


Apa yang akan dikaji? 
 

• Pengertian dan Arti Penting Kesehatan Mental 

• Sejarah munculnya Kajian Kesehatan Mental 

• Hubungan Kesehatan Mental dan Ilmu lain 

• Kesehatan Mental dan Penyesuaian Diri 

• Pandangan berbagai teori tentang ciri-ciri 
orang yang bermental sehat?  

• Strategi untuk membentuk mental yang sehat 



 



Sejarah Gerakan Kesehatan Mental 

Jaman purba/Pra sejarah 

Penyakit mental dianggap & 

diperlakukan spt penyakit fisik 

pengaruh roh jahat, guna-

guna, kutukan Tuhan, dsb 

intervensi lewat  

kekuatan supra natural 

Pasien yg merugikan/ 

tdk dpt disembuhkan  

 dibunuh/  

dibiarkan meninggal 



 

Sejarah Gerakan Kesehatan Mental 

 

Peradaban awal 5000 SM-500M 

Gangguan mental  diatasi 

dng pendekatan supra natural 

oleh tukang sihir, upacara 

agama, persembahan para 

dewa, dsb.  

Filsuf2 Yunani  Pandangan  

Baru ttg gangguan jiwa  

Di beberapa belahan dunia 

kedokteran mulai 

berkembang (babylonia, 

Mesir, Yahudi, Persia, China, 

Indian, Yunani 

Hipokrates (460-377 SM) : Perilaku abnormal  sebab natural 

Otak berperan penting  perawatan fisik  mandi, diet, dsb 

Galenus (130-200M)  meneruskan gagasan Hipokrates  

 4 tipe manusia berdasarkan cairan tubuh (Chole, melankole.dsb) 

Cicero 106-43 SM  Emosi dpt menyebabkan penyakit fisik 



Abad Pertengahan/ 

abad Gelap 

KemunduranPerdaban  

Yunani-Romawi 

Kemunduran ilmu  

pengetahuan di Eropa 

Demonologi hidup kembali,  

Diperkuat pendekatan teologis 

 hukuman dari Tuhan 

orang yg mengalami 

gangguan jiwa  kerasukan 

setan  menjual jiwanya utk 

mendapt kekuatan gaib/sihir 

Penyembuhan mistis   

dg mantra dan jimat 

Pasien yg membahayakan 

dihukum, disiksa, dijual  

Atau diusir 

Kebencian meluas thd 

‘penyihir’  penebar bala 



Demonologi 

adalah suatu doktrin yang menyebutkan bahwa 
perilaku abnormal seseorang disebabkan oleh 
pengaruh roh jahat atau kekuatan setan. 

 

Demonologi ditemukan dalam budaya Cina, 
Mesir dan Yunani.  

 

Pada zaman Yunani Kuno, orang-orang yang 
berperilaku abnormal sering dikirim ke kuil 
untuk persembahan pada Aesculapius, yaitu 
Dewa Penyembuhan.  

 



Berlawanan dng paham demonologi  

etika Islam mengajarkan sikap simpatik 

(Qur’an Surat 4:5 ) Bagi orang yg belum 

memiliki kematangan jiwa/belum 

dewasa/belum berakal  dilindungi dan 

dibantu mengelola hartanya (Wiki Pedia) 

Teori psikiatri dan tritmen 

utk penderita gangguan 

mental berkembang di 

bidang psikologi muslim 

dan kedokteran Islam. 

di abad 8  RS psikiatri 

pertama di bangun oleh 

psikiater Persia, Rhazes, di 

Baghdad.  



Abad XVII-XX 

Pendekatan demonologis Pendekatan Ilmiah   

gangguan jiwa  sbg penyakit 

Inggris, Italia, Perancis, Amerika perlawanan thd 

 pemasungan & pemenjaraan pasien jiwa 

Perancis : Philippe Pinel (1745-1826) bapak psikiatri  

pelopor perlakuan & pemahaman manusiawi thd orang sakit 

mental 

Inggris : William Tuke mendirikan York retreat 

Amerika: Dorothea Dix  mendisikan RS mental modern dan 

mendesak kongres utk perlakuan yg lebih manusiwi thd pasien 

gangguan jiwa. 

 Clifford Beers: biografi ‘a mind that found itself’ (1908)  

pengalaman pribadi sbg pasien  perlakuan tak manusiawi 

Perubahan 



6 Mei 1908  Beers dg didukung beberapa tokoh psikologi &  

psikiatri  Gerakan ilmu kesehatan Mental  mental Hygiene. 

Menolak segala aturan dan cara pengobatan konvensional   

Upaya metode baru yg lebih manusiawi 

Menstimulir riset di bidang psikiatri, meningkatkan kualitas 

pendidikan psikiatri, pengembangan pengukuran utk upaya 

prevensi gangguan mental, mempopulerkan perspektif 

psikiatris dan psikologis. 

Gerakan diperluas National Committee for Mental Hygiene   

 cabang 48 neg. bagian di USA   4 tujuan pokok: 

1. Perbaikan dlm metode pemeliharaan & penyembuhan pasien 

2. Membantu mengurangi faktor penyebab penyakit mental 

3. Meberi perawatan ilmiah sebaik mungkin 

4. Meningkatkan daya tahan mental semua pria, wanita & anak 



1919: International Committee for Mental Hygiene 

1946 : upaya bersifat preventif diakui Kongres USA  

mengesahkan UU Kesehatan Mental Nasional. 

1948 : World Federation for Mental Health (WFMH)   

Masalah Kesehatan Mental  perhatian luas dunia 



Pendapat Ahli-ahli yang pertama 
mengkaji arti kesehatan mental 

• Ilmu yang bertujuan untuk mencegah penyakit mental dan 
meningkatkan kesehatan mental (D.B.Klein, 1955) 

 
• Program yang dipakai untuk mencapai penyesuaian diri 

(Bernard, 1957) 
 
• Ilmu yang bertujuan untuk menjaga dan memelihara fungsi-

fungsi mental yang sehat dan mencegah ketidakmampuan 
menyesuaikan diri (Samson, Sin, dan Hofilena, 1963) 

 
• Ilmu yang bertujuan untuk mengembangkan dan 

menerapkan seperangkat prinsip yang praktis dan bertujuan 
utk mencapai dan memelihara kesehatan psikologis manusia 
dan mencegah kesehatan mental serta ketidakmampuan 
menyesuaikan diri (Alexander Schneiders, 1965) 



Mental sehat vs mental sakit? 
(WHO, 2001) 

Kesehatan Mental 

suatu kondisi ‘sejahtera’ dimana individu 

dapat merealisasikan kecakapannya, 

dapat melakukan coping thd tekanan 

hidup yg normal, bekerja dengan 

produktif dan memiliki kontribusi dalam 

kehidupan di komunitasnya.  

 

Gangguan mental 

Pola psikologis atau perilaku yang terjadi 

pada individu dan dimungkinkan 

menyebabkan stres atau gangguan yang 

tidak diharapkan pada proses 

perkembangan dan kebiasaan yang 

normal 

 



Sejarah: Pandangan tentang ‘mental illness 

1. Gangguan setan. Pada awalnya gangguan mental 

dianggap berasal dari kerasukan setan  pendekatan 

supra-natural  

2. Medical model/somatogenesis : dianggap sebagai 

gangguan fisik yang berasal dari faktor biologis atau 

medis. Pandangan ini masih banyak diyakini hingga 

sekarang dan dalam kasus tertentu memang valid.  

mengawali perlakuan yang lebih manusiawi untuk 

penyandang gangguan mental. 

3. Psychogenesis: gangguan mental disebabkan faktor 

psikologis. 



 a.Perspektif Psikodinamik – cara pandang menurut aliran 

Freudian bahwa gangguan mental berpangkal dari dorongan 

atau impuls-impuls yang tidak disadari. Gejala tdk 

ditunjukkan secara detail dalam bentuk gangguan yg spesifik, 

namun dipandang sbg refleksi konflik yang 

melatarbelakanginya atau reaksi mal-adaptif thd masalah 

dlm hidup, atau berdasarkan perbedaan antara  neurosis and 

psychosis (secara garis besar , anxiety/depression merupakan 

gangguan yg masih berkaitan dengan realitas, sedangkan  

halusinasi/delusi tidak berhubungan dengan realitas).  

b. Behavioral Perspective – perilku abnormal merupakan hasil 

belajar sebagaimana perilaku normal. Individu merupakan 

produk dari lingkungan. Melalui modeling dan berbagai 

faktor sosial budaya maka individu belajar untuk berperilaku 

dengan cara yang tidak adaptif 


