
MEDIA SOSIAL DAN KESEDARAN TENTANG PENYAKIT MENTAL 

Dr. Siti Suriani Othman 

Program Komunikasi, Fakulti Kepimpinan dan Pengurusan,  

Universiti Sains Islam Malaysia 

 

Disiarkan pada 5 Mei 2020 

 

Apabila menyebut tentang penyakit mental, ramai sekali antara kita dengan mudah 

menyamakannya dengan “gila”. Penyakit mental sebenarnya mempunyai definisi yang jauh lebih 

luas daripada itu. Merujuk kepada Persatuan Pakar Psikiatri Amerika Syarikat, ia merujuk kepada 

masalah kesihatan yang melibatkan perubahan emosi, pemikiran dan perlakuan yang boleh 

menggugat keseluruhan fungsi seorang manusia itu.  

World Health Organization (WHO ada menyebutkan bahawa satu daripada empat manusia di 

dunia ini misalnya akan dijangkiti penyakit mental dalam tahap tahap tertentu dalam kehidupan 

mereka. Di Malaysia khususnya, penyakit mental adalah penyakit kedua paling tertinggi 

mengancam kita selepas sakit jantung. Kajian Morbiditi dan Kesihatan Nasional pada 2017 pula 

melaporkan 29 peratus dari rakyat Malaysia menghadapi depresi berbanding 12 peratus pada 2011.  

Maka, kita dapat fahami betapa kita dalam ancaman bahaya penyakit mental. Kita gerun dan kita 

semua takut dan minta dijauhkan dari diduga penyakit ini. Dalam pada itu, ketakutan dan 

kegerunan ini banyak kita lihat dipaparkan dalam media dalam bentuk yang negatif. Kajian-kajian 

diserata dunia seperti di Amerika, United Kingdom (UK), Australia, New Zealand, malah di 

Malaysia sendiri mendapati pemaparan media terhadap penyakit dan pesakit mental adalah rata-

ratanya negatif. Kajian mendapati, golongan ini sering dipaparkan sebagai bahaya, ganas, dan 



menjadikan dalam realiti, masyarakat menjadi lebih takut dengan mereka sedangkan mereka tidak 

seteruk paparan itu.  

Ada juga kajian di Australia yang mendapati bahawa media yang memaparkan pesakit mental 

sebagai ganas dan menakutkan. Dengan responden kajian seramai 5220 orang, kajian ini 

mendapati mereka yang mendapat maklumat dari media yang mengatakan pesakit mental adalah 

berbahaya mempercayai bahawa dalam dunia nyata, golongan ini memang berbahaya. Selain itu, 

ada kajian di Amerika yang mendapati bahawa paparan media yang ganas tentang pesakit mental 

adalah 10 kali ganda lebih teruk dari realiti. Di New Zealand, kajian pemaparan media terhadap 

pesakit mental mendapati bahawa media mempunyai kecenderungan melaporkan bahawa pesakit 

ini akan membahayakan orang lain. 

Ini memberikan kesan yang mendalam kepada kehidupan pesakit mental. Misalnya, mereka hilang 

keyakinan diri, tidak mahu mengambil ubat penenang dan akhirnya sukar atau tidak sembuh-

sembuh. Ini akhirnya menyebabkan golongan ini semakin sukar dirawat. Mereka akhirnya ada 

yang cuba membunuh diri. Malah, ada juga berita-berita tentang bunuh diri yang ditayangkan atau 

disiarkan media yang “membantu” remaja yang ingin membunuh diri. Ada yang belajar kaedah 

membunuh diri dari media dan di Amerika, pendedahan media adalah antara alat utama yang 

mendorong remaja bunuh diri. 

Maka, alat utama yang dilihat berkesan untuk membantu mengurangkan kesan negatif paparan 

media kepada golongan pesakit mental dan remaja ialah media sosial. Penggunaan Facebook 

misalnya walaupun didapati mempunyai kesan negatif kepada individu, tetapi ia juga adalah alat 

berkesan untuk meningkatkan kesedaran masyarakat tentang penyakit mental. Kajian oleh sarjana 

di Amerika mendapati bahawa media sosial memang berjaya mengurangkan stigma masyarakat 

terhadap golongan pesakit mental. Kajian ini membuktikan sikap yang lebih baik dapat disemai 



dalam kalangan remaja berhubung kesihatan mental menerusi media sosial. Ini menunjukkan 

betapa jika teknologi digunakan ke arah kebaikan, ia akan membawa kebaikan dan keadaan 

sebaliknya berlaku jika teknologi tidak diurus dengan baik oleh penggunanya. 


