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BAB 1 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

Dalam buku Training Meditasi “NSR” (Sukmono, 2009) hubungan 

antara pikiran dan tubuh telah menjadi topik perdebatan sejak lama. Sudah 

dipastikan, fungsi mental selalu tergantung pada otak. Dalam tulisannya, 

Jeffey, dkk (t.t) menceritakan tentang pemahaman stres ini dari cerita sejarah 

yang diterangkan pengaruh filsuf Prancis abad ke 17, Descartes (1596-1650), 

yang mempengaruhi pemikiran modern dengan keyakinannya tentang 

dualisme atau keterpisahan antara pikiran dan tubuh. Sekarang, para klinis 

dan ilmuwan menyadari bahwa pikiran dan tubuh terjalin sangat kuat, tidak 

seperti yang diperkirakan oleh model dualistik, yaitu faktor psikologis 

mempengaruhi dan dipengaruhi oleh fungsi fisik. Dengan kata lain, kesehatan 

mental dan kesehatan fisik tidak terpisahkan 

Kesehatan adalah aspek terpenting bagi kehidupan manusia dalam 

menjalani hidup sehari-hari sebaiknya selalu mengedepankan kesehatan, 

karena sehat itu nikmat dan begitu pentingnya kesehatan sehingga individu 

rela membayar milyaran rupiah untuk kesehatan di saat sakit (Maulandari, 

2011). Kesehatan harus tetap dijaga agar kondisi tubuh tetap sehat dan tidak 

mudah terserang oleh penyakit yang dapat menyebabkan kematian karena 

menderita penyakit yang kronis. 

Pembahasan tentang hubungan antara pikiran dan tubuh diawali dengan 

mendalami peranan stres dalam fungsi fisik maupun mental. Istilah stres 

menurut Jefeyy dkk (dalam Sukmono, 2009), menunjukkan tekanan atau 

kekuatan pada tubuh; dalam psikologi dikenal dengan istilah stress; sumber 

stress dikenal dengan nama stressor. Istilah stres berbeda dengan istilah 

distres. Istilah distres mengacu pada penderitaan fisik ataupun mental. 

Dalam batas tertentu, stres dapat membantu untuk tetap aktif dan 

waspada. Akan tetapi, stres yang berlangsung lama dapat melebihi 

kemampuan untuk mengatasinya dan menyebabkan distres emosional seperti 
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depresi atau kecemasan atau keluhan fisik seperti kelelahan, meningkatnya 

asam lambung, dan sakit kepala sampai pada tingkat serius lainnya.  

Menurut penelitian yang dikemukakan dalam buku Training Meditasi 

“NSR” (Sukmono, 2009), penyebab stres yang sangat penting adalah 

kecemasan. Kecemasan dapat mencakup berbagai hal. Pada saat mengalami 

kecemasan atas hal-hal penting atau sesuatu yang dapat memberikan efek 

besar pada kehidupan, seperti masa depan, keuangan, kehidupan, cinta dan 

lain-lain, biasanya timbul stres berat. Makna penting setiap kecemasan 

bervariasi dari satu orang ke orang lainnya dan biasanya belumlah memadai 

mengatakan kepada orang-orang yang mengalami kecemasan untuk tidak 

menghawatirkan.  

Merawat hewan piaraan juga dapat mengurangi stres orang dewasa dan 

anak. Tanpa disadari, kegiatan setiap hari; pagi sekolah, siang bermain dan 

ikut berbagai kursus, malam belajar, nonton TV membuat badan dan pikiran 

lelah akhirnya menimbulkan stres. Tanda-tandanya yaitu lebih cepat lelah, 

gampang tersinggung, sering sedih atau mudah sakit. 

Pada kehidupan lingkungan keluarga, hewan kesayangan yang aktif dan 

suka bermain akan membantu anggota keluarga untuk santai dan 

mengembangkan antusiasme kehidupan, serta mengalihkan perhatian dari 

hal-hal yang membosankan (stress). Bagi anak-anak, hewan kesayangan 

dapat membantu mengatasi kegelisahan, mengendalikan sifat agresi dan 

mengembangkan kesadaran diri. 

Seperti layaknya menonton film, mendengarkan musik dan lain-lain, 

memelihara atau merawat hewan juga termasuk hiburan, sedikit banyaknya 

pikiran yang menumpuk dengan berbagai masalah kehidupan, bisa dialihkan 

atau dikurangi. 

Pada kehidupan manusia moderen saat ini , peranan hewan semakin 

luas dan terus dioptimalkan untuk membantu dalam berbagai aspek 

kehidupan manusia moderen. Seperti pemanfaatan kelebihan indra penciuman 

anjing untuk mendeteksi dan memeriksa penyelundupan obat-obat terlarang, 

melacak jejak-jejak pelaku kejahatan, serta membantu menjaga keamanan 
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suatu wilayah hunian ataupun perkebunan dan peternakan. Para ahli psikologi 

dan kesehatan juga memanfaatkan hewan dalam proses penyembuhan (terapi) 

bagi pasien-pasien kejiwaan dan lanjut usia 

Sekarang ini telah dikembangkan metode terbaru mengenai terapi 

hewan atau pet therapy. Menurut Sharon Moore (Indarpuri, 2009) dalam 

bukunya yang berjudul “Lupus Terapi-terapi Alternatif yang Berhasil”, 

menyebutkan bahwa penelitian mutakhir membuktikan bahwa hewan 

kesayangan bisa sangat membantu proses penyembuhan melebihi social 

support dari keluarga. Selain itu penelitian selama 5 tahun pada 600 anak-

anak yang berumur 3-18 tahun menunjukkan bagaimana anak-anak dengan 

keluarga yang memiliki hewan peliharaan, yang menderita karena memiliki 

kesulitan belajar atau percerian orang tua mereka, dapat mengatasi stresnya 

lebih baik dibandingkan dengan mereka yang tidak memiliki hewan 

peliharaan. 

 Seperti yang dikutip dari Ekasari (2011) ada lima manfaat yang bisa 

didapatkan jika memelihara binatang peliharaan yaitu, ditemukan dalam 

sebuah studi bahwa hewan peliharaan membantu anak-anak untuk membaca 

lebih baik, pada tahun 2010, UC Davis School of Veterinary Medicine 

melakukan penelitian yang meminta anak-anak untuk membacakan buku di 

depan binatang peliharaan mereka dan hasilnya, mereka menunjukkan adanya 

peningkatan kelancaran membaca. Selain itu, psikiatri Anak dan Remaja 

mengatakan hewan peliharaan juga dapat membantu anak-anak 

mengembangkan keterampilan komunikasi non-verbal. Dan beberapa ahli 

mengatakan anak yang tumbuh dengan hewan peliharaan memiliki IQ lebih 

tinggi dan kecerdasan emosional. Mungkin hal ini bertolak belakang dengan 

anggapan yang selama ini beredar, namun para peneliti telah menemukan 

bahwa anak yang tumbuh dengan memiliki anjing atau kucing dapat 

mengurangi risiko asma dan alergi. Sebuah studi tahun 2004 di University of 

Wisconsin anak yang tumbuh dengan memiliki anjing di rumah memiliki 

sistem kekebalan tubuh yang lebih kuat dan lebih efektif memerangi masalah 

pernafasan kronis.Anjing membuat Anda lebih aktif karena harus 
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mengajaknya berlari dan bermain di luar rumah. Center for Physical Activity 

and Nutrition Research di Deakin University, Australia mengatakan bahwa 

anak-anak atau orang dewasa dalam keluarga yang memilihara anjing, lebih 

aktif secara fisik dan kecil kemungkinannya untuk menjadi gemuk. 

Sedangkan bagi anak yang menderita autisme, dalam kegiatan sehari-harinya 

terutama yang melibatkan keadaan sosial baru, merupakan hal yang sangat 

sulit bagi mereka. University of Montreal (2010) menerbitkan sebuat 

peneltian yang ditulis pada jurnal Psychoneuroendocrinology, menemukan 

bahwa binatang peliharaan dapat menurunkan tingkat stres dan kecemasan 

anak autis. 

Studi di New York State Psychiatric Institute (2009) menunjukkan 

bahwa kepemilikan binatang peliharaan memberikan sumbangan besar 

terhadap terapi dan rehabilitasi untuk orang dewasa dan mengurangi risiko 

penyakit mental yang serius. Adanya bintang peliharaan, membuat kita 

merasa selalu ada yang menemani dan mendorong interaksi sosial yang baik 

untuk kesehatan mental. 

Misalnya saja Lumba-lumba (Tarigan, 2009) termasuk salah satu hewan 

yang cerdas di dunia. Selain membantu mengarahkan kapal di lautan, para 

peneliti juga menemukan kalau lumba-lumba bisa membantu mereka yang 

menderita gangguan saraf, khususnya anak-anak autisme. Terapi lumba-

lumba (dolphin therapy) diklaim bisa meningkatkan kemampuan berbicara 

dan keahlian motorik anak-anak penderita autisme. 

Terapi lumba-lumba ini tidak bisa menyembuhkan sepenuhnya. Tetapi 

bisa meredakan beberapa gejala autisme dengan cara menguatkan proses 

penyembuhan mereka. Para peneliti yang mengambil sampel darah sebelum 

dan sesudah anak melakukan terapi menemukan adanya perubahan hormon 

endorphin dan enzim-enzim serta T-cells. Akan tetapi, proses perubahan ini, 

menurut peneliti, belum diketahui penyebab pastinya.  

Penelitian mengenai lumba-lumba dan autisme ini terus dilakukan, 

tetapi para ilmuwan juga telah menemukan beberapa hipotesis bahwa 

menyatu dan bermain dengan lumba-lumba akan membangkitkan respon 
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emosional yang mendalam dan memicu pelepasan perasaan dan emosi yang 

mendalam. para peneliti meyakini, anak-anak lebih responsif terhadap terapi 

karena mereka bermain di lingkungan yang menyenangkan. Para ahli hewan 

mengatakan bahwa mahluk peliharaan kita memiliki intuisi dan mampu 

melihat apa yang tidak bisa kita lihat. Seekor anjing seperti merasa akan 

ditinggal tuannya yang akan menjalani operasi. Dan ternyata pemilik anjing 

tersebut meninggal dunia setelah operasi. Asosiasi Jantung Amerika (t.t) 

mengatakan bahwa hanya dua belas menit pertemuan dibutuhkan antara 

manusia dengan hewan peliharaan dan pertemuan singkat tersebut mampu 

menurunkan tekanan darah, membuang hormon jahat sehingga terhindar dari 

serangan jantung. Terapi dengan menggunakan binatang sudah mulai 

dipraktekkan dalam kehidupan sehari-hari.  

Namun penelitian mengenai manfaat memelihara hewan terhadap 

manusia belum pernah dilakukan di Indonesia. Penelitian ini dapat menjadi 

referensi awal untuk dikembangkan terhadap penelitian selanjutnya. 

Ketika dilakukan survey awal semenjak bulan September dan Oktober 

(2011), dapat terlihat bahwa subjek mengalami stres berdasarkan kriteria-

kriteria gejala stres, seperti cemas, marah, tertekan dan lain-lain. Namun stres 

tersebut dapat diredam dengan keberadaan hewan peliharaan masing-masing. 

Melihat tingkah laku hewan dan bermain dengan hewan tersebut membuat 

stres dapat diredam. Hal ini tentu saja memberikan pengaruh positif terhadap 

subjek dan juga kehidupan sosialnya itu. Terbukti dengan sebelum adanya 

hewan peliharaan itu, subjek-subjek tersebut sering menyendiri dan sering 

berdiam diri dan kurang bersosialisasi, namun perubahan yang tanpa disadari 

terjadi pada subjek tersebut. Mereka menjadi mudah untuk membuka diri dan 

bersosialisasi kepada orang lain, selain itu mereka juga tidak trlihat 

menyendiri lagi. 

Dari penjelasan tersebut peneliti ingin meneliti bagaimana manfaat 

memelihara hewan pada penderita penyakit kronis dalam mengatasi stres. 

Sehingga dapat diketahui manfaat memelihara hewan dalam mengatasi stres 

yang muncul pada penderita penyakit kronis 
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B. Rumusan Masalah  

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana manfaat 

memelihara hewan pada penderita penyakit kronis? 

 

C. Tujuan Penelitian 

Tujuan penelitian ini yaitu untuk mengetahui manfaat memelihara 

hewan pada penderita penyakit kronis. 

 

D. Manfaat Penelitian 

Dengan melakukan penelitian mengenai manfaat memelihara hewan 

pada penderita penyakit kronis, diharapkan dapat memberikan manfaat baik 

secara teoritis yaitu menambah wawasan psikologi klinis, menambah 

wawasan mengenai fenomena terapi hewan. Sedangkan manfaat praktisnya 

dapat menambah wawasan alternatif pada penderita penyakit kronis untuk 

dapat diterapkan dalam mengatsi stres yang muncul. 

 


