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ABSTRAK 

Oleh :  

Siti Nurjanah 

Pendidikan Islam  menjadi salah satu sarana penting untuk 

membina dan membentuk mental yang sehat. Tujuan dari penelitian 

ini adalah untuk mengkaji secara teoritis peranan pendidikan Islam 

disekolah dalam rangka pembinaan kesehatan mental remaja yang di 

bahas dalam perspektif Zakiah Daradjat.  

Jenis penelitian ini termasuk dalam penelitian 

kepustakaan(library research), yaitu penelitian dengan proses 

menelaah dan membaca bahan-bahan pustaka yang bersumber pada 

buku, dokumen, jurnal ataupun karya ilmiah dari penelitian terdahulu 

yang berkaitan. Sumber data yang digunakan sebagai data primer 

adalah buku-buku karya Zakiah Daradjat. Sumber lain seperti buku-

buku dan jurnal  digunakan sebagai data sekunder yang mendukung 

dan berhubungan dengan penelitian. Teknik analisis yang digunakan 

adalah content analysis. 

Hasil penelitian yang didapat menunjukan bahwa : 1) kesehatan 

mental mempengaruhi kondisi pikiran, perasaan, perilaku dan 

kesehatan tubuh. 2) Menurut Zakiah Daradjat peran pendidikan Islam 

sangat penting diantaranya memberikan bimbingan kehidupan, 

penolong dalam kesukaran serta menjadi penenang dan mengontrol 

emosi. 3) pentingnya peranan pendidik disekolah dalam pembinaan 

mental peserta didik. 4) pentingnya memahami kesehatan mental  

pendidik dan peserta didik dalam pengembangan potensi dan proses 

belajar. 5) pembinaan mental menurut Zakiah Daradjat terbagi 

menjadi dua, yaitu melalui pendidikan dan pembinaan ulang. 6) proses 

pembinaan mental merupakan tanggung jawab bersama, orang tua, 

sekolah dan masyarakat bekerjasama dalam mewujudkan mental yang 

sehat pada generasi muda. 

Kata kunci: Pendidikan Islam, Remaja, Agama dan Kesehatan 

Mental, Zakiah Daradjat 

 



 
 

iii 
 

SURAT PERYATAAN 

 

Saya yang bertanda tangan dibawah ini: 

Nama   : Siti Nurjanah 

NPM  : 1811010363 

Jurusan/Prodi : Pendidikan Agama Islam 

Fakultas : Tarbiyah dan Keguruan 

Menyatakan bahwa skripsi yang berjudul “Peran Pendidikan Islam 

Dalam Membina Kesehatan Mental Remaja Perspektif Zakiah 

Daradjat” adalah benar-benar hasil karya penyusun sendiri, bukan 

duplikasi ataupun saduran dari karya orang lain kecuali pada bagian 

yang telah dirujuk dan disebut dalam footnote atau daftar pustaka. 

Apabila dilain waktu terbukti adanya penyimpangan dalam karya ini, 

maka tanggung jawab sepenuhnya ada pada penyusun. 

Demikian surat peryataan ini saya buat agar dapat dimaklumi. 

Bandar lampung, 1 Juni 2022 

Penulis 

 

 

 

Siti Nurjanah 

NPM. 1811010363 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



 
 

v 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

vi 
 

MOTTO 

 

ُب ۗ   ْْ ِ تَْطَوى ِيُّ اْلقُلُ
ِ ۗ اَََل تِِزْكِش ّللّاٰ

تُُِْن تِِزْكِش ّللّاٰ ْْ تَْطَوى ِيُّ قُلُ َّ ا  ْْ َْٗي ٰاَهٌُ ِز
 ٢ٕالَّ

 “ (Yaitu) orang-orang yang beriman dan hati mereka menjadi 

tenteram dengan mengingat Allah. Ingatlah, bahwa hanya dengan 

mengingat Allah hati akan selalu tenteram.” 

(Ar-Ra'd [13]:28) 
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BAB I 

 
PENDAHULUAN 

 

A. Penegasan Judul 

Agar terhindar dari kesalahpahaman dalam menginprestasikan 

terhadap makna yang terdapat dalam skripsi ini, maka penulis terlebih 

dahulu menegaskan pengertian beberapa istilah dalam skripsi ini. 

Adapun istilah yang perlu ditegaskan antara lain: 

1. Peran  

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, peran mempunyai 

arti pemain sandiwara (flim), tukang lawak pada permainan 

makyong, perangkat tingkah yang diharapkan dimiliki oleh orang 

yang berkedudukan dimasyarakat. Istilah peran dapat diartikan 

sebagai posisi atau kedudukan seseorang dalam melakukan 

sesuatu kegiatan. 

Menurut Soerjono Soekanto peranan adalah aspek dinamis 

kedudukan (status) apabila seseorang melaksanakan hak dan 

kewajiban sesuai kedudukannya maka ia menjalankan suatu 

peranan.
1
 

Pengertian peran yang dimaksud penulis dalam skripsi ini 

adalah suatu tangungjawab serta tugas pendidikan Islam dalam 

membina kesehatan mental remaja. 

 

2. Pendidikan Islam 

Istilah  pendidikan Islam terdiri dari dua kata, yaitu 

pendidikan dan Islam. Pendidikan sendiri menurut Hasan 

Langgulung pendidikan diartikan sebagai usaha memasukan ilmu 

pengetahuan dari orang yang dianggap memilikinya kepada 

mereka yang dianggap belum memilikinya.
2
 

Islam dalam segi bahasa berasal dari kata asla-ma, yuslimu, 

Islaman yang berarti ketundukan, pengunduran, perdamaian, 

tunduk kepada kehendak Allah. Pengertian Islam yang demikian 

                                                             
1 Soerjono Soekanto, Sosiologi Suatu Pengantar (Jakarta: Raja Grafindo 

Persada, 2007), 24. 
2 Rudi Ahmad Suryadi, Ilmu Pendidikan Islam (Jogjakarta:Penerbit Deepublish, 

2018), 2. 
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sejalan dengan tujuan ajaran Islam, yaitu mendorong manusia 

agar patuh, tunduk kepada sang pencipta.
3
 Menurut Zakiah 

Daradjat pendidikan Islam merupakan  pendidikan iman dan 

amal, karena ajaran Islam berisi tentang ajaran sikap dan tingkah 

laku pribadi masyarakat menuju kesejahteraan hidup perorangan 

dan hidup bersama.
4
 Pendidikan Islam merupakan upaya 

mengembangkan seluruh pontensi individu dan sosial manusia 

berdasarkan ajaran agama Islam. 

 

3. Membina   

Dalam kamus besar bahasa Indonesia arti kata membina 

adalah mengusahakan supaya lebih baik (maju, sempurna dan 

sebagainya). Pengertian membina yang penulis maksud dalam 

skripsi ini adalah upaya yang dapat dilakukan melalui pendidikan 

Islam dalam  mengarahkan kesehatan mental remaja menjadi 

lebih baik dan berkembang dari sebelumnya. 

 

4. Kesehatan mental 

Kesehatan mental merupakan dua kata yang dialih bahasakan 

dari istilah Mental Hygiene, yaitu suatu disiplin ilmu yang 

membahas kesehatan mental atau kesehatan jiwa, yang dalam 

bahasa arab disebut al-Sihhah al-Nafsiyah.5 Kesehatan mental 

adalah pengetahuan dan perbuatan yang bertujuan untuk 

mengembangkan dan memanfaatkan segala potensi, bakat dan 

pembawaan yang ada semaksimal mungkin, sehingga membawa 

kepada kebahagiaan diri dan orang lain, serta terhindar dari 

gangguan-gangguan dan penyakit jiwa.
6
 

 

5. Remaja   

Masa remaja adalah masa peralihan antara masa anak-anak 

menuju masa kehidupan dewasa, rentang usia seseorang dianggap 

                                                             
3 Abuddin Nata, Ilmu Pendidikan Islam(Jakarta: Kencana, 2010), 32. 
4 Suryadi, Ilmu Pendidikan Islam, 7-9. 
5 Firmansyah, ”Pemikiran Kesehatan Islami Dalam Pendidikan Islam”, Vol.6, 

No.1 (2017): 22. 
6 Muhammad Fatihul Afham, “Prinsip Pendidikan Agama Islam Dalam 

Mewujudkan Kesehatan Mental dan Good Government”, Indo-Islamika Vol.8, No. 

1(2018): 39. 
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remaja pada umumnya pada usia 12-21 tahun. Pada masa ini 

banyak terjadi perkembangan pada seorang individu baik secara 

fisik maupun emosional.
7
 

 

6. Zakiah Daradjat  

Zakiah Daradjat merupakan salah satu seorang psikolog 

muslim Indonesia yang memiliki perhatian yang luar biasa 

terhadap pendidikan Islam. Karena latar belakang pendidikan 

Zakiah Daradjat dalam bidang psikologi, sehingga pemikiran 

pendidikannya pun cenderung ke arah pendidikan jiwa terutama 

kesehatan mental. Adanya kecenderungan pemikiran yang 

demikian, agaknya menjadi perbedaan yang signifikan dari para 

pemikir pendidikan Islam yang lain.  

 

B. Latar Belakang Masalah 

Kesehatan mental  merupakan salah satu bagian  ilmu 

pengetahuan dibidang psikologi. Pada awal mula kemunculannya 

hadir sebagai suatu gerakan pengabdian masyarakat yang melakukan 

pencegahan dan  mencari cara untuk memberikan pengobatan pada 

penderita ganguan mental.
8
 Undang-Undang Republik Indonesia 

Nomor 18 Tahun 2014 Tentang Kesehatan Jiwa, BAB I pasal 1 

menyatakan bahwa "Kesehatan Jiwa adalah kondisi dimana seseorang 

individu dapat berkembang secara fisik, mental, spritual dan sosial 

sehingga individu tersebut menyadari kemampuan sendiri, dapat 

mengatasi tekanan, dapat bekerja secara produktif, dan mampu 

memberikan kontribusi untuk komunitasnya”. Sedangkan Zakiah 

Daradjat berpendapat kesehatan mental adalah terwujudnya keserasian 

yang sungguh-sungguh antara fungsi kejiwaan dan terciptanya 

penyesuaian diri antara manusia dengan dirinya sendiri maupun 

lingkungan, yang berlandaskan keimanan dan ketaqwaan, dengan 

tujuan mencapai kehidupan yang bermakna dunia dan akhirat. 

 Masalah Kesehatan mental menjadi topik hangat yang 

diperbincangkan dua tahun terakhir. Hal ini dapat dilihat dari 

munculnya platform-platfrom sosial media yang mengangkat topik ini 

                                                             
7 Desmita, Psikologi Perkembangan Peserta Didik, (Bandung: Remaja 

Rosdakarya, 2009), 37. 
8 Sundari, Kesehatan Mental Dalam Kehidupan,(Jakarta: Rhineka Cipta, 2005), 

v. 
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ke permukaan, sehingga sebagian masyarakat tertarik mempelajarinya. 

Namun tidak sedikit pula yang masih mengabaikan kesehatan mental 

ataupun memang belum memahami pentingnya kesehatan mental.  

Terlebih akibat pembatasan kegiatan selama  masa pandemi COVID-

19 yang banyak mempengaruhi segala aspek kehidupan, dari 

kesehatan, ekonomi, sosial, pendidikan, termasuk kondisi mental 

masyarakat selama pandemi. Perubahan secara tiba-tiba membuat 

manusia harus beradaptasi dengan situasi  yang berubah secara drastis. 

Perubahan yang terjadi secara tiba-tiba membuat sebagian individu 

tidak siap menghadapi persoalan yang terjadi dalam hidupnya. 

Sehingga kondisi ini menjadi salah satu penyebab terganggunya 

kesehatan mental. Nattional Alliance Of Mental Illness menyatakan 

gangguan mental ialah suatu keadaan individu mengalami gangguan 

dalam pemikiran, perasaan, mood, serta kemampuan berinteraksi 

dengan orang lain dalam  menjalani fungsi sehari-hari. hal tersebut 

dapat dilihat dari riset Perhimpunan Dokter Spesialis Jiwa Indonesia 

(PDSKJI) telah melakukan survei terhadap kesehatan jiwa selama 

COVID-19. Terdapat tiga masalah psikologis yang teliti yaitu 

kecemasan, depresi dan trauma psikologis. Hasil survei menyatakan 

sebanyak 68% responden mengaku cemas, 67% merasa depresi dan 

77% mengalami trauma psikologis. Terdapat  1.522 responden yang 

diuji, dan yang paling banyak adalah 76,1% perempuan dengan 

minimal usia 14 tahun dan maksimal 71 tahun.
9
 Selain itu, ada sebuah 

riset yang dilakukan di China yang melibatkan sekitar 2.330 siswa 

sekolah yang menjalani proses pembelajaran saat masa karantina 

pandemi menunjukan adanya tanda-tanda tekanan secara emosional. 

Penelitian tersebut menyatakan bahwa dari seluruh siswa objek 

observasi yang mengalami depresi sebanyak 22, 6%, dan 18,9% 

mengalami kecemasan. Selain di China, pemerintah Jepang juga 

melakukan survei tentang hal serupa juga menunjukan hal yang sama, 

sekitar 72% siswanya mengalami stress akibat pandemi.
10

 

Sebelum masa pandemi, sebenarnya pemasalahan kesehatan 

mental sendiri menjadi hal yang perlu diperhatikan. Pada tahun 2013, 

                                                             
9 Annissa Mutia, Databoks, 2021. 

(https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2021/06/17/survei-covid-19-menggangu-

kesehatan-jiwa-68-orang-depresi diakses 25 november 2021, pukul 21:15) 
10 Intan Zulfin, Dkk, “Kesehatan Mental Remaja Pada Masa Pandemi”, Jurnal 

Counseling As-Syamil, Vol. 1, No. 01, (2021):11-19. 

https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2021/06/17/survei-covid-19-menggangu-kesehatan-jiwa-68-orang-depresi%20diakses%2025%20november%202021
https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2021/06/17/survei-covid-19-menggangu-kesehatan-jiwa-68-orang-depresi%20diakses%2025%20november%202021
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di Indonesia berdasarkan riset kesehatan dasar, menyatakan gangguan 

mental pada penduduk Indonesia dialami oleh penduduk yang berusia 

15 tahun keatas, sebanyak 14 juta jiwa atau sebesar 6.0% dari jumlah 

keseluruhan penduduk. Sedangkan data yang diperoleh dari data 

Satgas Penanganan COVID-19, menyatakan 47% anak merasa bosan 

selama masa pandemi, 35% mengalami kecemasan akan 

pembelajaran, 15% anak merasakan insecurity (rasa tidak aman), 20% 

merindukan teman-temannya dan 10% sisanya mengalami 

kekhawatiran akan ekonomi keluarga. dari data-data tersebut 

menyatakan bahwa usia yang rentan terhadap gangguan kesehatan 

mental terjadi saat masa remaja. Masa remaja sendiri merupakan masa 

transisi dari masa anak-anak menuju masa dewasa, dalam masa ini 

banyak terjadi keguncangan yang dialami remaja selama proses 

perkembangan selama hidupnya.
11

  

Masa Remaja menjadi masa yang penting dalam perkembangan 

manusia. Pada masa ini, seorang anak akan tumbuh dan berkembang 

menuju kedewasaan. Dalam masa pertumbuhan seorang remaja akan 

menjadi masa paling krusial, karena pada masa ini remaja akan 

mengalami berbagai perubahan dan ketidakstabilan emosi. 

Pengelolaan emosi yang tepat diharapkan menjadikan anak tumbuh 

menjadi manusia dewasa yang sehat dan matang secara emosional. 

Kematangan emosi sangat penting dalam pengendalian diri. Individu 

yang dikatakan matang emosinya adalah individu yang sudah tidak 

meledakan emosinya dihadapan orang lain, melainkan memilih waktu 

dan tempat yang tepat untuk mengungkapkan emosi dengan 

melakukan berbagai cara untuk berdamai dengan emosinya.
12

 

Batasan usia remaja menurut para ahli beragam, namun secara 

umum rentang usia remaja diantara 13-21 tahun, dimasa inilah 

seorang remaja mulai mencari identitas dirinya. Dalam proses 

pencarian jati diri ini seorang remaja memerlukan bimbingan dari 

orang dewasa, agar terarah menjadi generasi berakhlak, beriman, 

bertakwa dan dapat menjalankan peran sebagai manusia dalam 

kehidupannya. Dalam masa perkembangannya, remaja akan banyak 

dihadapkan dengan banyak hal baru, sehingga muncul pertanyaan-

                                                             
11 Yasipin, Silvia Ayu Rinati, Nurman Hidaya, ”Peran Agama Dalam 

Membentuk Kesehatan Mental Remaja”, Jurnal Manthiq, Vol. V No.1, (2020): 25-26. 
12 Elizbeth B. Hurlock, Psikologi Perkembangan Suatu Pendekatan Sepanjang 

Rentang Kehidupan, (Jakarta: penerbit Erlangga, 1991), 207. 
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pertanyaan baik dari dalam dirinya maupun diluar dirinya dan  

melakukan sesuatu karena rasa ingin tahu dan coba-coba. 

Problematika remaja tidak sampai disitu, menginjak usia remaja akhir, 

remaja semakin dihadapkan dengan berbagai kecemasan, rasa takut 

dan kebimbangan akan masa depan. Setiap manusia akan melewati 

masa ini, dan dalam menghadapi berbagai masalah yang datang, 

seorang individu harus memiliki landasan dalam kehidupannya yang 

akan mengarahkan manusia dalam mengatasi kesulitan dalam 

hidupnya. Peran agama sangat penting dalam membina moral 

manusia, dimana agama sendiri menjadi sumber pedoman dalam 

kehidupan. Ketika dihadapkan oleh suatu persoalan maka individu 

akan mempertimbangkan pilihan berdasarkan prinsip yang ia pegang. 

Al-Qur‟an menjadi pedoman hidup yang pegang umat Islam, 

sebagaimana firman Allah SWT sebagai berikut: 

 

َْ٘يَۙ  َِ ۛ ًُُذٓ لِّْلُوتَّقِ ْ٘ َْٗة ۛ فِ  ٰٕرلَِك اْلِكٰتُة ََل َس

 “Kitab (Al-Qur‟an) ini tidak ada keraguan di dalamnya; (ia 

merupakan) petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa”.  

(Q. S Al-Baqarah[2]:2) 

  

 Keyakinan pada agama menjadi pegangan hidup yang 

membimbing dan berfungsi mengendalikan dorongan-dorongan yang 

timbul dalam diri manusia serta sikap yang tidak sepatutnya.
13

 Dalam 

konsep Pendidikan Islam sendiri sudah mecakup semua aspek 

kehidupan, baik dari iman, akhlak dan ibadah. Tujuan akhir 

pendidikan Islam ialah terbentuknya individu sebagai kepribadian 

insan kamil. Dimana prinsip pendidikan sendiri berlansung sepanjang 

hayat hidup manusia. Pembinaan remaja dalam pendidikan  Islam 

menjadi upaya sadar dalam  memberikan bimbingan, pengarahan yang 

terencana dan memiliki tujuan akhir yang jelas, yaitu membimbing 

kepribadian manusia menjadi muslim seutuhnya. Disinilah guru, 

orang tua, dan masyarakat bekerja sama dalam membimbing seorang 

remaja dalam menemukan jati dirinya.
14

 

Zakiah Daradjat merupakan tokoh cendikiawan muslimah yang 

mempelopori kehadiran psikologi agama di Indonesia. Dengan latar 

                                                             
13Zakiah Daradjat, Peranan Agama dalam Kesehatan Mental(Jakarta : Gunung 

Agung, 1990), 59. 
14 Sudibyo Setiobrotro, Mental Training (Jakarta: Percetakan Solo, 2001), 117. 
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belakang pendidikan di bidang psikologi, dan perhatiannya yang besar 

dalam pendidikan, terlebih beliau memiliki kecenderungan dalam 

bidang kesehatan mental. Zakiah Daradjat menuangkan pemikirannya 

dalam banyak karya, diantaranya mengulas tentang kesehatan mental, 

pendidikan, agama dan jiwa dll. Menurut Zakiah Daradjat, kesehatan 

mental dapat tercapai dan terbentuk dari keserasian jiwa individu 

dengan dirinya sendiri, orang lain maupun lingkungannya, serta 

mampu merealisasikannya dalam kehidupan individu.
15

 Melalui 

penanaman pendidikan Islam sejak dini dengan pendekatan diri 

kepada agama diharapkan remaja dapat mengatasi dan menyelesaikan 

persoalannya dengan baik. Oleh sebab itu lembaga pendidikan harus 

ikut andil dalam proses pembinaan mental remaja. 

Dari uraian diatas dapat dilihat bahwa permasalahan kesehatan 

mental di usia remaja sangat penting untuk diperhatikan. Dalam 

lingkungan keluarga, sekolah maupun masyarakat hendaknya 

memberi perhatian terhadap masalah mental remaja. Masalah-masalah 

yang terjadi pada tingkat-tingkat usia remaja merupakan hal yang 

harus ditanggani, sebab sejatinya pada fase ini, remaja membutuhkan 

bimbingan dan dukungan dalam menghadapi berbagai persoalan. 

Melalui penelitian ini, penulis ingin mengkaji bagaimana konsep dan 

peranan pendidikan Islam dalam pembinaan kesehatan mental remaja 

di sekolah dalam sudut pandang Zakiah Daradjat. 

 

C. Fokus dan Sub Fokus Penelitian 

Agar tidak terjadi kesalahpahaman dalam memahami 

penelitian ini, maka penulis perlu memberikan batasan-batasan dalam 

pembahasan. Dalam penelitian ini peneliti menjabarkan tentang 

konsep peranan pendidikan Islam dalam membina kesehatan mental 

perspektif Zakiah Daradjat. Dikarenakan keterbatasan kemampuan 

dan waktu peneliti, maka peneliti akan lebih memfokuskan pada peran 

pendidikan Islam di sekolah dalam pembinaan kesehatan mental 

remaja, yang akan dibahas dalam sudut pandang salah satu tokoh 

psikologi pendidikan Islam di Indonesia yang banyak membahas 

mengenai pendidikan, agama dan kesehatan mental, yaitu Zakiah 

Daradjat. 

                                                             
15 Abuddin Nata, tokoh-tokoh pembaruan Islam diindonesiaI(Jakarta: Raja 

Graffindo Persada), 236. 
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D. Rumusan Masalah 

Berdasarkan fokus masalah diatas, maka permasalahan yang 

dapat dirumuskan yaitu: Bagaimana peran pendidikan Islam di 

sekolah dalam membina kesehatan mental remaja perspektif Zakiah 

Daradjat ? 

 

E. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah, maka tujuan dari penelitian ini 

adalah untuk mengkaji peranan pendidikan Islam di Sekolah dalam 

rangka pembinaan kesehatan mental pada usia remaja yang di bahas 

dalam perspektif Zakiah Daradjat. 

 

F. Manfaat Penelitian 

Manfaat yang dapat diambil dari penelitian ini adalah: 

1. Hasil penelitian ini diharapkan dapat manambah wawasan dan 

bahan pembelajaran yang berkaitan dengan membina kesehatan 

mental remaja dalam bidang pendidikan khususnya bagi 

khazanah pendidikan agama Islam. 

2. Hasil dari penelitian ini dapat memberikan informasi dan 

menumbuhkan kesadaran kesehatan mental  yang dapat 

diterapkan dalam dunia pendidikan, maupun kehidupan sehari-

hari. 

3. Penelitian ini sangat bermanfaat bagi peneliti sendiri sebagai 

bahan pembelajaran dalam memahami peran pendidikan Islam 

dalam membina kesehatan mental remaja yang dibahas dalam 

perspektif tokoh psikologi pendidikan Islam Zakiah Daradjat, 

serta diharapkan penelitian ini dapat memberikan inspirasi bagi 

peneliti selanjutnya guna mengembangkan pendidikan Islam 

yang memperhatikan kesehatan mental peserta didiknya. 

 

G. Tinjauan pustaka 

Berdasarkan hasil penelusuran penelitian terdahulu terkait peran 

pendidikan Islam dalam kesehatan mental perspektif Zakiah Daradjat. 

ada beberapa penelitian yang mengkaji penelitian sejenis, diantaranya 

sebagai berikut: 

1. Skripsi Heni Yulianti, Penelitian Dengan Judul “Kontribusi 

Agama Islam Terhadap Kesehatan Mental”, UIN Raden Intan, 
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2019. Penelitian ini menjelaskan tentang bagaimana  kontribusi 

agama Islam terhadap kesehatan mental, di mana hubungan antar 

kejiwaan dan agama saling berkaitan, hal itu terletak pada 

penyerahan diri seseorang terhadap Allah SWT. Metode 

penelitian yang digunakan adalah library research, sedangkan 

metode pengambilan data penelitian menggunakan metode 

dokumentasi dan teknik analisis yang digunakan adalah analisis 

deskriptif dan analisis isi(content Analysis). Hasil penelitian ini 

menyatakan bahwa kontribusi agama terhadap kesehatan mental 

menciptakan ketenangan jiwa, mengembangkan dan 

memanfaatkan potensi, serta membuat hidup lebih bermakna dan 

bahagia dengan beriman kepada Allah SWT.
16

 

Dalam penelitian tersebut saudari Heni Yulianti lebih 

membahas terhadap kontribusi Agama Islam terhadap kesehatan 

mental, sedangkan pada penelitian yang penulis kaji lebih 

membahas terhadap peran pendidikan Islam dalam membina 

kesehatan mental remaja dari sudut pandang Zakiah Daradjat. 

 

2. Skripsi Hanik Munadifah, penelitian dengan judul “Urgensi 

Kesehatan Mental Dalam Islam Persepektif Zakiah Daradjat”, 

UIN Sunan Ampel Surabaya, 2019. Dalam  penelitian ini 

membahas tentang pentingnya kesehatan mental sebagai 

perwujudan keharmonisan fungsi jiwa sehingga seseorang 

mampu dalam  menjaga ketenangan batin dan  mampu 

menghadapi permasalahan yang terjadi dalam kehidupan sehari-

hari. Dalam penelitian ini menggunakan metode penelitian 

kualitatif, dan menggunakan metode pendekatan yang bersifat 

library research. sedangkan metode pendekatan yang digunakan 

adalah pendekatan historis, metode pengumpulan data 

menggunakan metode dokumentasi, dan teknik analisis yang 

pakai adalah content analysis. hasil dari penelitian tersebut 

menyatakan bahwa urgensi kesehatan mental dalam pendidikan 

Islam perspektif Zakiah Daradjat diantaranya, bahwa pendidikan 

Islam memiliki tujuan membentuk manusia menjadi insan kamil 

dalam memenuhi tugasnya. Lingkungan pendidikan Islam juga 

                                                             
16 Heni Yulianti, “Kontribusi Agama Islam Terhadap Kesehatan Mental”(Skripsi, 

UIN Raden Intan Lampung, 2019) 
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mempengaruhi pembentukan mental anak. Kesehatan mental 

menjadi faktor pendukung dalam pengembangan potensi 

individu. Kesehatan mental merupakan dampak dari kadar 

keimanan manusia, sehingga teramat penting pendidikan Islam 

dalam terbentuknya kesehatan mental.
17

 

Dalam  penelitian tersebut peneliti lebih menitik beratkan 

pada pembahasan urgensi kesehatan mental, sedangkan pada 

penelitian yang penulis bahas lebih membahas mengenai peran 

pendidikan Islam dalam membina kesehatan mental remaja. 

 

3. Skripsi Nur Heni, penelitian yang berjudul “Kesehatan Mental 

Perspektif Zakiah Daradjat”, UIN Raden Intan Lampung, 2017. 

Penelitian ini membahas tentang konsep kesehatan mental 

menurut pemikiran tokoh Zakiah Daradjat, yang menyatakan 

kesehatan mental sebagai terwujudnya keserasian yang sungguh-

sungguh antara fungsi-fungsi kejiwaan dan terciptanya 

penyesuaian diri antara manusia dengan dirinya, lingkungannya 

berdasar keimanan dan ketakwaan untuk mencapai kebahagiaan 

dunia akhirat. Penelitian ini termasuk kedalam penelitian 

bibliografi, metode pengumpulan datanya menggunakan metode 

dokumentasi, teknik analisis data menggunakan content analysis 

dan analisis historis.
18

 

Dalam penelitian tersebut saudari Nur Heni lebih membahas 

terhadap konsep dasar kesehatan mental perspektif Zakiah 

Daradjat, sedangkan pada penelitian yang penulis kaji lebih 

membahas terhadap peran pendidikan Islam dalam membina 

kesehatan mental remaja dari sudut pandang Zakiah Daradjat. 

 

4. Yasipin, Silvia Ayu Rianti, Nurman Hidaya, “Peran Agama 

Dalam Membentuk Kesehatan Mental Remaja”, 2020, Jurnal 

Manthiq volume V nomor 1. Penelitian ini merupakan penelitian 

library research, teknik analisis yang digunakan adalah teknik 

dokumentasi. Dalam penelitian tersebut menjelaskan peran 

agama dalam membentuk kesehatan mental pada remaja. Hasil 

                                                             
17 Hanik Munadifah, ”Urgensi Kesehatan Mental Dalam Pendidikan Islam 

Perspektif Zakiah Daradjat”(Skripsi, Uin Sunan Ampel Surabaya, 2019) 
18 Nur Heni, “Kesehatan Mental Perspektif Zakiah Daradjat”(Skripsi,  UIN 

Raden Intan Lampung, 2017). 
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penelitian ini menyimpulkan kesehatan mental dapat 

mempengaruhi kondisi pikiran perasaan dan mood seseorang, 

gangguan kesehatan mental dapat menimbulkan ketidakefektifan 

kinerja seseorang, dalam mengatasi masalah kesehatan mental 

dapat diatasi dengan terapi religius, semakin tinggi pemahaman 

agama seseorang maka semakin sehat kondisi mentalnya.
19

 

Dalam penelitian tersebut peneliti lebih menitik beratkan pada 

peran agama dalam membentuk mental remaja, sedangkan dalam 

penelitian ini memfokuskan pada pembahasan peran pendidikan 

Islam dalam membina kesehatan mental remaja dari sudut 

pandang Zakiah Daradjat. 

 

H. Metode Penelitian 

Pada dasarnya metodologi penelitian adalah langkah dan prosedur 

yang dilakukan dalam pengumpulan data informasi untuk 

memecahkan permasalahan dan menguji hipotesis penelitian.
20

 

Sedangkan Metode penelitian merupakan suatu cara ilmiah yang 

digunakan peneliti untuk mendapatkan data sesuai tujuan dan 

kegunaan tertentu.
21

 Sehingga dapat ditarik kesimpulan metode 

penelitian adalah suatu cara dan usaha peneliti dalam menemukan, 

mengumpulkan, mengolah, menganalisis data informasi secara ilmiah 

guna mencapai tujuan tertentu. 

1. Jenis penelitian 

Jenis penelitian ini termasuk dalam penelitian kepustakaan 

(libarary research), yaitu penelitian dengan proses menelaah dan 

membaca bahan-bahan pustaka yang bersumber pada buku, 

dokumen-dokumen, jurnal, karya tulis dengan mempelajari dan 

menilai prosedur dari hasil penelitian terdahulu. Melalui 

penelitian kepustakaan peneliti dapat memahami secara teoritis 

dan konseptual tentang ide pokok penelitian dengan menemukan 

data-data yang mendukung topik kajian dan mempertajam 

                                                             
19 Yasipin, Silvia Ayu Rianti, Nurman Hidaya “Peran Agama Dalam 

Membentuk Kesehatan Mental Remaja”, 28 
20 Sugiono, Metode Penelitian Pendidikan (Bandung: Alfabeta, 2008), 55. 
21Sugiono, Metodologi Penelitian Pendidikan (Pendekatan Kuantitatif, 

Kualitatif, dan R&D (Bandung:Alfabeta,2012), 3 
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masalah yang diteliti.
22

 Dalam penelitian, peneliti tidak turun 

langsung ke lapangan untuk mengumpulkan data, sumber yang 

digunakan dalam penelitian merupakan buku-buku maupun 

sumber lainnya yang berkaitan dengan peran pendidikan Islam 

dalam membina kesehatan mental remaja perspektif Zakiah 

Daradjat. Dalam menjelaskan permasalahan dalam skripsi ini 

peneliti mengunakan pendekatan deskripstif kualitatif. Hasil dari 

penelitian ini merupakan deskripsi-deskripsi konsep tentang 

berbagai aspek yang berkaitan dengan peran pendidikan Islam 

dalm membina kesehatan mental remaja perspektif Zakiah 

Daradjat. 

 

2. Sumber Data Penelitian 

 Sumber data penelitian merupakan subjek darimana sebuah 

data diperoleh.  Berikut sumber-sumber data pada penelitian yang 

terbagi menjadi dua jenis, yaitu: 

a. Sumber primer 

Sumber data primer merupakan suatu rujukan utama 

yang akan digunakan dalam penelitian
23

 ataupun sumber 

informasi yang menjadi bahan pembahasan utama dalam 

topik pembahasan. Adapun sumber data primer yang 

digunakan peneliti adalah sebagai berikut: 

1) Ilmu Pendidikan Islam, Zakiah Daradjat, (Jakarta: 

Bulan Bintang, 2005) 

2) Ilmu Jiwa Agama, Zakiah Daradjat, (Jakarta: Bulan 

Bintang, 2005) 

3) Islam dan Kesehatan Mental, Zakiah Daradjat, (Jakarta: 

Gunung Agung, 1971) 

4) Remaja, harapan dan tantangan, Zakiah Daradjat, 

(Bandung: PT. Rosdakarya,1995) 

5) Peranan Agama Dalam Kesehatan Mental, Zakiah 

Daradjat, (Jakarta: Gunung Agung, 1970) 

6) Pendidikan Agama Dalam Pembinaan Mental, Zakiah 

Daradjat,(Jakarta: Bulan Bintang, 1982) 

                                                             
22 Wina Sanjaya, Penelitian Pendidikan: Jenis, Metode, Prosedur (Jakarta: 

Kencana, 2021),205. 
23  Kartini Kartono, Pengantar Metodologi Research (Jakarta: Bumi Aksara, 

2017), 78. 
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b. Sumber sekunder 

Sumber data sekunder merupakan sumber data 

pendukung data primer dalam penelitian, berupa literatur 

buku-buku, jurnal, artikel, karya ilmiah yang memiliki 

relevansi dengan topik utama pembahasan penelitian. 

Sumber literatur tersebut diantaranya: 

1) Psikologi pendidikan, Djali, (Jakarta: Bumi Aksara, 

2018) 

2) Psikologi Agama, Ramayulis (Jakarta: Kalam Mulia, 

2013) 

3) Ilmu Pendidikan Islam, Ramayulis (Jakarta: Kalam 

Mulia, 2013) 

4) Ilmu pendidikan Islam Abuddin nata (Jakarta: kencana, 

2010) 

5) Psikologi Remaja, Sarlito W. Sarwono (Jakarta: 

Rajawali pers, 2013) 

6) Psikologi Agama, Jalaluddin (jakarta: PT. raja 

Grafindo, 2009) 

7) Psikologi Remaja, Muhammad Almighwar(bandung: 

CV. Pustaka Setia,2006) 

8) Yasipin, Silvia Ayu Rianti, Nurman Hidaya, Peran 

Agama Dalam Membentuk Kesehatan Mental Remaja, 

2020, Jurnal Manthiq Vol V No. 1 

9) Septiani Selly Susanti, ”Kesehatan Mental Remaja 

dalam perspektif pendidikan Islam”, 2018, As-Salam, 

vol. VII No.1 

10) Muhammad Shodiq Marur & Azka Salsabila, ” Peran 

Agama Dalam Kesehatan Mental Perspektif Alquran 

Pada Kisah Maryam Binti Imran”, 2021, Islamika : 

Jurnal KeIslaman dan Ilmu Pendidikan Vol. 3, No.1. 

 

3. Metode Pengumpulan Data  

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode 

dokumentasi, yaitu dengan mencari data tentang hal-hal yang 

bersangkutan dengan penelitian, berupa buku, jurnal, artikel, 

karya ilmiah dan sebagainya. Dalam hal ini berkaitan dengan 
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peran pendidilkan Islam dalam kesehatan mental remaja 

perspektf Zakiah Daradjat.  

 

4. Teknik Analisi Data 

Teknik yang digunakan dalam mengalisi data dalam 

penelitian ini adalah teknik analisis isi (content analysis), yaitu 

sebuah teknik analisa yang mencermati isi yang terkandung 

dalam sebuah informasi tertulis, baik dalam bentuk: surat kabar, 

buku, cerita rakyat, pidato, surat, pearturan undang-undang dan 

sebagainya.
24

 Sehingga dalam penelitain ini penulis mengunakan 

teknik tersebut dalam mencermati isi dari berbagai sumber data 

yang berkaitan dengan penelitian. 

 

I. Sistematika Pembahasan 

Dalam  memberikan gambaran yang jelas dalam pembahasan 

penelitian ini, penulis merangkumnya dalam rangkaian sistematika 

pembahasan yang terdiri dari lima bab yaitu  sebagai berikut: 

 

BAB I :Bab pendahuluan yang berisi uraian penegasan judul, latar 

belakang masalah, fokus dan sub fokus masalah, rumusan 

masalah, tujuan dan manfaat penelitian, penelitian 

terdahulu yang relevan, metode  penelitian dan sistematika 

pembahasan. 

BAB II : Bab ini berisikan kajian teori yang menjadi landasan 

dalam penelitian terdiri dari kesehatan mental remaja, 

pendidikan Islam dan hubungan agama dan kesehatan 

mental. 

BAB III : Bab ini berisikan biografi tokoh beserta pemikirannya 

tentang pendidikan Islam dan kesehatan mental. 

BAB IV : Bab ini menjelaskan analisis sudut pandang Zakiah 

Daradjat dalam pembahasan pendidikan Islam dan 

kesehatan mental remaja. 

BAB V : Bab penutup yang berisikan kesimpulan dan saran. 

 

 

                                                             
24 Jalaluddin Rakhmat, Metode Penelitian Komunikasi , (Bandung: PT. Remaja 

Rosdakarya, 2007), 89. 



 
 

84 
 

BAB V 

KESIMPULAN DAN PENUTUP 

 

A. Kesimpulan 

      Berdasarkan uraian tentang peran pendidikan Islam dalam 

membina kesehatan mental perspektif Zakiah Daradjat diatas, peneliti 

dapat menyimpulkan. Zakiah Daradjat adalah seorang tokoh 

cendikiawan perempuan di Indonesia yang memiliki pemikiran yang 

luar biasa. Pemikiran beliau cenderung kearah kesehatan mental dan 

sering mengaitkannya dengan agama dan pendidikan. Beliau juga 

aktif diberbagai kegiatan akademik dan banyak melahirkan karya-

karya. Salah satunya karya yang membahas tentang pendidikan, 

agama dan kesehatan mental. menurut Zakiah Daradjat peran 

pendidikan Islam sangat penting dalam upaya membina kesehatan 

mental remaja. Diantaranya memberikan bimbingan kehidupan, 

penolong dalam kesukaran serta menjadi penenang dan mengontrol 

emosi. Pembinaan kesehatan mental menjadi sangat penting karena 

berhubungan erat dengan kepribadian anak, yang mana kepribadian 

tersebut terbentuk dari pengaruh berbagai lingkungan. Oleh sebab itu 

maka sangat penting mendidik remaja dengan nilai-nilai agama. 

terlebih pada masa perkembangan remaja yang disebut sebagai masa 

yang penuh dengan berbagai problematika dan keguncangan jiwa. 

Masalah yang dialami remaja berkaitan dengan kecemasan akan masa 

depan, pemilihan karir, soal pendidikan, tekanan keluarga, perihal 

keadaan finansial, maupun hubungan sosial. Beberapa gangguan 

mental menjadi penyakit mental bersifat serius yang memerlukan 

pertolongan psikolog ataupun psikiater dan dukungan orang terdekat. 

Faktor gangguan mental pun terbagi dua, yakni internal dan ekternal. 

Keduannya saling mempengaruhi satu sama lain. Menurut Zakiah 

Daradjat pendidikan Islam dapat dimulai dari lingkungan keluarga, 

orangtua berperan penting pada masa awal pertumbuh dan 

perkembangan anak yang kelak menjadi remaja dan menuju 

kedewasaan. Lembaga kedua adalah sekolah, yang memiliki peran 
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penting dalam membina, mengajarkan, dan mengembangkan anak. 

Masyarakat pun ikut andil dalam usaha pembinaan mental remaja, 

dimana disebutkan bahwa lingkungan sangat mempengaruhi tingkah 

laku seseorang. Ketiga lembaga pendidikan tersebut hendaknya saling 

bekerjasama sehingga tujuan dalam mendidik dan membina mental 

remaja dapat tercapai sesuai tujuan pendidikan Islam. 

 

B. Saran 

Berdasarkan hasil penelitian diatas, penulis menganggap penting 

dan perlunya gagasan tentang memperhatikan kesehatan mental pada 

remaja melalui pendidikan Islam dapat direalisasikan dalam 

pendidikan rumah dan sekolah. Karena kesehatan mental memiliki 

pengaruh yang sangat besar dalam tahap perkembangan manusia. Dari 

kesimpulan tersebut penulis menyampaikan saran-saran sebagai 

berikut: 

1. Bagi seluruh lembaga pendidikan, diharapkan  dalam  proses 

pendidikan dan  pembelajaran peserta didik tidak hanya 

mempelajari ilmu secara teori-teori dan praktik, namun juga 

diharapkan peserta didik dapat mengelani potensi dan 

mengembangkannya secara optimal dengan bantuan lembaga 

pendidikan. 

2. Sebagai pelaku pendidikan orangtua, guru dan masyarakat 

hendaknya dapat memahami, memberi perhatian kepada remaja 

serta bekerja sama dalam proses pembinaan mental generasi 

muda. 

3. Untuk pembaca, diharapkan karya ilmiah ini dapat menambah 

wawasan dan pemahaman terhadap pentingnya kesehatan mental 

yang diterapkan pada masa pertumbuhan  remaja. Diharapkan 

untuk peneliti  selanjutnya yang ingin membahas pemikiran 

Zakiah Daradjat dapat mengembangkan konsep pemikiran Zakiah 

Daradjat dalam dunia pendidikan. Khususnya bagi calon-calon 

guru agama. 
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