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ABSTRAK 
Kesehatan mental adalah hal yang esensial dalam kehidupan manusia, namun pada kenyataannya 
kesehatan mental menjadi salah satu permasalahan kesehatan yang cukup signifikan di dunia, 
termasuk Indonesia. Kondisi ini mendasari urgensi penelitian mengenai alternatif yang dapat 
dilakukan agar kesehatan mental masyarakat dapat meningkat. Penelitian ini bertujuan untuk menguji 
secara empiris adanya hubungan antara akses ke ruang terbuka hijau dengan kesehatan mental di 
Surabaya. Penelitian ini dilakukan pada sampel yang berjumlah 4651 subjek yang berumur 18 hingga 
69 tahun. Data diperoleh dengan menggunakan metode survei dengan skala Mental Health Inventory 
(MHI-38) dan skala Access to Green Space. Analisis data dilakukan dengan teknik uji korelasi non-
parametrik Spearman’s rho. Hasil ini menunjukkan korelasi (r= 0,006; p= 0,148) sehingga dapat 
disimpulkan bahwa terdapat hubungan positif antara akses ke ruang terbuka hijau dengan kesehatan 
mental di Surabaya. Lebih lanjut, terdapat perbedaan skor mean variabel akses ke ruang terbuka hijau 
jika ditinjau dari kelurahan tempat pengambilan data. 
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ABSTRACT 
Mental health is essential in human life. In fact, mental health is one of the significant health problems 
in the world, including Indonesia. This condition underlies the urgency of the research about 
alternatives that can be done so that people's mental health can increase. This study aims to 
empirically examine the relationship between access to green space and mental health in Surabaya. 
This study was conducted on samples from 4651 subjects aged 18 to 69 years. The data were collected 
using survey methods with the Mental Health Inventory scale (MHI-38) and the Access to Green Space 
scale. The data were analyzed through Spearman’s rho non-parametric correlation test. By (r = 0.006; 
p = 0.148) it can be concluded that there is a positive relationship between access to green space and 
mental health in Surabaya. Furthermore, there are differences in the mean scores of access to green 
space variable if viewed from the district where data is collected. 
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P E N D A H U L U A N  

Sehat adalah kondisi mutlak yang dibutuhkan manusia agar dapat menjalankan fungsi 
hidupnya dengan lancar dan optimal. WHO (2018) mendefinisikan sehat sebagai kondisi yang 
sempurna secara fisik, mental, dan kesejahteraan sosial, dan bukan hanya terbebas dari penyakit atau 
cacat. Berdasarkan definisi sehat tersebut, maka sehat mental menjadi komponen penting agar 
seseorang dapat dikatakan sehat. Kesehatan mental didefinisikan sebagai sebuah kondisi sejahtera 
dimana setiap individu menyadari potensinya, dapat mengatasi tekanan hidup yang normal, dapat 
bekerja dengan produktif dan sukses, dan mampu berkontribusi dalam komunitasnya (WHO, 2014). 
Kesehatan mental memiliki peran yang esensial dalam kehidupan manusia, namun pada kenyataannya 
kesehatan mental menjadi salah satu permasalahan kesehatan yang signifikan di dunia, begitu pula 
terjadi di Indonesia. 

Data WHO menunjukkan bahwa pada tahun 2016 terdapat sekitar 35 juta orang terkena 
depresi, 60 juta orang terkena bipolar, 21 juta terkena skizofrenia, serta 47,5 juta terkena demensia 
(Kemenkes RI, 2016). Berdasarkan data Rumah Sakit Jiwa (RSJ) Menur Surabaya tahun 2015, tercatat 
24.311 pasien yang menjalani rawat jalan di Menur. Adi Wirachjanto selaku Direktur RSJ Menur 
mengatakan bahwa sebagian besar pasien merupakan warga Surabaya dengan persentase 60%, 
sisanya merupakan warga se-Jawa Timur (Jawa Pos, 2016). 

Faktor-faktor yang memengaruhi kesehatan mental manusia adalah faktor biologis, psikologis, 
sosial budaya, dan lingkungan. Kondisi lingkungan yang sehat akan berpengaruh dan mendukung 
kesehatan manusia yang ada di sekitarnya, sebaliknya jika kondisi lingkungan tidak sehat maka dapat 
mengganggu kesehatan manusia, termasuk konteks kesehatan mentalnya (Tambunan, 2010). Steg, van 
den Berg, dan De Groot (2012) menyatakan bahwa hubungan antara manusia dengan lingkungan 
bersifat timbal balik atau resiprokal. Lingkungan dapat memengaruhi perilaku manusia dan 
sebaliknya perilaku manusia dapat menyebabkan perubahan pada lingkungan. Pada akhir tahun 1960, 
berbagai penelitian mengenai isu lingkungan muncul untuk menjelaskan serta merubah pengaruh 
negatif perilaku manusia terhadap lingkungan dan pada efek negatif yang disebabkan oleh manusia 
(seperti bising dan polusi) yang berpengaruh terhadap well-being dan kesehatan. 

Sebuah studi di Washington mengenai akses ke ruang terbuka hijau, aktivitas fisik, dan 
kesehatan mental yang melibatkan 4338 anak kembar mendukung hipotesis bahwa akses yang lebih 
baik ke ruang terbuka hijau berkaitan dengan tingkat depresi yang lebih rendah. Ruang terbuka hijau 
dianggap memengaruhi kesehatan mental melalui peningkatan aktivitas fisik, dengan menyediakan 
tempat bagi warga sekitar untuk bertemu, memfasilitasi ikatan sosial, serta mengurangi stres dan 
kelelahan mental (Cohen-Cline, Turkheimer, & Duncan, 2015). 

Hal tersebut berbanding terbalik dengan pernyataan Annerstedt dan koleganya (2012) yang 
menjelaskan bahwa mereka tidak menemukan hubungan langsung antara green qualities pada 
lingkungan dengan kesehatan mental. Hal tersebut tidak berarti tidak terdapat hubungan sama sekali 
diantara keduanya, kurang beragamnya jenis landscape atau bentang darat area yang diteliti 
kemungkinan menjadi penyebabnya. Oleh karena itu, perbedaan yang muncul pada hasil penelitian 
menjadi lebih sedikit. 

Ruang terbuka hijau (RTH) perkotaan adalah bagian dari ruang terbuka suatu wilayah 
perkotaan yang diisi oleh tumbuhan, tanaman, dan vegetasi baik endemik maupun introduksi 
(Dwiyanto, 2009). RTH memiliki berbagai fungsi, yaitu ekologi (paru-paru kota), rekreasi dan ruang 
tempat warga bersilaturahmi, estetis (memperindah pemukiman, perkantoran, dll), planologi dalam 
tata kota (menjadi pembatas antara satu ruang dengan ruang lain), pendidikan (sarana belajar 
tanaman dan ruang tempat satwa), serta fungsi ekonomis (Kota Hijau, 2016). 

Ruang terbuka hijau dapat menjadi sebuah alternatif tempat refreshing atau rekreasi yang 
dapat diakses oleh seluruh masyarakat perkotaan karena sifatnya yang ekonomis. Rekreasi di alam 
terbuka atau outdoor recreation dapat digunakan sebagai media terapeutik yang layak bagi orang-
orang dengan gangguan kesehatan mental. Salah satu manfaat biopsikososial dari rekreasi di alam 
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terbuka adalah manfaat emosional, hal ini meliputi perbaikan suasana hati, pengalihan dari gangguan 
kesehatan mental, peningkatan mekanisme koping, peningkatan kemampuan untuk mengatasi 
tantangan, kematangan emosi yang berkembang, dan peningkatan penerimaan diri (Frances, 2006). 

Lingkungan perkotaan menjadi pilihan banyak masyarakat Indonesia untuk menjadi tempat 
mengadu nasib. Masyarakat perkotaan sering disebut sebagai urban community. Secara fisik, 
masyarakat di perkotaan kehidupannya ditandai dengan adanya gedung-gedung yang menjulang 
tinggi, hiruk pikuk kendaraan, kemacetan, pabrik, warga masyarakat yang sibuk, polusi, persaingan 
yang tinggi, dan sebagainya. Secara sosial, kehidupannya cenderung individual, heterogen, serta 
persaingan yang tinggi sering menimbulkan konflik (Jamaludin, 2015). Salah satu yang termasuk 
sebagai lingkungan perkotaan adalah Surabaya. Surabaya adalah kota terbesar dan tertua di 
Indonesia, total luas wilayahnya adalah 330,45 km2 dengan jumlah penduduk lebih dari 3 juta orang di 
malam hari dan lebih dari 5 juta orang di jam kerja (sparkling.surabaya.go.id, 2018). 

Bappeko (Badan Perencaan dan Pembangunan) Kota Surabaya mengatakan bahwa ruang 
terbuka hijau Kota Surabaya pada tahun 2011 hingga 2015 telah mencapai 20 persen lebih dari total 
luas wilayah,  yaitu seluas 33.048 hektar. Total luas ruang terbuka hijau yakni 6.681 Ha, 6.694 Ha, 
6.716 Ha, 6.840 Ha, dan 6.853 Ha pada tahun 2011 hingga 2015 (Cendananews.com, 2016). 
Berdasarkan data tersebut, dapat disimpulkan bahwa luas ruang terbuka hijau di Kota Surabaya selalu 
mengalami peningkatan setiap tahunnya. 

Berdasarkan uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa Pemerintah Kota Surabaya memberikan 
perhatian khusus untuk pembangunan dan penyediaan ruang terbuka hijau. Melalui banyaknya 
manfaat dari ruang terbuka hijau yang telah dipaparkan, tujuan dari penelitian ini adalah menguji 
secara empiris adanya hubungan antara akses ke ruang terbuka hijau dengan kesehatan mental di 
Surabaya. 
 

M E T O D E  
Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif dan menggunakan metode survei. Penelitian ini 

bersifat korelasional karena digunakan untuk mengetahui hubungan antara akses ke ruang terbuka 
hijau dengan kesehatan mental. Subjek dalam penelitian ini adalah warga Kota Surabaya yang 
berumur 18-69 tahun yang berjumlah 4651 orang. Jawaban subjek direkam menggunakan kuesioner. 

Instrumen yang digunakan adalah Mental Health Inventory (MHI-38) yang dikembangkan oleh 
Veit dan Ware (1983) dan Access to Green Space yang dibuat oleh Tim Dosen Kelompok Kajian 
Kesehatan Mental Komunitas Fakultas Psikologi Universitas Airlangga. MHI-38 memiliki dua skala 
global (distres psikologi dan kesejahteraan psikologi) dan enam subskala (kecemasan, depresi, 
hilangnya kontrol perilaku/emosional, afek positif umum, ikatan emosional, dan kepuasan hidup). 
Penelitian ini menggunakan analisis sekunder dari data yang pernah diolah oleh Tim Dosen Kelompok 
Kajian Kesehatan Mental Komunitas Fakultas Psikologi Universitas Airlangga. Teknik analisis yang 
dipakai adalah korelasi non-parametrik Spearman’s rho menggunakan aplikasi IBM SPSS Statistics 22 
for Windows. 
 

H A S I L  P E N E L I T I A N  
Gambaran Subjek Penelitian 

Tabel 1. Karakteristik Demografis Subjek Penelitian 

Karakteristik Demografis N Persentase (%) 

Usia 

Dewasa Awal (18-40 tahun) 3130 67,3% 
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Dewasa Madya (40-60 tahun) 1447 31,1% 

Dewasa Akhir (60 tahun-

meninggal) 
57 1,2% 

Missing Value 17 0,3% 

Total 4651 100% 

Jenis Kelamin 

Laki-laki 1881 40,4% 

Perempuan 2695 57,9% 

Missing Value 75 1,6% 

Total 4651 100% 

 

Subjek sebanyak 3130 orang atau 67,3% termasuk dalam kategori dewasa awal (18-40 

tahun), sebesar 1447 orang atau 31,1% termasuk dalam kategori dewasa madya (40-60 

tahun), dan57 orang atau 1,2% termasuk dalam kategori dewasa akhir (60 tahun-meninggal). 

Adapun sebesar 17 orang atau 0,3% tidak mengisi sehingga tergolong dalam kategori missing 

value. Subjek berjenis kelamin laki-laki sejumlah 1881 orang atau 40,4%, subjek berjenis 

kelamin perempuan sebanyak 2695 orang atau 57,9%, dan subjek yang tidak mengisi atau 

missing value sebanyak 75 orang atau 1,6%. 

 

Analisis Deskriptif 

Tabel 2. Hasil Analisis Statistik Deskriptif 

 Akses ke Ruang 

terbuka hijau 

Kesehatan Mental 

N 4446 4446 

Nilai Minimum 5 78 

Nilai Maksimum 20 214 

Range 15 136 

Mean 13,04 149,92 

Standar Deviasi 3,13 20,22 

Skewness -0,062 0,036 
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Kurtosis -0.560 0,072 

 

Berdasarkan tabel 2, diketahui bahwa terdapat 4446 subjek yang terdapat dalam 

penelitian ini. Variabel akses ke ruang terbuka hijau menghasilkan nilai minimum 5, nilai 

maksimum 20, rentang populasi (range) sebesar 15. Nilai rata-rata (mean) sebesar 13,04 dan 

standar deviasi sebesar 3,13. Variabel kesehatan mental menghasilkan nilai minimum 78 dan 

nilai maksimum 214 dan rentang populasi (range) sebesar 136. Nilai rata-rata (mean) sebesar 

149,92 dan standar deviasi sebesar 20,22. Nilai skewness akses ke ruang terbuka hijau adalah 

-0,062 dan nilai skewness kesehatan mental adalah 0,036, hal ini menunjukkan bahwa kedua 

variabel tersebut memiliki skor subjek yang lebih banyak pada kategori nilai tinggi. 

 Nilai kurtosis pada tabel 2 menunjukkan puncak distribusi atau persebaran data dalam 

penelitian ini. Nilai kurtosis pada data akses ke ruang terbuka hijau memiliki nilai -0,560, 

pada data kesehatan mental memiliki nilai 0,072. Berdasarkan hasil deskriptif tersebut, dapat 

diketahui bahwa persebaran data kesehatan mental berada pada posisi agak memuncak, 

sedangkan pada persebaran data akses ke ruang terbuka hijau cenderung datar karena hasil 

(-) berada di bawah nilai 0. 

 

Uji Asumsi 

Berdasarkan hasil uji normalitas, distribusi data skor skala kesehatan mental dan 

akses ke ruang terbuka hijau tidak normal. Hal ini ditunjukkan oleh nilai signifikansi kedua 

skala yang menghasilkan angka di bawah 0,05, yaitu 0,000 untuk skala kesehatan mental dan 

0,000 untuk skala akses ke ruang terbuka hijau. Uji linearitas menghasilkan nilai signifikansi 

sebesar 0,000 yang berarti skala kesehatan mental dan akses ke ruang terbuka hijau memiliki 

hubungan yang linear. 

Uji korelasi yang dilakukan menghasilkan nilai signifikansi sebesar 0,006 yang berarti 

kesehatan mental dan akses ke ruang terbuka hijau memiliki hubungan yang signifikan. 

Koefisien korelasi menunjukkan nilai sebesar 0,148 yang berarti hubungan antara dua skala 

ini memiliki korelasi yang lemah dan arah hubungannya positif. 
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Uji Perbedaan Akses ke Ruang terbuka hijau Berdasarkan Kelurahan 

 Uji perbedaan dilakukan dengan One Way Between Groups ANOVA dengan menganalisis 

skor total akses ke ruang terbuka hijau berdasarkan 43 kelurahan di Surabaya yang menjadi 

tempat pengambilan data. 

Tabel 3. Uji Perbedaan Akses ke Ruang terbuka hijau Berdasarkan Kelurahan 

 Sum of Squares Mean Square Sig. 

Between Groups 2093,561 56,583 0,000 

Within Groups 43051,037 9,398  

Total 45144,598   

  

Hasil uji perbedaan menunjukkan nilai signifikansi 0,000 yang mana nilai tersebut 

kurang dari 0,05 sehingga dapat dikatakan terdapat perbedaan yang signifikan pada variabel 

akses ke ruang terbuka hijau jika ditinjau dari kelurahan tempat pengambilan data. 

 
D I S K U S I  

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui hubungan antara akses ke ruang terbuka 

hijau dengan kesehatan mental di Surabaya. Analisis data melalui uji korelasi Spearman’s rho 

menunjukkan adanya korelasi positif antara akses ke ruang terbuka hijau dengan kesehatan 

mental. Korelasi positif antara akses ke ruang terbuka hijau dengan kesehatan mental 

memiliki koefisien korelasi sebesar 0,148 yang tergolong dalam kategori lemah. Hal ini 

sejalan dengan pernyataan bahwa ruang terbuka hijau dianggap memengaruhi kesehatan 

mental melalui peningkatan aktivitas fisik, dengan menyediakan tempat bagi warga sekitar 

untuk bertemu, memfasilitasi ikatan sosial, serta mengurangi stres dan kelelahan mental 

(Cohen-Cline, Turkheimer, & Duncan, 2015) . Korelasi yang lemah tersebut mungkin terjadi 

karena terdapat variabel mediator atau penghubung antara akses ke ruang terbuka hijau 

dengan kesehatan mental, yaitu peningkatan aktivitas fisik dan sosialisasi. 

Nutsford, Pearson, dan Kingham (2013) menemukan bahwa jarak atau akses yang 

lebih dekat ke ruang terbuka hijau yang dapat digunakan (useable green space) dan 

peningkatan proporsi ruang terbuka hijau di lingkungan yang lebih besar berhubungan 

dengan menurunnya jumlah perawatan gangguan kecemasan atau mood dalam lingkungan 

perkotaan. 
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White, Alcock, Wheeler, dan Depledge (2013) membuat penelitian dengan 

menggunakan data panel yang diperoleh dari 10.000 individu untuk mengeksplorasi 

hubungan antara ruang terbuka hijau perkotaan dan tekanan mental (mental distress) untuk 

individu yang sama selama beberapa waktu. Penelitian tersebut menemukan bahwa rata-rata 

individu memiliki tekanan mental yang lebih rendah dan kesejahteraan yang lebih tinggi 

ketika tinggal di daerah perkotaan yang memiliki lebih banyak ruang terbuka hijau. Meskipun 

efek pada tingkat individu kecil, manfaat kumulatif pada tingkat komunitas menggarisbawahi 

mengenai pentingnya kebijakan untuk melindungi dan mempromosikan ruang terbuka hijau 

perkotaan untuk kesejahteraan manusia. Hal tersebut serupa dengan hasil uji korelasi yang 

menyatakan bahwa akses ke ruang terbuka hijau berhubungan positif dengan kesejahteraan 

psikologis dan berhubungan negatif dengan distres psikologis yang merupakan dua skala 

global kesehatan mental. 

Akses ke ruang terbuka hijau tidak hanya dibatasi oleh hambatan fisik seperti lokasi, 

kedekatan, kuantitas, dan kualitas. Hal yang biasanya menjadi hambatan untuk mengakses 

ruang terbuka hijau adalah rasa takut akan keselamatan diri, perilaku antisosial, buruknya 

pemeliharaan ruang terbuka hijau, terlalu sibuk bekerja, cuaca yang buruk, terlalu sibuk di 

rumah, kesehatan yang buruk, lansia, serta kurangnya transportasi. Pemerintah dapat 

memerankan peran penting untuk membantu masyarakat mengatasi hambatan-hambatan 

tersebut (Public Health England, 2014). 

Analisis data tambahan menunjukkan perbedaan skor mean variabel Access to Green 

Space yang signifikan dari setiap kelurahan tempat pengambilan data dilakukan. Hasil uji 

beda yang dilakukan menghasilkan nilai signifikansi 0,000. Kompasiana.com (2017) 

menjelaskan bahwa untuk melakukan perhitungan keterjangkauan pelayanan fasilitas, dapat 

dilakukan analisis buffer dengan bantuan software ArcMap dengan menginput jangkauan 

maksimal yang dimiliki oleh suatu fasilitas. Temuan yang didapatkan adalah bahwa fasilitas 

taman atau ruang terbuka hijau di Kota Surabaya jika dianalisis berdasarkan jumlah 

penduduk sebagian besar unit kelurahan atau kecamatan sudah memenuhi standar yang ada, 

namun jika dianalisis berdasarkan jangkauan pelayanan dan fasilitas taman, terdapat lebih 

banyak unit kelurahan/kecamatan yang belum terliputi oleh fasilitas taman yang ada saat ini. 

Kesenjangan atau perbedaan aksesibilitas pada setiap kelurahan menunjukkan bahwa jumlah 
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ruang terbuka hijau yang cukup banyak belum dapat meliputi sebagian besar kawasan 

permukiman yang ada di Surabaya. 

 
S I M P U L A N  

Berdasarkan hasil analisis data yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa 

terdapat hubungan antara akses ke ruang terbuka hijau dengan kesehatan mental di 

Surabaya. 

Penelitian ini masih memiliki banyak kekurangan, akan lebih baik bila menggunakan 

variabel-variabel lain yang dapat menghubungkan variabel akses ke ruang terbuka hijau 

dengan kesehatan mental, seperti aktivitas fisik dan sosialisasi. Penelitian dengan topik ini 

juga dapat dilakukan dengan studi longitudinal agar dapat mengetahui perbedaan kondisi 

kesehatan mental subjek penelitian yang berkaitan dengan akses ke ruang terbuka hijau 

setelah periode waktu tertentu.  
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