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BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Perspektif Teoritis

1. Kesehatan Mental

a. Pengertian

Daradjat (1982) menggunakan istilah kesehatan mental sebagai

kondisi terhindarnya seseorang dari gejala-gejala gangguan jiwa (neuroses)

dan dari gejala-gejala penyakit jiwa (psikosis). Kemampuan untuk

menyesuaikan diri dengan orang lain dan lingkungan tempat tinggalnya.

Memiliki pengetahuan dan perbuatan yang bertujuan untuk

mengembangkan dan memanfaatkan segala potensi, bakat dan pembawaan

yang ada semaksimal mungkin sehingga membaur kepada kebahagiaan diri

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

Akibatnya akan terwujud kerharmonisan yang baik antara fungsi jiwa, serta

mempunyai kemampuan untuk menghadapi masalah yang biasa terjadi,

merasakan secara positif kebahagiaan dan kemampuan dirinya.

Frank (dalam Notosedirdjo, 2005) mengemukakan bahwa kesehatan

mental merupakan orang yang terus menerus tumbuh, berkembang dan

matang dalam hidupnya, menerima tanggung jawab, menemukan

penyesuaian (tanpa membayar terlalu tinggi biayanya sendiri atau oleh

masyarakat) dalam berpartisipasi dan memelihara aturan sosial dan tindakan

dalam budayanya.
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Pendapat dua para ahli tersebut dapat disimpulkan bahwa kesehatan

mental merupakan suatu kondisi seseorang yang terhindar dari gangguan

jiwa dan penyakit jiwa serta kemampuan untuk menyesuaikan diri dengan

lingkungan. Hal tersebut disertai dengan kemampuan untuk selalu tumbuh,

berkembang serta matang dan ikut berpartisipasi aktif untuk memelihara

aturan sosial dalam budayanya.

Lebih jauh Semiun (2006) menyimpulkan bahwa orang yang sehat

secara mental mempunyai sikap menghargai diri sendiri, memahami dan

menerima keterbatasan diri sendiri dan keterbatasan orang lain, memahami

kenyataan bahwa semua tingkah laku ada penyebabnya, dan memahami

dorongan untuk aktualisasi-diri. Sebaliknya, seseorang dikatakan tidak sehat

secara mental jika ia mempunyai emosi yang tidak terkendali, secara

kepribadian tidak matang sesuai usianya, tidak mampu menghadapi tekanan

hidup, mempunyai tingkat kecurigaan yang tinggi pada orang lain, dan

agresif.

Kartono (2000) dalam buku Hygiene Mental menjelaskan kesehatan

mental ini erat hubungannya dengan tekanan-tekanan batin, konflik-konflik

pribadi dan kompleks-kompleks terdesak yang terdapat pada diri manusia.

Tekanan-tekanan batin dan konflik-konflik pribadi itu sering mengganggu

ketenangan hidup seseorang, dan kerap kali menjadi pusat pengganggu

(storings centrum) bagi ketenangan hidup. Individu yang mampu

menyelesaikan konflik-konflik hidupnya akan tampil sebagai pribadi yang

memiliki keseimbangan pribadi.
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Lim (dalam Semiun, 2006) mengartikan kesehatan mental sebagai

(1) bukan penyesuaian diri dalam semua keadaan karena, ada banyak

keadaan dimana individu sebaiknya tidak menyesuaikan diri, (2) bukan

bebas dari kecemasan dan ketegangan karena, kecemasan merupakan

prasyarat dan akibat yang ditimbulkan oleh kreativitas, (3) bukan bebas dari

ketidakpuasan karena ketidakpuasan yang realistik membuktikan adanya

kemajuan, (4) bukan konformitas karena salah satu untuk kematangan

adalah kemampuan untuk berada terpisah apabila keadaan menuntut, (5)

bukan berkurangnya prestasi dan kreativitas karena ciri kesehatan mental

adalah kemampuan individu untuk menggunakan tenaganya sepenuhnya, (6)

bukan tidak adanya tabiat-tabiat pribadi yang aneh karena, banyak tabiat

yang anaeh yang tidak mengganggu fungsi tubuh yang normal, (7) bukan

melemahkan kekuasaan karena, ciri kesehatan mental adalah meningkatnya

kemampuan individu untuk menggunakan dan menghargai kekuasaan yang

realistik, dan (8) bukan bertentangan dengan nilai-nilai agama karena,

kesehatan mental memudahkan dan melengkapi tujuan-tujuan agama.

Dari beberapa pengertian yang dipaparkan para ahli dapat

disimpulkan bahwa individu dikatakan sehat apabila individu tersebut

mampu memahami dan menghargai dirinya dalam bertingkah laku, serta

tidak mengalami tekanan atau konflik-konflik batin yang mengganggu

ketenangan dalam hidupnya.
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b. Kriteria Kesehatan Mental

Sururin (2004) berpendapat bahwa kriteria kesehatan mental

merupakan dasar yang ditegakkan dalam diri seseorang untuk mendapatkan

kesehatan mental yang baik agar terhindar dari gangguan jiwa yaitu:

1) Gambaran diri (self image)

Gambaran diri merupakan suatu prinsip yang dimiliki seseorang dalam

penerimaan diri, keyakinan diri dan kepercayaan diri. Contoh seseorang

yang dapat menerima kekurangan maupun kelebihan yang ada dalam

dirinya dan yakin bahwa dengan kekuranggannya tersebut ia mampu

untuk menjalankan kehidupannya.

2) Keterpaduan antara integrasi diri

Adanya keseimbangan antara kekuatan jiwa dalam diri, kesatuan

pandangan dalam hidup dan kesanggupan dalam mengatasi stress.

Contoh seseorang yang memiliki kemampuan untuk mengatasi suatu

masalah dan menganggap suatu masalah adalah jalan dalam mencari

makna hidup.

3) Aktualisasi diri

Mampu mewujudkan potensi yang dimilikinya dan mampu memenuhi

kebutuhannnya dengan cara yang baik dan memuaskan, sebagai contoh

pencapaian diri yaitu ketika seseorang mampu menyalurkan bakat atau

potensi yang ada dalam dirinya.
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4) Berkemampuan menerima orang lain

Melakukan aktifitas sosial dan mampu menyesuaikan diri dengan

lingkungan tempat tinggal.

5) Berminat dalam tugas dan pekerjaan

Mengetahui tanggungjawab serta menjalankan peran sesuai dengan tugas

yang dijalankan.

6) Memiliki keyakinan agama

Memiliki seperangkat cita-cita yang konsisten dan pandangan hidup yang

kokoh. Seseorang dikatakan sehat mentalnya apabila ia percaya bahwa

agama adalah salah satu tiang dalam mewujudkan keinginannya.

7) Mengadakan pengawasan terhadap hawa nafsu, dorongan, keinginan dan

kebutuhan. Misalnya mampu mengontrol diri antara dorongan,

kebutuhan, serta keinginan dengan realita.

8) Memiliki rasa benar dan tanggung jawab. Bertanggungjawab atas tugas

yang dilakukan dengan benar.

Penjelasan mengenai kriteria sehat mental yang dikemukakan Sururin

(2004) dapat disimpulkan bahawa untuk mendapatkan kesehatan mental dan

agar terhindar dari gejala gangguan jiwa perlu ditegakkan delapan kriteria

dalam diri seseorang.

Schneiders (dalam Semiun, 2006) mengemukakan beberapa kriteria

mengenai kesehatan mental sebagai berikut:
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1) Efisiensi mental

Efisiensi mental digunakan untuk menilai kesehatan mental, kepribadian

yang mengalami gangguan emosional neurotik, atau tidak adekuat sama

sekali tidak memiliki kualitas ini.

2) Pengendalian dan integrasi pikiran dan tingkah laku

Pengendalaian yang efektif merupakan salah satu tanda yang sangat pasti

dari kepribadian yang sehat. Tanpa pengendalian ini maka obsesi ide

yang melekat (pikiran yang tidak hilang), fobia, delusi, dan simtom-

simtom lainnya mungkin berkembang.

3) Integrasi motif-motif serta pengendalian konflik dan frustrasi

Konflik yang hebat bisa muncul apabila motif-motif tidak terintegrasi.

Kebutuhan akan afeksi dan keamanan akan bertentangan dengan

otonomi; dorongan seks dapat bertentangan dengan cita-cita atau prinsip

moral.

4) Perasaan-perasaan dan emosi-emosi yang positif dan sehat

Perasaan-perasaan positif seperti diterima, mencintai, memiliki, aman,

dan harga diri masing-masing memberi sumbangan pada kstabilan mental

dan dilihat sebagai tanda kesehatan mental.

5) Ketenangan atau kedamaian pikiran

Penyesuaian diri dan kesehatan mental berorientasi kepada ketenangan

pikiran atau mental, apabila ada keharmonisan emosi, perasaan positif,

pengendalaian pikiran dan tingkah laku, integrasi motif-motif maka akan

muncul ketenangan mental.
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6) Sikap-sikap yang sehat

Adanaya kesamaan antara sikap dan perasaan dalam hubungannya

dengan kesehatan mental. Setiap individu dalam lingkungannya akan

menemukan atau berinteraksi dengan individu yang tidak dapat

menyesuaikan diri atau mengalami masalah, artinya dalam hal ini sangat

penting mempertahankan pandangan yang sehat terhadap hidup, orang-

orang, pekerjaan, atau kenyataan.

7) Konsep diri yang sehat

Kesehatan mental sangat bergantung pada konsep diri sehingga

seseorang harus mempertahankan orientasi yang sehat kepada kenyataan

objektif, demikian juga harus berfikir sehat mengenai diri kita sendiri.

8) Identitas ego yang adekuat

Identitas ego adalah dimana ia menjadi diri sendiri. Apabila identitas ego

tumbuh menjadi stabil dan otonom, maka orang tersebut akan mampu

bertingkah laku lebih konsisten dan bertahan lama terhadap

lingkungannya.

9) Hubungan yang adekuat dengan kenyataan

Seseorang yang terlalu menekan masa lampau adalah orang yang tidak

berorientasi kepada kenyataan, sedangkan seseorang yang menggantikan

kenyataan dengan fantasi atau khayalan adalah orang yang telah menolak

kenyataan.

Penjelasan kriteria kesehatan mental yang dikemukakan Schneiders

(dalam Semiun, 2006) dapat disimpulkan bahwa kesehatan mental memiliki



19

keterkaitan dengan aspek-aspek kepribadian seseorang seperti: efisiensi

mental, pengendalian dan integrasi pikiran dan tingkah laku, pengendalian

konflik, perasaan dan emosi yang positif, ketenangan pikiran, sikap yang

sehat, konsep diri yang baik, dan identitas ego yang adekuat, serta seseorang

yang memiliki hubungan adekuat dengan kenyataan.

2. Etnik Melayu Riau

a. Suku Melayu

Suku Melayu merupakan suatu etnis yang penduduknya mendiami

pesisir Timur Sumatera dan kepulauan Riau. Suku ini tergolong kepada

Deutro-Melayu (Melayu gelombang kedua) yang turun dari dataran Asia ke

Nusantara sekitar 300 tahun sebelum Masehi. Proto Melayu (Melayu

gelombang pertama) datang ke Nusantara sekitar 2500 sebelum Masehi,

penduduk suku Melayu banyak yang menjadi terasing seperti orang Sakai

dan suku Laut (Hamidy & Dairi, 1993).

Melayu dalam rumpun bahasa merujuk pada Nusantara yaitu suatu

kawasan dan penduduk yang mendiami selat Malaka meliputi: Semenanjung

Malaka, Kepulauan Riau, Pesisir Utara dan Timur Pulau Kalimantan serta

Pesisir Timur Pulau Sumatera. Dikawasan pesisir ini juga berdiri Kerajaan

Melayu, Sriwijaya, Malaka, Johor, Riau, Lingga, Kampar dan Kuantan.

Orang Melayu yang mendiami kawasan Malaka memiliki belahan etnik

yaitu pemisahan daerah geografis dan politis, masing-masing belahan

memiliki kehidupan sosial, agama dan budaya yang berbeda. Namun, ciri
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orang Melayu tetap sama yaitu dilihat dari kesamaan bahasa, agama dan

tradisi (Hamidy, 1989).

b. Sistem Kebudayaan Etnik Melayu Riau

Suku Melayu Riau merupakan daerah yang sebagaian besar

penduduknya menganut agama Islam, hal ini terlihat dari tiga sistem

kepercayaan yang dikemukakan Hamidy (1989) yaitu:

1) Sistem Religi

Penduduk daerah Riau umumnya adalah pemeluk agama Islam

yang taat. Agama Islam telah dianut oleh penduduk oleh penduduk

Melayu sejak masuknya agama Islam pada abad ke 11 dan 12 Masehi.

Agama Islam menjadi jati diri orang melayu sejak adanya para ulama

yang mengenalkan sistem syarak bagi kepentingan  kerajaan dan rakyat

Melayu.

Perkembangan Melayu juga ditandai dengan bangunan masjid dan

surau yang digunakan sebagai tempat musafir menuntut ilmu. Sehingga

landasan semula yang berpijak kepada mitos kemudian diluruskan oleh

ajaran Islam yang pada akhirnya memunculkan landasan baru yaitu:

“Adat bersendi syarak, syarak bersendi kitabullah”

Landasan tersebut menjelaskan makna mengenai ketentuan adat, jika

ketentuan adat yang tidak sesuai dengan syarak atau hukum islam maka,

ketentuan tersebut akan kehilangan kekuatannya, sehingga dibiarkan

habis dikikis zaman.
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2) Sistem Kepercayaan

Kepercayaan pada dewa-dewa yang dianggap sebagai makhluk

yang menguasai alam ghaib. Pada masa dahulu orang Melayu telah

memuja alam, benda-benda dianggap mempunyai kekuatan atau ruh.

Kekuatan ghaib itu dipandang berasal dari makhluk halus yang dikenal

dengan berbagai nama seperti hantu, mambang, jamblang, dan peri.

Kehidupan agama Islam dalam kehidupan orang Melayu telah

memberikan perubahan yang luas dalam segi sosial, budaya, dan alam

pikiran, pola pikir orang Melayu yang dulunya beranggapan adanya

dewa-dewa serta percaya akan adanya pohon yang ada penghuninya

mulai berubah sejak kehadiran Islam didaerah Melayu.

3) Sistem Kemasyarakatan

Kegiatan kebudayaan Melayu di Riau terlahir dari sayariat atau

ajaran Islam, pergaulan sosial dan  sistem nilai agama Islam dipandang

sebagai sistem nilai yang tinggi oleh orang Melayu.

Agama dalam masyarakat Melayu Riau menjadi tolak ukur dalam

melihat penampilan seseorang, dengan agama seseorang dipandang baik

atau buruk dalam kehidupan sosial. Sifat-sifat seperti sabar, penyantun,

sopan, rendah hati, setia, teguh pendirian dan taat pada ajaran agama

menjadi indikator sebagai penilaian terhadap sesama dimasyarakat

Melayu Riau.

Berdasarkan sistem kebudayaannya, suku Melayu Riau memiliki

tiga sistem kepercayaan yaitu: sistem religi, sistem kepercayaan, dan



22

sistem kemasyarakatan. Ketiga sistem ini sebagai ciri masyarakat Melayu

Riau yang sebagian penduduknya menganut agama Islam.

B. Dinamika Penelitian

Kesehatan mental merupakan suatu kondisi seseorang terhindar dari

gejala penyakit jiwa, dengan memanfaatkan potensi yang dimiliki untuk

menyelaraskan fungsi jiwa dalam dirinya, hal ini didukung dengan pendapat

Michael dan Kirk Patrick (dalam Notosudirjo & Latipun, 2005) yang

mengatakan bahwa individu yang sehat mentalnya jika terbebas dari gejala

psikiatris dan individu berfungsi secara optimal dalam lingkungan sosialnya.

Seseorang yang sehat mental itu hidup tepat dan selaras dengan kepastian diri

serta lingkungannya, artinya individu yang sehat mental adalah individu yang

tidak memiliki gejala-gejala psikopatologi.

Hasil penelitian yang dilakukan Muluk dan Murniati (2007) serupa

dengan definisi yang diungkapkan Notosoedirdjo dan Latipun (2005),

keduanya menambah unsur keselarasan dalam mendefinisikan kesehatan

mental, artinya seseorang dapat dikatakan sehat mental apabila perilaku dan

tingkahlakunya sesuai dengan lingkungan.

Notosoedirjo dan Latipun (2005) mengatakan bahwa terdapat banyak

cara dalam mendefinisikan kesehatan mental (mental hygene) yaitu: (1)

karena tidak mengalami gangguan mental, (2) tidak jatuh sakit akibat stessor,

(3) sesuai dengan kapasitasnya dan selaras dengan lingkungannya, dan (4)

tumbuh dan berkembang secara positif.
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Pendapat dari kedua ahli tersebut dapat disimpulkan bahwa seseorang

yang sehat mental tidak terlepas dari kondisi lingkungan dimana seseorang

tersebut tinggal, sehingga faktor lingkungan berpengaruh dalam memahami

seseorang sehat atau tidak secara mental, karena dapat dikatakan bahwa orang

yang sehat secara mental adalah terbebasnya seseorang dari gejala psikiatris

dan mampu menyesuaikan diri dengan lingkunganya dengan optimal serta

tumbuh kembang secara positif.

Pendapat kedua ahli tersebut didukung oleh penelitian yang dilakukan

pada Baird, Jones, Martin, dan Yearwood. (2012) yang menambahkan faktor

lingkungan yang dapat mempengaruhi kesehatan mental, hasil penelitiannya

menjelaskan bahwa pada wanita yang menderita HIV/AIDS mengalami

diskriminasi budaya dilingkungan tempat tinggal dan tidak diterima

dilingkungan sosial. Sehingga selain mengalami penurunan pada fisik,

penderita mengalami penurunan dalam kesehatan mental seperti merasa

dikucilkan dan rendahnya penilaian moral terhadap penderita HIV/AIDS.

Selain lingkungan sosial, kebudayaan juga berperan dalam

menentukan seseorang sehat atau tidak secara mental, budaya tertentu

memberikan pertimbangan dalam mendefinisikan kesehatan mental, seperti

budaya Melayu yang identik dengan Islam. Dari hasil wawancara yang

dilakukan penulis terhadap salah seorang tokoh suku Melayu dapat

disimpulkan bahwa aturan serta norma agama menjadi tolok ukur dalam

menentukan konsep kesehatan mental. Selain itu jika seseorang dalam kondisi

sakit fisik maupun mental, orang Melayu percaya akan kesembuhan yang
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berasal dari kekuatan Tuhan, dengan kata lain masyarakat Melayu

mempercayai adanya kekuatan Tuhan yang dapat memberikan kesembuhan

ketika dalam kondisi sakit. Artinya agama berperan penting untuk mengukur

kesehatan mental terutama pada masyarakat Melayu Riau.

Pendapat serupa dikatakan Sururin (2004) bahwa untuk mendapatkan

kondisi sehat secara mental unsur agama merupakan bagian penting dalam

menegakkan prinsip-prinsip kesehatan mental. Agama memiliki seperangkat

cita-cita yang konsisten dan pandangan hidup yang kokoh, artinya individu

dikatakan sehat mentalnya apabila ia percaya bahwa agama adalah salah satu

tiang dalam mewujudkan keinginannya. Namun, fenomenanya sebagian

orang masih mempercayai kekuatan-kekuatan ghaib, seperti mempercayai

paranormal yang dipercaya dapat mendatangkan jodoh atau keuntungan

dalam kehidupan, fenomena ini jika dianalisa dengan memasukan unsur

agama dalam menilai kesehatan mental sudah termasuk dalam perilaku yang

tidak normal. Keinginan seseorang akan terwujud bukan disebabkan oleh

paranormal namun unsur agama sebagai tiang dalam mewujudkan keinginan-

keinginan. Hal ini tentu saja bertentangan dengan nilai keIslaman yang

merupakan ciri khas dari suku Melayu.

Agama Islam memiliki pandangan bahwa, individu yang sehat mental

adalah individu yang berperilaku sesuai dengan aturan dan ajaran agama yang

dianut serta tidak melanggar norma-norma yang berlaku dilingkungan tempat

tinggalnya. Namun masyarakat Melayu Riau yang sebagian besar

penduduknya menganut ajaran agama Islam masih memiliki pola pikir yang
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tidak sesuai dengan ajaran agama Islam. Seperti fenomena pada sebagian

masyarakat suku Melayu yang memiliki pola pikir majupun masih banyak

mempercayai sistem pengobatan yang dilakukan oleh dukun misalnya, ketika

anak sakit diasumsikan untuk berobat kedukun yang dipercaya dapat

menyembuhkan penyakit. Selain itu mereka mempercayai pengobatan dengan

menggunakan benda-benda atau jimat yang diasumsikan oleh dukun dan

dipercaya sebagai penangkal rasa sakit atau pelawan datangnya penyakit. Hal

ini menunjukkan bahwa mereka mempercayai suatu penyakit datangnya dari

kekuatan ghaib dan bukan ujian yang diberikan oleh Tuhan. Kepercayaan

tersebut tidak sesuai dengan ciri khas keIslaman suku Melayu yang

menjunjung tinggi nilai-nilai keIslaman. Nilai budaya dan norma-norma

sosial masyarakat pada suku Melayu merujuk pada ajaran Islam dan dilarang

menyalahinya. Hal ini tercermin dalam Tunjuk Ajar Melayu yaitu:

“Apa tanda Melayu bertuah, memeluk Islam tiada
menyalah” dan “Apa tanda Melayu bertuah, sebarang laku
menurut sunnah” (Tunjuk Ajar Melayu)

Tunjuk ajar tersebut menjelaskan mengenai orang Melayu yang memeluk

Islam dalam berperilaku dilarang menyalahi aturan serta norma agama yang

berlaku dan perilaku tersebut harus sesuai dengan sunnah Rasul sebagai suri

tauladan.

Dari pembahasan dan perbedaan pendapat mengenai konsep kesehatan

mental ini muncul pertanyaan penulis (1) bagaimana konsep kesehatan mental

pada orang Melayu Riau? dan (2) faktor-faktor serta karakteristik pribadi

yang sehat secara mental menurut orang Melayu terutama Melayu Riau?


