
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

MANUSIA DAN PENDERITAAN 

Penderitaan 

Berasal dari kata derita 
(sangsekerta=dhra) yang berarti 
mananggung atau merasakan 
sesuatu yang tidak 
menyenangkan. 

Siksaan 

Siksaan diarttikan 
siksaan badan/jasmani 
atau berupa 
jiwa/rohani 

kebimbangan 

Dialami seseorang bila 
ia pada suatu saat tidak 
dapat menentukan 
pilihan yang akan 
diambil 

kesepian 

ketakutan 

Dialami  seseorang yang 
merasa kesepian 
walaupun berada di 
lingkungan ramai 

Merupakan bentuk lain 
yang dapat menyebabkan 
seseorng mengalami 
siksaan batin Sebab sesorang merasa ketakutan : 

• Claustrophobia : Takut terhadap ruangan 
tertutup 

• Agoophobia : takut terhadap ruangan terbuka 
• Gamang : takut berada di tempat ketinggian 
• Kegelapan : takut bila berada I tempat gelap 
• Kesakitan : takut yang disebabkan rasa sakit 
• Kegagalan : takut akan mengalami kegagalan 
 

Kekalutan mental 

Gangguan kejiwaan 
akibat 
ketidakmampuan 
seseorang menghadapi 
persoalan yang 
dihadapi 

gejala 

Jasmani : pusing, sesak 
napas, demam, nyeri 
lambung 
Rohani : cemas, 
ketakutan, apatis, 
cemburu, mudah marah 

Tahapan gangguan jiwa 

Sebab timbul kekalutan 

1. Nampak pada jasmani/rohaninya gejalanya 
2. Mempertahankan diri dengan cara negative 
3. Kekalutan merupakan titik patah 

� Kepribadian yang 
lemah 

� Terjadinya konflik 
social budaya 

� Cara pematangan batin 
yang salah 

Kekalutan mendorongnya 
kearah : 
Positif : trauma (luka 
jiwa), survive dalam hidup 
Negative : frustasi 

Bentuk-bentuk frustasi : 
• Agresi : kemarahan yang meluap-luap 

akibat emosi 
• Regresi : kembali pada pola reaksi 

primitive 
• Fiksasi : pembatasan pada satu pola yang 

sama 
• Proyeksi : memproyeksikan yang negaif 

pada orang lain 
• Identifikasi : menyamakan diri dengan 

seseorang yang sukses 
• Narsisme : merasa dirinya lebih superior 

daripada orang lain 
• Autisme : gejala menutup diri secara total 

dari dunia rill 

Kota-kota besar : memberikan 
tantangan hidup yang berat 
Anak-anak muda  usia : tidak 
berhasil mencapai apa yang 
dikehendaki 
Wanita : mudah merasakan 
masalah yang dipendam 
didalam hati 
Orang tidak beragama : tidak 
memiliki keyakinan bahwa ada 
kekuasaan yang lebih tinggi. 
Orang yang terlalu mengejar 
materi : memiliki sifat ngoyo 
dalam memperoleh tujuaj 

Penderitaan dan perjuangan 

Penderiaan sebagai 
kodrat manusia, 
karena itu manusia 
tidak pesimis. Manusia 
harus optimis brusaha 
mengatasi kesulitan 
hidup 

Penderitaan media massa dan seniman 

Kemajuan teknologi 
dan sebagainya 
mensejahterakan 
manusia dan sebagian 
membuat menderita. 
Media dan seni 
sebagai alat 
mengkomunikasikan 
penderitaan kepada 
masyarakat 

Penderitaan dan sebab-sebabnya 

Penderitaan yang timbul 
karena perbuatan buruk 
manusia 
Penderitaan yang timbul 
karena penyakit, 
siksaan/azab Tuhan 

Pengaruh penderitaan 

Positif : sikap optimis 
mengatasi penderitaan 
hidup, kretif dan mudah 
menyerah 
Negative : penyesalan 
karena tidak bahagia, 
sikap kecewa, putus asa. 
Yang menimbulkan 
sikap anti 


