adalah suatu harmoni yang

harus dibiarkan terbuka sesuai dengan prinsip perimbangan pertentangan.

Penelitian yang dilakukan Baird, Jones, Martin, & Yearwood. (2012)

mengenai “Kesehatan Mental pada Wanita Caribbean dengan HIV/AIDS”

dengan hasil bahwa 50% wanita penderita HIV/AIDS selain memiliki

penurunan kesehatan fisik, penderita juga mengalami penurunan kesehatan

mental. Hal ini dapat disimpulkan bahwa kesehatan fisik atau sakit fisik

berpengaruh pada status kesehatan mental seseorang. Selain itu penelitian ini

menjelaskan faktor-faktor yang dapat mempengaruhi penurunan kesehatan

mental antara lain: ketidaksetaraan gender, kemiskinan, kekerasan, beban yang

berhubungan dengan tanggung jawab yang tidak sesuai, serta adanya

diskriminasi dalam budaya tertentu dan pandangan mengenai penularan

HIV/AIDS melalui kontak fisik. Hal tersebut membuat penderita merasa tidak

diterima dilingkungan sosial dimana ia tinggal, sehingga berpengaruh pada

kesehatan mental penderita.
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Penelitian Wang Zhi (2013) mengenai “Coping Style and Mental

Health on High School Students” yang menunjukkan bahwa siswa menengah

atas dalam mengatasi permasalahannya cenderung mengambil sikap yang

positif dan menyalahkan diri sendiri menjadi faktor yang dapat mempengaruhi

kesehatan mental siswa. Terdapat perbedaan gaya mengatasi masalah dengan

berkonsultasi pada siswa yang berbeda kelas, perbedaan lain terlihat pada

obsesi, kecemasan, dan ketidakseimbangan mental dari kelas yang berbeda

dalam hal kesehatan mental.

Penelitian lain yang dilakukan Soejati & Sunanti (2004) mengenai

“Konsep Sehat dan Penyakit, dalam Konteks Sosial Budaya”, yang

memandang paradigma sehat dilihat dari cara pandang atau pola pikir

seseorang yang bersifat holistik, proaktif antisipatif dalam melihat suatu

masalah serta memasukan unsur budaya yang dinamis dalam memandang

konsep sehat.

Penulis tertarik untuk membahas lebih lanjut tentang “Konsep Kesehatan

Mental Menurut Melayu Riau”.

E. Manfaat Penelitian

a. Secara Teoritis

Hasil penelitian ini dapat menjadi bahan masukan bagi semua pembaca

untuk memahami dan mengetahui mengenai orang Melayu Riau dalam

memandang konsep kesehatan mental.
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b. Secara Praktis

Penelitian ini memberikan informasi tentang cara pandang orang Melayu

Riau mengenai konsep kesehatan mental. Hasil penelitian ini dapat

dijadikan landasan bagaimana menilai individu yang sehat mental

kaitannya dengan budaya terutama budaya Melayu Riau.


