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Apakah Anda pernah mengeluh sakit kepala, asam lambung tiba-tiba kambuh, atau 

mengalami gangguan pencernaan saat Anda sedang dalam kondisi stres, cemas, atau saat 

memikirkan banyak hal? Yuk kenali apa itu psikosomatis.  

Apa sih Psikosomatis itu? 

Psikosomatis adalah keluhan fisik yang disebabkan oleh psikis (pikiran dan emosi negatif) 

yang muncul dalam bentuk keluhan fisik mulai dari kepala sampai dengan kaki. Keluhan 

tersebut muncul secara berulang-ulang hingga obat-obatan medis menjadi tidak efektif 

mengurangi keluhan yang dirasakan 1.  Pada beberapa orang yang mengalami gejala atau 

keluhan fisik berlangsung dalam waktu yang cukup lama, biasanya mereka akan 

memeriksakan diri ke dokter. Namun ketika keluar hasil pemeriksaan dari dokter, ternyata 

keluhan tersebut disebabkan oleh masalah psikologis. 

Keluhan ini tidak hanya dirasakan oleh kalangan dewasa saja, namun anak-anak juga dapat 

mengalami psikosomatis. Contohnya ketika anak akan menghadapi ujian nasional yang 



selama ini dianggap sebagai sesuatu yang menakutkan. Saat menjelang ujian nasional, ada 

beberapa anak mengeluhkan kesehatan fisiknya. Mulai dari mengeluh pusing, flu, demam, 

asam lambung tiba-tiba kambuh, perut mules dan lain-lain, akibat terlalu stres memikirkan 

ujian nasional.  

Lalu Apa Penyebabnya? 

Perlu Anda ketahui bahwa kondisi fisik sangat berkaitan dengan kondisi psikologis. Pikiran 

atau emosi negatif  (seperti stres, cemas, rasa bersalah, trauma, dan lain-lain) yang kita alami 

akan berpengaruh terhadap kondisi tubuh kita. Hal ini biasanya berawal dari munculnya 

keluhan psikologis seperti tidak nafsu makan, malas melakukan kegiatan, memendam emosi 

negatif, yang kemudian berdampak pada munculnya keluhan fisik. 

Lalu bagaimana kondisi psikologis khususnya pikiran dan emosi bisa mempengaruhi 

kesehatan tubuh? Gejala atau keluhan fisik muncul akibat terjadi peningkatan aktivitas 

impuls saraf dari otak ke berbagai bagian tubuh4. Kemudian terjadi pelepasan hormon 

adrenalin (epinefrin) ke dalam aliran darah, sehingga menyebabkan munculnya keluhan fisik. 

Disamping itu, otak juga berpengaruh terhadap sistem kekebalan tubuh. Oleh karena itu, jiwa 

yang tidak sehat juga akan berpengaruh pada kesehatan tubuh kita.  

Bagaimana Bentuk Keluhannya? 

 

Keluhan-keluhan psikosomatis dapat berupa(2,5): 

1. Jantung berdebar-debar, asam lambung (maagh), pusing, mual, migren, sesak napas, 

mules, lesu, rematik, nyeri otot, nyeri sendi, asma, darah tinggi, impoten, napsu seks 

berkurang/berlebih 

2. Gangguan pencernaan, seperti diare, sembelit, wasir, muntah 



3. Masalah kulit, seperti alergi, jerawat, gatal-gatal, eksim, dan lain-lain 

4. Gangguan mensturasi, perubahan siklus mensturasi menjadi lebih lambat atau lebih 

cepat. 

Cara Mengatasi Saat Gejala Psikosomatis Muncul 

1. Berpikir Positif 

Penting bagi kita untuk selalu berpikir positif terhadap segala sesuatu yang dialami 

baik itu permasalahan hidup ataupun keluhan fisik yang dirasakan. Apabila kita selalu 

berpikir positif terhadap apa yang dialami, maka kita akan merasa lebih tenang dalam 

menjalani dan menghadapi segala sesuatu.  

2. Kenali emosi dan pikiran-pikiran negatif 

Memahami apa yang menjadi penyebab munculnya keluhan fisik, apakah karena 

stres, banyak memendam emosi negatif (marah, kecewa, sedih), terlalu memikirkan 

hal yang belum pasti atau cemas, kelelahan, mengalami kejadian yang tidak 

menyenangkan dan lain-lain     

3. Kelola stres 

Ketika Anda menemukan sumber stressor (pemicu munculnya masalah), maka hal 

yang dapat Anda lakukan adalah mengelola emosi dan pikiran Anda. Anda dapat 

melakukan kegiatan yang Anda senangi, relaksasi, mencari dukungan dengan 

menceritakan permasalahan yang dialami pada orang terdekat (pasangan, keluarga, 

teman), tingkatkan ibadah dan mendekatkan diri pada Tuhan yang Maha Esa. 

4.  Mintalah bantuan tenaga kesehatan, jika keluhan tak kunjung membaik 

Jika Anda merasa keluhan yang dialami terus berlanjut atau semakin memburuk, 

datanglah atau mencari bantuan ke tenaga kesehatan, seperti dokter atau psikolog. 
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