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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

Tujuan penciptaan manusia, di samping sebagai khalifah fi al-ardh 

adalah beribadah dan memakmurkan dunia. Untuk tujuan tersebut seorang 

individu harus mampu menjadi dirinya sendiri, karena dirinya sendiri yang 

harus bertanggung jawab terhadap persoalan kehidupannya. Sebagai khalifah 

di bumi, seorang individu harus belajar mengajar, mampu berlaku adil, 

menindak segala macam kezhaliman, dan menolak kebodohan. Karena 

khalifah bermakna sebagai pemimpin, maka minimal seorang individu harus 

mempunyai kemampuan dalam mengatur kehidupannya, sehingga menjadi 

lebih baik. 

Menjalankan kekhalifahan di bumi, seorang individu pada prinsipnya 

berupaya melestarikan tujuan penciptaannya yaitu beribadah. Ibadah yang 

dimaksud semata-mata untuk mendekatkan diri kepada Allah dan mencari 

ridho–Nya untuk keselamatan di dunia dan akhirat.
1
 Setiap ibadah yang 

disyariatkan Allah kepada umat manusia pasti mengandung makna. Makna 

yang dimaksud adalah manfaat yang diperoleh orang yang melakukannya. 

Satu diantara ibadah yang disyariatkan oleh Allah adalah Puasa. 

Adapun dibalik pelaksanaan ibadah puasa memiliki manfaat yaitu penguatan 

iman, peningkatan ketaqwaan, dan pemantapan rasa solidaritas.
2
 Dengan 
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demikian, apabila individu berniat untuk melakukan suatu pelanggaran 

terhadap ketentuan puasa, maka individu ingat bahwa ia sedang berpuasa. 

Semua itu dilakukan karena keyakinan dan konsisten terhadap Allah SWT. 

Menurut bahasa, shiyam atau puasa berarti menahan diri. Sedangkan 

menurut istilah syara’ ialah menahan diri dari segala sesuatu yang 

membatalkannya mulai dari terbit fajar hingga terbenam matahari, karena 

perintah Allah semata-mata, dengan disertai niat dan syarat-syarat tertentu.
3
 

Orang yang berpuasa dari makan, minum dan bersetubuh di siang hari tetapi 

tidak menahan diri dari perbuatan dosa dan hal-hal haram lainnya, baik 

perkataan maupun perbuatan, maka ia hanya akan mendapatkan rasa haus dan 

lapar semata. 

Puasa dibedakan kedalam 4 macam, yaitu puasa wajib, sunah, makruh 

dan haram. Puasa sunah yaitu puasa yang apabila dilakukan maka orang yang 

melakukannya mendapatkan pahala namun apabila ditinggalkan maka orang 

yang meninggalkannya tidak mendapat dosa. Di antara puasa-puasa sunah 

yaitu puasa senin kamis.
4
 

Puasa senin kamis merupakan salah satu alat yang cukup relevan untuk 

meningkatkan kualitas nafsu seseorang dari nafs ammarah (berjiwa liar) secara 

bertahap ditingkatkan menjadi nafs mutmainnah (berjiwa tenang).
5
 Dari 

pengertian puasa disimpulkan bahwa salah satu tujuan puasa ialah 

mengalahkan musuh-musuh Allah. Seseorang yang berpuasa tidak bisa 
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melakukan perbuatan-perbuatan yang tercela karena kepribadian seseorang 

yang menggerakkan orang bertindak dan berprilaku. 

Puasa senin kamis mempunyai hikmah yang besar diantaranya adalah 

pembersihan, penggemblengan, dan penyucian jiwa dari akhlak tercela dan 

sifat-sifat yang buruk, untuk kemudian dibiasakan dengan akhlak mulia seperti 

sabar, santun, dermawan, rendah hati, dan pengerahan jiwa untuk menjalankan 

segala hal yang diridhoi Allah dan dapat mendekatkan kepada-Nya.  

Sebagaimana hadist Rasulullah SAW: “Lakukanlah puasa karena dapat 

menimbulkan kesehatan dan menghilangkan kesulitan.” Maka dari itu tidaklah 

salah apabila dikatakan bahwa puasa senin kamis dapat memberikan 

ketenangan jiwa atau bathin.
6
 

Kehebatan Puasa Senin Kamis yang ditulis oleh Imam Bukhori 

disebutkan hikmah puasa Senin Kamis itu terutama menyehatkan jiwa raga, 

mencerdaskan, serta memudahkan beragam urusan. Mengutip pendapat 

berbagai ahli, buku tersebut menyebutka hikmah puasa Senin Kamis antara 

lain membuat seseorang tetap awet muda secara fisik dan mental, 

menyebabkan orang panjang umur, serta menjadi terapi kebersihan jiwa dari 

noda perilaku kotor dan keji, sekaligus untuk menjadikan sebagai tabungan 

akhirat.
7
 

Pengulangan-pengulangan dalam ibadah puasa baik yang wajib 

maupun yang sunah akan menghadirkan energi yang begitu dahsyat yang 

akan membawa pada perubahan baik pada pelakunya, diantaranya adalah: 
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1. Spiritualnya  

2. Pikirannya  

3. Jiwanya (mental) 

a. Mental selalu dalam kondisi tenang dalam menyikapi persoalan 

hidupnya 

b. Tidak gampang marah serta memiliki sikap lapang dada 

c. Selalu sabar menghadapi cobaan dan bersyukur ketika mendapatkan 

nikmat  

d. Amanah terhadap barang yang dititipkannya 

e. Sami’na wa atha’na terhadap segala perintah dan larangan yang 

datang dari Allah SWT dan Rasul-Nya 

f. Berjalan di muka bumi dengan tawadhu’ jauh dari kesombongan  

g. Jiwanya adalah jiwa yang tenang dan selalu bergerak menuju jiwa 

yang radhiyah, mardhiyah dan kamilah 

h. Tidak pernah marah kepada orang yang mencaci makiya serta tidak 

menjadi lupa diri karena orang yang menyanjungnya, karena yang ada 

dipikirannya adalah pengabdian total kepada Allah SWT. 

4. Fisiknya  

5. Penampilannya 

6. Perilakunya
8
 

Dengan demikian puasa yang dilakukan dengan mengedepankan usaha 

untuk mengendalikan setiap hawa nafsu, akan memberikan ketenangan hidup 

seseorang. Dimana ketenangan hidup ini akan berkaitan dengan kesehatan 

mental. 

Kesehatan mental yaitu terhindarnya seseorang dari gejala-gejala 

gangguan jiwa dan gejala-gejala penyakit jiwa.
9
 Kesehatan mental bertujuan 

mencegah timbulnya gangguan jiwa dan gangguan emosi, serta berusaha 

mengurangi penyakit mental. Terdapat 4 hal yang mempengaruhi seseorang 

dalam gangguan kesehatan mental yaitu perasaan, pikiran, kelakuan, dan 

kesehatan badan. 

Ditinjau dari metode kesehatan mental, puasa dapat berfungsi sebagai 

pengobatan, pencegahan dan pembinaan. Keikhlasan, kejujuran, kebenaran 
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dan pengendalian diri adalah prinsip dari kesehatan mental yang menjadi 

tujuan dari perawatan (terapi).
10

 Orang yang tidak bersifat demikian 

merupakan orang yang kurang sehat jiwanya secara kejiwaan. Untuk 

pengobatan penderita yang mendapat gangguan seperti itu, membina kembali 

sifat yang baik dalam diri penderita dan melatihnya untuk belajar 

mengendalikan diri secara lebih baik. 

Dari sudut kejiwaan, puasa sebagai kesabaran, ketegaran, jauh dari 

sifat marah dan refleksi kejiwaan serta peningkatan untuk menjadi jiwa yang 

luhur. Karena, sesungguhnya tidak ada sesuatu yang dapat mencegah orang 

yang berpuasa, selain teguhnya keinginan dan indahnya ketaatan. Selain itu 

puasa juga menuntut menjauhkan diri dari kebohongan dan dusta, serta 

menghiasi diri dengan pekerti yang luhur.
11

 

Puasa yang diamalkan dengan penuh perhitungan, keimanan dan 

ketaqwaan akan melahirkan kejujuran, keikhlasan dan kesabaran yang 

akhirnya akan mendatangkan anugerah sebagai orang yang bertaqwa dan 

mencapai kondisi psikologis yang nyaman, damai dan memiliki kesehatan 

mental yang baik.
12

 Sebagaimana Hadist Rasulullah: 

ْوا  وُصْوُمْوا تَِصحُّ

Berpuasalah niscaya kalian akan sehat bugar  (Diriwayatkan oleh Ath-

Thabrani dan Abu Hurairah).
13
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Dari pengertian di atas, puasa tidak terlepas dari pengaruh kesehatan 

mental santri itu sendiri, di mana santri yang bagus dalam pelaksanaan puasa 

akan menunjukkan perilaku yang baik, dan sebalikya santri yang kurang bagus 

dalam pelaksaan puasa dan jarang melakukan puasa maka akan menunjukkan 

perilaku yang kurang baik. Maka hal tersebut berpengaruh kepada kesehatan 

mental santri. 

Berdasarkan studi pendahuluan yang penulis lakukan terhadap santri di 

Madrasah Aliyah Podok Pesantren Darul Qur’an Kabupaten Kampar 

ditemukan gejala-gejala sebagai berikut: 

1. Masih ada santri yang terburu-buru dalam melakukan pekerjaan 

2. Masih ada santri yang kesulitan untuk melakukan pekerjaan meskipun 

sudah berkali kali mengerjakannya 

3. Masih ada santri kurang bergaul dengan orang lain 

4. Masih ada santri yang belum bisa menjaga diri dari berkata kotor 

5. Masih ada santri yang kurang peduli kepada temannya. 

 Oleh karena itu berdasarkan gejala di atas, penulis tertarik untuk 

melakukan penelitian guna mengetahui apa penyebab rendahnya kesehatan 

mental santri di Madrasah Aliyah Pondok Pesantren Darul Qur’an Kabupaten 

Kampar sedangkan puasa yang dilakukan sudah masuk kategori bagus. 

Apakah disebabkan oleh puasa atau faktor-faktor lain.  Maka dari itu penulis 

perlu untuk meneliti mengenai suatu penelitian dengan judul “Pengaruh 

Pelaksanaan Puasa Senin Kamis terhadap Kesehatan Mental Santri di 

Madrasah Aliyah Pondok Pesantren Darul Qur’an Kabupaten Kampar” 
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B. Penegasan Istilah  

Dalam penelitian terdapat beberapa kata kunci yang perlu ditegaskan 

maknanya, agar tidak terjadi kesalahpahaman. Oleh Karena itu, penulis 

menjelaskan istilah-istilah yang terdapat dalam judul tersebut : 

1. Puasa 

Menurut bahasa, shiyam atau puasa berarti menahan diri. 

Sedangkan menurut istilah syara’ ialah menahan diri dari segala sesuatu 

yang membatalkannya mulai dari terbit fajar hingga terbenam matahari, 

karena perintah Allah semata-mata, dengan disertai niat dan syarat-syarat 

tertentu.
14

 Puasa yang dimaksud dalam penelitian ini adalah puasa Senin 

Kamis. 

2. Kesehatan Mental  

Kesehatan mental yaitu terhindarnya seseorang dari gejala-gejala 

gangguan jiwa dan gejala-gejala penyakit jiwa.
15

 Serta terhindar dari 

gangguan perasaan, pikiran, kelakuan, kesehatan tubuh sehingga mencapai 

kehidupan yang bermakna bahagia dunia dan akhirat. 

Dari pengertian atau penegasan istilah-istilah di atas dapat 

dipahami bahwa maksud judul di atas adalah penelitian yang ilmiah 

menggunakan Pengaruh Pelaksanaan Puasa Senin Kamis terhadap 

Kesehatan Mental Santri di Madrasah Aliyah Pondok Pesantren Darul 

Qur’an Kabupaten Kampar. 
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C. Permasalahan 

1. Identifikasi Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah di atas maka dapat 

diidentifikasikan masalah-masalah yang relevan dengan penelitian ini 

yaitu: 

a. Bagaimanakah pelaksanaan puasa Senin Kamis di Madrasah Aliyah 

Pondok Pesantren Darul Qur’an Kabupaten Kampar? 

b. Apa sajakah faktor yang mempengaruhi pelaksanaan puasa Senin 

Kamis di Madrasah Aliyah Pondok Pesantren Darul Qur’an Kabupaten 

Kampar? 

c. Bagaimanakah kesehatan mental santri di Madrasah Aliyah Pondok 

Pesantren Darul Qur’an Kabupaten Kampar? 

d. Apa sajakah faktor yang mempengaruhi kesehatan mental santri di 

Madrasah Aliyah Pondok Pesantren Darul Qur’an Kabupaten Kampar? 

e. Apakah ada pengaruh yang signifikan antara pelaksanaan puasa Senin 

Kamis terhadap kesehatan mental santri di Madrasah Aliyah Pondok 

Pesantren Darul Qur’an Kabupaten Kampar? 

2. Pembatasan Masalah 

Berhubung karena luasnya permasalahan yang perlu dibahas dan 

dikaji dalam penelitian ini, sementara kemampuan penulis cukup terbatas 

untuk mengkaji seluruhnya, maka dalam penelitian ini penulis membatasi 

masalah yang akan diteliti tentang pengaruh pelaksanaan puasa Senin 
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Kamis terhadap kesehatan mental santri di Madrasah Aliyah Pondok 

Pesantren Darul Qur’an Kabupaten Kampar. 

3. Rumusan Masalah 

Sesuai dengan fenomena dan permasalahan yang telah penulis 

paparkan di atas, maka permasalahan tersebut dapat dirumuskan sebagai 

berikut: Apakah ada pengaruh yang signifikan pelaksanaan puasa Senin 

Kamis terhadap kesehatan mental santri di Madrasah Aliyah Pondok 

Pesantren Darul Qur’an Kabupaten Kampar? 

 

D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian 

1. Tujuan Penelitian  

Adapun tujuan penulis melakukan penelitian ini adalah untuk 

mengetahui pengaruh yang signifikan dari pelaksanaan puasa Senin Kamis 

terhadap kesehatan mental santri di Madrasah Aliyah Pondok Pesantren 

Darul Qur’an Kabupaten Kampar. 

2. Kegunaan Penelitian  

Adapun kegunaan penelitian ini dikelompokkan secara teoritis dan 

praktis yaitu: 

a. Secara Teoritis 

1) Menambah khazanah pengetahuan dalam perpustakaan sehingga 

dapat menjadi rujukan bagi semua akademis dalam pengembangan 

studi lain. 
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2) Dapat dijadikan rujukan bagi peneliti lain yang akan melakukan 

kajian dalam masalah penelitian lanjutan. 

b. Secara Praktis 

1) Memberi masukan dan kontribusi bagi pihak Madrasah Aliyah 

Pondok Pesantren Darul Qur’an Kabupaten Kampar  dalam upaya 

peningkatan kualitas Pendidikan. 

2) Secara praktis penelitian ini akan berguna bagi pihak-pihak 

Madrasah Aliyah Pondok Pesantren Darul Qur’an Kabupaten 

Kampar dalam pengoptimalisasian pelaksanaan puasa senin kamis 

di sekolah. 


