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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

 Dalam menjalani aktivitas sehari-hari, individu membutuhkan 

keadaan fisik yang baik dan sehat. Bila keadaan fisik tersebut baik dan 

sehat, maka individu dapat melakukan aktivitas sehari – hari tanpa adanya 

gangguan fisik atau sakit. Sebenarnya apakah arti sehat dan sakit tersebut? 

Bila individu sakit, pengobatan apakah yang dipilih? 

 Sehat menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (Suharso & 

Retnaningsih, 2005, hal. 464) adalah keadaan bugar, baik, dan nyaman 

pada seluruh tubuh dan bagian-bagiannya. Sedangkan menurut Kazarian 

dan Evans (Sarafino, 2008, hal. 2) sehat merupakan suatu tanda objektif 

dari ketidakadaanya suatu tanda dari tubuh yang tidak berfungsi dengan 

baik dan tidak adanya tanda-tanda subjektif dari penyakit atau luka. 

 Dalam kehidupan individu, keadaan fisik tentu tidak bisa selalu dalam 

keadaan sehat atau bugar. Dengan gaya hidup yang tidak baik, keadaan 

fisik maupun imun dalam tubuh manusia dapat mengalami penurunan dan 

menyebabkan sakit. Selain gaya hidup, lingkungan juga dapat berpengaruh 

penting terhadap tingkat kesehatan individu. 

 Sakit merupakan suatu perasaan tidak nyaman atau tidak enak pada 

bagian tubuh dikarenakan menderita atau terkena sesuatu seperti sakit 
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atau luka (Suharso & Retnaningsih, 2005, hal. 441). Menurut AMA 

(Sarafino, 2008, hal. 306) sakit merupakan sensor dan pengalaman 

emosional terhadap ketidaknyamanan yang biasanya diasosiasikan dengan 

keadaan terancam atau mengganggu. Dalam realitanya, banyak individu 

yang tidak menyukai keadaan sakit sehingga seiring dengan berjalannya 

waktu dan kemajuan teknologi, individu mencari dan melakukan berbagai 

eksperimen untuk menghilangkan sakit tersebut yang disebut dengan 

pengobatan. 

 Pada masa sekarang, banyak beredar begitu banyak jenis obat-obatan 

kimia yang disebabkan karena adanya banyak terobosan baru dalam 

penelitian yang dilakukan guna mengobati berbagai macam penyakit yang 

disebut dengan Pengobatan Barat. Menurut Flora, sebanyak 80% 

masyarakat di Indonesia masih mengandalkan Pengobatan Barat 

(Indrawaty, 2008). 

 Satu hal yang tidak boleh dilupakan dari obat-obatan kimia adalah 

adanya efek samping bagi penderita penyakit itu sendiri. Efek samping dari 

Pengobatan Barat dapat berupa reaksi alergi, hipertensi dari efek pemberian 

klonidin, hipoglikemia akibat pemberian insulin, dan masih banyak efek 

samping lainnya (Hamda, 2011). 

 Berkat adanya teknologi yang semakin canggih, masyarakat yang 

mengetahui efek samping pengobatan Barat mulai melirik pengobatan 

tradisional seperti pengobatan tradisional dari Cina dikarenakan masyarakat 

percaya bahwa suatu penyakit yang tidak dapat disembuhkan oleh 
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pengobatan Barat dapat disembuhkan bila mereka kembali menjalankan 

pengobatan tradisional yang biasanya berbasis pada pengobatan herbal. 

Tidak sedikit pasien yang keadaan fisiknya membaik atau sembuh dari 

suatu penyakit kronis setelah mereka menjalankan pengobatan tradisional 

(Anonim, 2016a). 

 Orang Cina memiliki pandangan berbeda tentang sehat, dimana 

seseorang dikatakan sehat bila suatu keadaan yang mencakup jiwa, raga, 

dan pikiran memiliki suatu keharmonisan dalam satu unit utuh. 

Keharmonisan dalam satu unit tersebutlah yang menentukan apakah 

seseorang sehat atau sakit (Bloomfield, 2010, hal. 159). Selain pandangan 

tentang sehat, orang Cina juga memiliki pandangan atau konsep berbeda 

mengenai pengobatan. 

Dalam menyembuhkan penyakit, orang Cina mempunyai pandangan 

atau konsep sendiri yang disebut Qi yang diucapkan sebagai Chee. Qi 

tersebut dianggap sebagai “Tenaga Hidup” seseorang, dimana Qi tersebut 

tersebar di seluruh bagian tubuh manusia. Garis-garis yang mengalirkan Qi 

tersebut disebut sebagai meridian, dari meridian inilah Qi disalurkan ke 

semua bagian tubuh dengan rata dan seimbang. Namun, tidak semua orang 

bisa melihat garis-garis meridian ini sehingga pengobatan yang dilakukan 

oleh orang Cina dianggap sebagai pengobatan nonmedis dikarenakan tidak 

berdasarkan pada sesuatu yang ilmiah. Contoh dari pengobatan nonmedis 

tersebut adalah akupuntur, obat-obatan herbal, meditasi, dan lain-lainnya 

(Bussell, 2010, hal. 131). 
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Pengobatan akupuntur, pijat refleksi, dan meditasi merupakan jenis 

dari Terapi Tradisional Cina dan obat herbal yang merupakan jenis 

pengobatan termasuk dalam Terapi Tradisional Cina karenamenurut Kamus 

Besar Bahasa Indonesia (Suharso & Retnaningsih, 2005, hal. 560 & 471) 

terapi adalah pengobatan suatu penyakit atau pemulihan, sedangkan 

pengobatan adalah penyembuhan, perawatan dan terapi. 

Menurut ilmu dari pengobatan akupuntur, akupuntur sangat berguna 

untuk membantu melancarkan pembuluh darah sehingga dapat memberikan 

jalur aliran darah yang lebih baik seperti pada penderita penyakit stroke 

(Haryatmo, 2012, hal. 2). 

Meditasi sendiri memiliki peranan yang sangat penting untuk 

membantu keadaan seseorang menjadi lebih rileks. Menurut Suryanni, 

meditasi secara rutin akan dapat membantu menurunkan tekanan darah 

yang tinggi atau hipertensi (Sudiarto, Wijayanti, & Sumedi, 2007, hal. 

119). 

Pijat refleksi menurut Wahyuni merupakan sebuah terapi yang 

memiliki banyak manfaat seperti meningkatkan daya tahan tubuh, 

membantu mengatasi stres, mengurangi ketergantungan seseorang terhadap 

obat-obatan, serta mencegah berbagai penyakit (Rezky, Hasneli, & 

Hasanah, 2005, hal. 1455) 

Terapi dengan obat-obat herbal lebih terasa efeknya dikarenakan 

ramuan atau bahan-bahan untuk obat tersebut di import langsung dari Cina 

sehingga manfaat dari bahan tersebut masih benar-benar asli, sehingga 
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dalam konsumsinya tidak memberikan efek negatif pada organ tubuh 

(Handayani, 2015). 

Di tahun 2011, Survey Sosial Ekonomi Nasional (SUSENAS) 

memberikan hasil survei bahwa sebanyak 49,53% masyarakat Indonesia 

menggunakan pengobatan tradisional (Rahayu, 2012, hal. 2). Berdasarkan 

uraian dari contoh pengobatan diatas, dapat dilihat bahwa Terapi 

Tradisional Cina memiliki banyak keuntungan, namun mengapa 

masyarakat Indonesia belum semuanya menggunakan Terapi Tradisional 

Cina? 

Pengobatan Tradisonal Cina tidak terhindar dari adanya kelebihan dan 

kekurangan. Salah satu kelebihan dari Pengobatan Tradisonal Cina adalah 

penyembuhan tidak hanya dari satu sisi saja, namun penyembuhan yang 

secara keseluruhan dari sisi fisik, emosi, dan psikologis. Di satu sisi, 

kekurangan dari Pengobatan Tradisonal Cina adalah adanya kesulitan 

dalam tolak ukur tingkat penyembuhan (Foster & Anderson, 2005, hal. 

148). 

Terapi Tradisional Cina juga tidak lepas dari beragam faktor-faktor 

baik dari luar maupun dalam. Salah satu faktor dari luar adalah 

pengetahuan maupun tradisi, sedangkan salah satu faktor dari dalam dapat 

berupa keinginan individu itu sendiri. 

Peneliti telah melakukan wawancara dengan subjek Y pada tanggal 27 

Februari 2016 dan subjek I pada tanggal 23 Maret 2016 mengenai 

pengetahuan dan sikap penerimaan mereka dan apakah mereka 
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menggunakan Terapi Tradisional Cina. Subjek Y merupakan seorang 

wanita berusia 52 tahun yang memiliki riwayat penyakit darah tinggi sejak 

menginjak usia 35 tahun. Subjek Y mengetahui Terapi Tradisional Cina 

sejak dari kecil dan sering menggunakannya untuk mengobati sakit yang 

dideritanya seperti ketika saat pusing, subjek Y menggunakan salep atau 

balsam dan saat terluka menggunakan obat dari toko obat-obatan cina yang 

hampir mirip seperti obat antiseptik yang diproduksi oleh pabrik. Selain 

obat-obatan tersebut, subjek Y juga mengkonsumsi obat-obatan herbal 

sejak 17 tahun yang lalu untuk mengurangi atau menetralkan darah tinggi 

yang dideritanya. Subjek Y mengaku lebih memilih dan menerima untuk 

menggunakan pengobatan herbal dari Cina dikarenakan merasa lebih aman 

dibanding menggunakan obat-obatan modern karena efek yang dapat 

diberikan oleh obat-obatan modern (Y, 2016). 

Berbeda dengan subjek Y, subjek I (21 tahun) tidak menerima Terapi 

Tradisional Cina dikarenakan masalah efektifitas. Subjek I merasa bahwa 

penyembuhan dari Terapi Tradisional Cina terlalu lama dibandingkan 

dengan Pengobatan Barat yang subjek I gunakan. Meski tidak 

menggunakan, subjek I mengetahui sedikit seperti apa macam-macam 

Terapi Tradisional Cina dan efeknya dari internet dan berita. Pengobatan 

Barat yang subjek I gunakan adalah obat-obatan dari resep yang diberikan 

oleh dokter di rumah sakit. Walaupun mengetahui efek positif yang bisa 

diberikan dari Terapi Tradisional Cina, subjek I lebih menunjukkan sikap 

positif terhadap Pengobatan Barat karena lebih praktis dan mudah dicari. 
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Subjek I merasa bahwa di jaman modern seperti ini lebih praktis untuk 

mengkonsumsi obat-obatan yang sudah tersedia (I, 2016). 

Dari hasil wawancara diatas, terdapat perbedaan sikap penerimaan 

antara subjek Y dan subjek I. Sikap penerimaan I lebih bersifat negatif 

terhadap Terapi Tradisional Cina dikarenakan adanya pengaruh kemudahan 

jaman sekarang dalam memperoleh pengobatan. Dengan kemudahan di 

jaman sekarang dalam mencari obat di sarana yang ada seperti apotik, 

Pengobatan Barat lebih banyak beredar dan dapat dicari dengan mudah 

dibandingkan dengan Terapi Tradisional Cina. Sedangkan untuk 

pengetahuan masyarakat terhadap Terapi Tradisional Cina dapat diperoleh 

dengan banyaknya informasi yang beredar seperti di internet. 

Penggunaan Terapi Tradisional Cina tidak dapat lepas dari faktor-

faktor seperti pengetahuan dan sikap penerimaan individu. Menurut Rahayu 

(2012, hal. 3), Penggunaan Terapi Tradisional Cina memiliki faktor-faktor 

yang berhubungan seperti pengetahuan, sikap penerimaan, tradisi, motivasi, 

dan lain-lainnya. Meski individu memiliki pengetahuan dan menerima 

Terapi Tradisional Cina, salah satu alasan individu masih lebih memilih 

Pengobatan Barat dibanding Terapi Tradisional Cina dikarenakan tolak 

ukur kesembuhan dalam Terapi Tradisional Cina belum ada (Foster & 

Anderson, 2005). Mengapa penggunaan Pengobatan Barat lebih dipilih 

dibanding Terapi Tradisional Cina? Apakah dikarenakan masalah 

efektifitas atau tidak adanya tolak ukur kesembuhan dalam Terapi 

Tradisional Cina? 
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Dengan uraian latar belakang di atas, maka peneliti tertarik untuk 

meneliti hubungan antara pengetahuan dan sikap penerimaan Terapi 

Tradisional Cina dengan penggunaan Terapi Tradisional Cina. 

 

B. Tujuan Penelitian 

 Penelitian ini dibuat dengan tujuan untuk :  

1. Mengetahui secara empirik hubungan antara pengetahuan dengan 

penggunaan Terapi Tradisional Cina. 

2. Mengetahui hubungan antara sikap penerimaan dengan penggunaan 

Terapi Tradisional Cina. 

 

C. Manfaat Penelitian 

Penelitian ini dibuat dengan harapan dapat memberikan manfaat 

sebagai berikut : 

1. Manfaat Teoritis 

 Secara teoritis dapat memberikan sumbangan manfaat seperti 

wawasan dan informasi tambahan mengenai Psikologi Kesehatan 

tentang hubungan antara pengetahuan dan sikap penerimaan Terapi 

Tradisional Cina dengan penggunaan Terapi Tradisional Cina. 

2. Manfaat Praktis 

 Secara praktis diharapkan dapat memberikan referensi berupa 

informasi dan masukan bagi pihak – pihak yang tertarik dengan 

Psikologi Kesehatan maupun Terapi Tradisional Cina. 




