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BAB II 

KAJIAN TEORI 

 

A. Kerangka Teoretis 

Agar masalah ini dapat dipahami serta menghindarkan dari kesalah 

pahaman perlu kiranya dikemukakan kerangka teoritis atau disebut juga 

dengan tinjauan buku sebagai pendukung teoritis, agar penelitian ini dapat 

terarah dan tepat sasaran. 

1. Puasa Senin Kamis 

a. Pengertian Puasa Senin Kamis 

Puasa berasal dari Bahasa Arab yaitu Shama-yashumu-

shauman-shiyaman yang berarti menahan atau imsak.
16

 Dengan kata 

lain, puasa adalah menahan diri dari makan, minum, jima’ dan yang 

lainnya. Jadi, orang yang meninggalkan makan, minum dan bersetubuh 

dapat dikatakan berpuasa sebab ia menahan diri darinya.  

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.
17

 

                                                             
16

 Khairunnas Rajab, op.cit., h. 85 
17

Moh. Rifa’I, loc.cit 
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Puasa menurut syariat adalah mencegah diri dari segala perkara 

yang membatalkan dari terbitnya fajar hingga terbenamnya matahari 

dengan niat beribadah kepada Allah SWT.
18

 

Dengan demikian, orang yang berpuasa dari makan, minum 

dan bersetubuh di siang hari tetapi tidak menahan diri dari perbuatan 

dosa dan hal-hal haram lainya, baik perkataan maupun perbuatan, 

maka ia hanya akan mendapat rasa haus dan rasa lapar semata.  

Puasa senin kamis adalah puasa sunah yang dilakukan pada 

kedua hari tersebut, dan Rasulullah menganjurkan untuk melakukan  

puasa sunah senin kamis tersebut.
19

 Rasulullah mengajurkan puasa 

senin kamis dikarenakan Rasulullah menyukai puasa senin kamis dan 

ini menjadi karakter Rasulullah SAW.  

Puasa senin kamis juga termasuk sunnah Rasulullah SAW. 

Semasa hidupnya beliau selalu rutin menjalankan ibadah ini karena 

manfaatnya yang sangat baik untuk kesehatan dan melatih untuk 

istiqomah.
20

 Berdasarkan pendapat di atas penulis menyimpulkan 

bahwa puasa senin kamis adalah puasa yang sering dilakukan oleh 

Nabi Muhammad SAW dikarenakan puasa ini banyak manfaatnya di 

antaranya untuk kesehatan. 

  

                                                             
18

 Abu Malik Kamal bin As-Sayyid Salim, Shahih Fikih Sunnah Lengkap, (Jakarta: 

Pustaka Azzam, 2006), h.138 
19

 Ceceng Salamuddin, Ternyata Shalat & Puasa Sunnah dapat Mempercepat 

Kesuksesan, (Jakarta Selatan: PT Kawah Media, 2012), h. 159 
20

 Muhammad hamid, op.cit., h. 83 
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b. Syarat Sah Puasa 

Puasa dianggap sah apabila memenuhi dua syarat berikut: 

1) Suci dari haid dan nifas. Hal ini sebagai syarat diwajibkannya 

puasa dan sekaligus sebagai syarat sahnya puasa 

2) Niat. Puasa adalah sebuah ibadah yang tidak sah apabila dilakukan 

tanpa niat .
21

 

c. Rukun Puasa  

1) Niat 

Niat adalah keinginan dalam hati untuk berpuasa karena 

ingin menjalankan perintah Allah Subhanahu wa Ta‟ala dan 

mendekatkan kepada-Nya.
22

 Maka tidak berlaku puasa hanya 

dengan perbuatan saja, tetapi harus dengan berniat. 

Rasullullah bersabda:  

ٍْْ َٛا ُٚبَِّٛتِْ نَى َي  .نَُّْ وَْ ِصَٛا فَلَْ اْنفَْجزِْ قَْبمَْ وَْ انصِّ
 

 

Artinya: “Barang siapa yang tidak berniat akan berpuasa sebelum 

fajar, maka ia tidak sah puasanya.”
23

 

 

2) Menahan diri 

Yaitu menahan diri dari hal-hal yang membatalkan puasa 

seperti: makan, minum dan hubungan suami istri dari terbit fajar 

sampai terbenam matahari.
24

 Orang yang berpuasa dari makan, 

minum dan bersetubuh di siang hari tetapi tidak menahan diri dari 

                                                             
21

Abu Malik Kamal bin As-Sayyid Salim,op.cit., h. 156-157 
22

Zulkifli, op.cit.,  h.105 
23

Al-Hafizh Ibnu Hajar al-Asqalani, Bulughul Mahram, (Jakarta: Darul Haq, 2014), h. 

342  
24

Zulkifli, op.cit., h. 106 
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perbuatan dosa dan hal-hal haram lainnya, baik perkataan maupun 

perbuatan, maka ia hanya akan mendapatkan rasa haus dan lapar 

semata. 

Rasulullah bersabda: 

ل ََٚذعْْ نَى ٍْْيَْ ْٕ رِْ قَ ْٔ ًَم انزُّ ِّْ ٔاْنَع َْٓم، بِ اْنَج ْٛسَْ َٔ ْْٙ َحاَجت ْ للِْ فَهَ ٌْْ فِ  طََعا ََٚذعْ أَ

َشَزابَُّ َيُّْ َٔ 
Artinya: “Barang siapa yang tidak meninggalkan perkataan 

dusta, perbuatan dusta, dan bersikap bodoh, maka Allah 

tidak butuh pada aktivitasnya meninggalkan makan dan 

minumnya (puasanya).”
25

 

 

d. Sunah-sunah Puasa 

1) Dianjurkan sahur dan mengakhirkannya 

2) Menyegerakan berbuka dan berbuka dengan makan kurma 

3) Dianjurkan bermurah hati  

4) Melakukan kebaikan 

5) Banyak bersedekah dalam  rangka meneladani Rasulullah 

6) Dianjurkan tadarrus al-Qur’an dan I’tikaf. 

 

e. Adab-adab Puasa 

1) Menundukkan pandangan dan menjaga lisan dari ucapan kata-kata 

yang dapat menyakiti orang lain, berupa kata-kata yang haram, 

makruh dan kata-kata yang tidak berguna serta menjaga anggota 

tubuh lainnya 

2) Tidak mengisi perut dengan makanan dimalam hari sebaliknya 

hanya makan sebatas kebutuhan.
26

 

f. Hal-hal Yang Membatalkan Puasa 

1) Memasukan sesuatu ke dalam lubang rongga badan dengan 

sengaja,  

2) Muntah dengan sengaja 

                                                             
25

Al-Hafizh Ibnu Hajar al-Asqalani, op.cit., h. 345 
26

 Al-Imam Ibnu Qudamah al-Maqdisi, Mukhtasar Minhajul Qashidin,  (Jakarta:Darul 

Haq, 2014), h. 72-73 
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3) Haid dan nifas 

4) Jima’ pada siang hari atau pada waktu fajar shadiq telah tampak 

5) Gila walaupun hanya sebentar 

6) Mabuk atau pingsan sepanjang hari 

7) Murtad, yakni keluar dari agama Islam
27

 

 

g. Tiga Tingkatan Puasa 

Rasulullah SAW menegaskan bahwa sesungguhnya, puasa itu 

terbagi dalam tiga tingkatan yaitu: 

1) Tingkatan orang awam (umum), yaitu puasa yang dilakukan 

sebatas menahan diri dari makan, minum, seks yang membatalkan 

puasa secara lahiriah dari terbit fajar sampai terbenam matahari. 

2) Tingkatan orang khawas (khusus), yaitu puasa yang tidak hanya 

menjaga diri dari hal-hal yang membatalkan puasa secara lahiriah, 

tetapi juga menjaga penglihatan, pendengaran, ucapan, dan anggota 

badan dari perbuatan maksiat. 

3) Tingkatan lebih khusus (khawasul khawas), yaitu puasa yang 

dilakukan bukan hanya menahan diri dari hal pertama dan kedua, 

tetapi hatinya juga ikut berpuasa. Menurut para ulama inilah jenis 

puasa para Nabi dan Rasul Allah. Puasa yang demikian itulah yang 

diberikan oleh Allah secara langsung.
28

 

h. Anjuran Berpuasa Hari Senin dan Kamis 

ٍْْ ْْٙ َع َْٙ َُْزَٚزةَْ أَبِ ْ للاُْ َرِض ُُّْ ٌْ ْ–َع ل أَ ْٕ ِّْ للاُْ َصهٗ  للاِْ َرُس ْٛ َسه ىَْ َعهَ َٔ ٌَْ  َٚـا َكا

ٍْٛ اإل ُصٕوُْ ِْٛس، ْثَُ ًِ اْنَخ ٍْٛ تَُصٕوُْ للا:ْإَِ ك َٚاَرُسٕل فَقٛم َٔ َْٛس،فَقَال اإِلْثَُ ًِ انَخ َٔ  ٌْ  إ

                                                             
27

Moh. Rifa’i, op.cit., h. 291 
28

 Syahruddin El Fikri, Sejarah Ibadah, (Jakarta:Republika, 2014), h.48 
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وَْ ْٕ َٚ ٍِْ ْٛ ْٛسِْ اإِلْثَُ ًِ انَخ ا َْٚغفُِزللاُْ ، َٔ ًَ ِٓ ْٛ ٍِْ ل ْ إ ُيْسهِىْ  نُِكمّْ فِ ْٚ ْٓتَِجَز اَحتٗ  ُي ًَ  َٚقُُٕل:َْدَعُٓ

 َْٚصطهَِحا

 

Artinya: Dari Abu Hurairah radiallahu „anhu bahwa Rasulullah saw 

berpuasa pada hari senin kamis, lalu dikatakan, “Wahai 

Rasulullah, sesungguhya engkau berpuasa pada hari senin 

dan kamis?” maka beliau bersabda, “sesungguhnya pada 

hari senin dan kamis, Allah memberikan ampunan kepada 

setiap muslim kecuali dua orang yang berseteru, maka Allah 

berfirman, „biarkan mereka berdua hingga keduanya saling 

berdamai‟.” (HR. Ibnu Majah) dan para perawinya terpercaya 

dan hadist ini terdapat dalam riwayat Muslim, Abu Daud dan 

At-Tirmidzi dengan penjelasan tentang puasa ssecara 

ringkas.
29

 

 

ٍْْ ٌْ  َعاــ َِشتَْ َع ْأَ ْٙ  قَانَْت: ٌَْ انُ ِب ٖ َكا ٍِْ َيا ِصَٛا َٚتََحز  ْٛ ِْٛسْ ْلْثَُ ًِ اْنَخ َٔ
د ُٔ َستُإل أَبَاَدا ًْ اُْاْنَخ َٔ  ))َر

 

Artinya:  Dari Aisyah dia berkata, “bahwa Nabi saw sangat 

memperhatian puasa hari senindan kamis.” (HR. Imam yang 

lima kecuali Abu Daud) 

 

ٍْْ ْْٙ َع ٌْ  َُْزََٚزةَْ أَبِ ْٙ  أَ الُْ قَاَل:ْتُْعَزضُْ انُ بِ ًَ ٍْ   اْْلَْع ْٛ ِْٛس،فَأُِحبُّْ اْثَُ ًِ َخ َٔ ٌْْ  ُْٚعَزضَْ أَ

ْْٙ هِ ًَ َْٔ َع ، ُّ٘ انت ْزِيِذ َٔ ُذ ًَ اُْأَْح َٔ أَََاَصاــ ُى.ْ)َر ْعَُأَُِْ ًَ ِٓ اَج ًَ  )لْبُِ
 

Artinya: Dari Abu Hurairah, Bahwasanya Nabi saw bersabda, “Amal-

amal (manusia) diperlihatkan (kepada Allah) setiap hari 

Senin dan Kamis. Maka aku ingin ketika amalku diperlihatkan 

aku sedang berpuasa.” (HR. Ahmad, At-Tirmidzi dan Ibnu 

Majah dengan redaksi yang semakna).
30

 

 

i. Hikmah Puasa 

Puasa merupakan ajaran agama yang mempunyai hikmah yang 

sangat banyak. Puasa adalah ibadah badaniyah, dan tindakan serentak 

yang bertalian antara perasaan jiwa dan perasaan badan serta kerja 

yang menghubungkan langsung antara lahir dan bathin. Dalam 

                                                             
29

 Ibnu Hajar Al- Asqalani, Targhib Wa Tarhib, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2006), h. 217 
30

 Al-Imam As-Syaukani, Nailul Autar Jilid 2, ( Jakarta: Pustaka Azzam, 2006), h. 400  
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berpuasa seseorang dapat mengontrol anggota badannya hingga gerak 

gerik jiwa dan bathinnya serta ucapan mulutnya. 

Hikmah puasa dapat disimpulkan sebagai berikut: 

1) Mendidik para mu’min supaya berperangai luhur agar dapat 

mengontrol seluruh nafsu dalam keinginan manusia biasa. 

2) Mendidik jiwa agar biasa dan dapat menguasai diri, sehingga 

mudah menjalankan semua kebaikan dan meninggalkan segala 

larangan. 

3) Membiasakan orang yang berpuasa bersabar dan tahan uji. 

4) Mendidik jiwa agar dapat memegang amanat sebaik-baiknya, 

karena orang berpuasa itu sebagai seorang yang mendapat amanat 

untuk tidak dapat makan dan minum atau hal-hal yang 

membatalkannya. Sedang amanat itu harus dapat dipegang teguh, 

baik dihadapan orang banyak maupun di kala sendiri. 

5) Untuk mendidik manusia agar jangan mudah lekas dipengaruhi 

oleh benda sekalipun ia dalam keadaan sengsara atau kelaparan 

dapat mempertahankan pribadinya dan pribadi islam hingga tidak 

lekas terjerumus kejurang ma’siat dan sebagainya. 

6) Ditinjau dari segi kesehatan, puasa sangat berguna untuk menjaga 

dan memperbaiki kesehatan. 

7) Untuk menyuburkan rasa syukur kepada Allah atas karunia yang 

telah diberikan kepada hambanya. 

8) Menanamkan rasa cinta kasih kepada manusia, terutama terhadap 

orang miskin, orang-orang yang menderita kelaparan dan 

kesengsaraan.
31

 

 

Hikmah puasa secara ruhani: 

1) Menundukkan pandangan, tidak jelalatan dari yang menyibukkan 

hati dari ingat pada Allah dan yang membuat manusia lupa akan 

akhirat. 

2) Memelihara lisan dari mengatakan perkataan jahat, dusta dan 

ghibah. 

3) Menahan telinga dari mendengarkan setiap yang dimakruhkan. 

4) Menahan sisa anggota badan dari segala yang diharamkan dan yang 

dimakruhkan. 

5) Tidak memperbanyak makanan waktu buka puasa. 

6) Hati orang yang berpuasa setelah berbuka harus tetap dalam raja‟ 

dan khauf, karena dia tidak mengetahui apakah puasanya 

dikabulkan atau tidak.
32

 

                                                             
31

Moh. Rifa’i, Ilmu Fiqh Islam Lengkap, (Semarang:PT Karya Toha Putera, 1978), h. 345 
32

Abu Malik Kamal bin As-Sayyid Salim, op.cit., h. 214-215 
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Faedah Puasa Senin Kamis: 

1) Menambah keimanan dan ketakwaan kepada Allah Swt. 

2) Sarana untuk menjadi kekasi Allah Swt 

3) Melatih untuk menjadi orang yang sabar 

4) Menjad tameng dari dosa dan maksiat 

5) Doa nya dikabulkan 

6) Memudahkan dalam urusah mencari rezeki 

7) Membukakan jalan keluar setiap menghadapi masalah 

8) Membawa pada ketenangan batin 

9) Menghadirkan kebahagiaan dan kegembiraan 

10) Menjadikan tubuh sehat.
33

 

 

2. Kesehatan Mental 

a. Pengertian Kesehatan Mental 

Secara etimologi, kata “mental” berasal dari kata latin, yaitu 

“mens” artinya roh, sukma, jiwa, atau nyawa. Di dalam bahasa Yunani, 

kesehatan terkandung dalam kata hygiene, yang berarti ilmu kesehatan. 

Maka kesehatan mental merupakan bagian dari hygiene mental (ilmu 

kesehatan mental).
34

 

Di dalam buku Zakiah Daradjat terdapat tiga definisi tentang 

kesehatan mental. Pertama, Kesehatan mental adalah terhindarnya 

orang dari gejala-gejala gangguan jiwa (neurose) dan dari gejala-gejala 

penyakit jiwa (psychose).
35

 Orang yang menderita gangguan jiwa bila 

sering cemas tanpa diketahui sebabnya, malas, tidak ada kegairahan 

untuk bekerja, rasa badan lesu dan sebagainya. Sedangkan sakit jiwa 

adalah orang yang pandangannya jauh berbeda dari pandangan orang 

                                                             
33

 Muhammad Arifin Ahmad, Banjir Harta dengan Dahsyatnya Zikir, Shalat Sunnah dan 

Puasa Sunnah, ( Jogjakarta: Diva Press, 2013), h. 139  
34

 Yusak Burhanuddin, Kesehatan Mental, (Bandung: CV.Pustaka Setia, 1999), h. 9 
35

 Zakiah Daradjat, loc.cit 
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pada umumnya, jauh dari realitas, yang dalam istilah sehari-hari kita 

kenal miring, gila dan sebagainya. 

Kedua, kesehatan mental adalah kemampuan untuk 

menyesuaikan diri dengan diri sendiri, dengan orang lain dan 

masyarakat serta lingkungan dimana ia hidup.
36

 Kesanggupan untuk 

menyesuaikan diri itu, akan membawa orang kepada kenikmatan hidup 

dan terhindar dari kecemasan, kegelisahan, dan ketidakpuasan. Di 

samping itu, ia penuh dengan semangat dan kebahagiaan dalam hidup. 

Ketiga, kesehatan mental ialah terwujudnya keharmonisan yang 

sungguh-sungguh antara fungsi-fungsi jiwa, serta mempunyai 

kesanggupan untuk menghadapi problema-problema biasa yang terjadi, 

dan merasakan secara positif kebahagiaan dan kemampuan dirinya.
37

 

Fungsi-fungsi jiwa seperti pikiran, perasaan, sikap, pandangan dan 

keyakinan hidup, harus dapat saling membantu dan bekerja sama satu 

sama lain, sehingga dapat dikatakan adanya keharmonisan, yang 

menjauhkan orang dari perasaan ragu dan bimbang, serta terhindar dari 

kegelisahan dan pertentangan batin (konflik). 

Kesehatan mental yang dimaksud erat hubungannya dengan 

perangai dan kepribadian.
38

 Bagaimana caranya seseorang bergaul 

dalam keluarganya, di sekolah, dan dalam lingkungan dimana dia 

berada. Di dalam buku Mustafa Fahmi ilmu kesehatan mental ialah 

ilmu penyesuaian diri yang bertujuan untuk mencapai integritas dan 

kesatuan pribadi, penerimaan terhadap diri dan penerimaan orang lain 
                                                             

36
 Ibid., h. 12 

37
Ibid., h. 13  

38
Tarmizi, Kesehatan Jiwa, (Jakarta: Bulan Bintang, 1982), h. 10 
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terhadapnya, yang semuanya itu membawa kepada rasa bahagia dan 

kelegaan jiwa.
39

 

Oleh karena itu berdasarkan penjelasan di atas bahwasanya 

kesehatan mental ialah terhindarnya seeorang dari gejala-gejala 

gangguan jiwa dan penyakit jiwa dan dapat meyesuaikan diri serta 

terhidar dari gangguan perasaan, pikiran, kelakuan, kesehatan tubuh 

sehingga mencapai kehidupan yang bermakna, bahagia dunia dan 

akhirat. 

b. Gangguan Kesehatan Mental  

1) Perasaan: misalnya cemas, takut, iri-dengki, sedih tak beralasan 

marah oleh hal-hal remeh, bimbang, merasa diri rendah, sombong, 

tertekan (frustasi), pesimis, putus asa, dan apatis 

2) Pikiran: kemampuan berpikir berkurang, sukar memusatkan 

perhatian, mudah lupa, tidak dapat melanjutkan rencana yang telah 

dibuat 

3) Kelakuan: nakal, pendusta, menganiaya diri atau orang lain, 

menyakiti badan orang atau hatinya dan berbagai kelakuan 

menyimpang lainnya 

4) Kesehatan tubuh: penyakit jasmani yang tidak disebabkan oleh 

gangguan pada jasmani.
40

 Apabila keadaan buruk tersebut berlarut-

larut, dan tidak mendapatkan penyembuhan, besar kemungkinan si 

                                                             
39

 Mustafa Fahmi, Kesehatan Jiwa dalam Keluarga, Sekolah dan Masyarakat Jilid I, 

(Jakarta: Bulan Bintang, 1977), h. 24 
40

 Zakiah Daradjat, Islam dan Kesehatan Mental, (Jakarta: PT Gunung Agung, 1982), h. 9 
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penderita akan mengalami penyakit jasmani yang disebabkan oleh 

gangguan kejiwaan.  

Orang yang terganggu jiwanya adalah orang yang tidak 

memiliki sikap I‟tidal (keseimbangan) dalam berakhlak.Sebaliknya 

orang yang sehat jiwanya adalah orang yang bersikap I‟tidal dalam 

berakhlak.
41

 Orang yang terganggu jiwanya adalah buruk akhlaknya 

seperti: munafik, memperturutkan hawa nafsu, cinta harta, bakhil, 

mencari popularitas, riya, takabur, dan sombong. Sifat-sifat tercela ini 

menurut kesehatan mental dapat dipandang sebagai penyebab 

gangguan kejiwaan, karena sifatnya yang dapat menimbulkan 

goncangan batin dan ketidaktenteraman jiwa. 

Kelainan-kelainan yang terdapat dalam gangguan kesehatan 

mental diantaranya: ketegangan jiwa, cemas, was-was, merasa tidak 

bersemangat, takut-takut, pikiran gelap yang meliputi individu dalam 

kesadarannya, sehingga pikirannya bercabang-cabang dan dalam tidur 

depresi ia tidak dapat lelap.
42

 

c. Pandangan Islam terhadap Kesehatan Mental  

Pandangan Islam terhadap kesehatan mental antara lain dapat 

dilihat dari peranan Islam itu sendiri bagi kehidupan manusia, 

diantaranya yaitu: 

                                                             
41

 A.F. Jaelani, op.cit., h. 82  
42

 Mustafa Fahmi, Kesehatan Jiwa dalam Keluarga, Sekolah dan Masyarakat Jilid II, 

(Jakarta: Bulan Bintang, 1977), h. 58 
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1) Agama Islam memberikan tugas dan tujuan bagi kehidupan 

manusia di dunia dan akhirat. Misalnya, tugas dan tujuan hidup 

manusia di dunia ditegaskan al-Qur’an sebagai jalan untuk 

beribadah kepada Allah dan menjadi khalifahnya di bumi. 

 ْْ ْ  ْْ   ْْْ

Artinya:  Dan aku tidak menjadikan jin dan manusia melainkan 

supaya mereka beribadah kepada ku.(Az-Zariyat:56) 

 

 ْْ  ْ   ْ ْ  ْْ ْ  ْْ ْ

  ْ ْْْ ْ  ْ  ْ ْ ْْ

 ْْْْ ْ ْْْ ْْْ

Artinya:  Ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada para 

malaikat: “Sesungguhnya aku hendak menjadikan 

seorang khalifah di muka bumi” (al-Baqarah:30) 

 

Dengan melaksanakan konsep ibadah dan khalifah dalam 

Islam, manusia dapat menumbuhkan dan mengembangkan potensi 

jiwa dan memperoleh mental yang sehat dalam melaksanakan 

tugas kekhalifahan dan untuk mencapai tujuan hidup yang bahagia 

di dunia dan akhirat. 

2) Ajaran Islam memberikan bantuan kejiwaan kepada manusia dalam 

menghadapi cobaan dan mengatasi kesulitan hidupnya, seperti 

dengan cara sabar dan shalat. 

  ْ  ْ ْ   ْ ْ ْْْْْ

  ْْْ

Artinya: Hai orang-orang yang beriman, jadikanlah sabar dan 

shalat sebagai penolongmu, sesungguhnya Allah 

beserta orang-orang yang sabar. (al-Baqarah:153) 
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Dengan belajar untuk menanamkan rasa sabar dalam hati 

dan mau melaksanakan shalat dengan baik dan khusyuk, insya 

Allah setiap manusia dapat menghadapi musibah dengan jiwa yang 

tenang dan merasa terbantu dalam mengatasi kesulitan hidupnya. 

3) Ajaran Islam membantu orang dalam menumbuhkan dan membina 

pribadinya, yakni melalui penghayatan nilai-nilai ketakwaan dan 

keteladanan yang diberikan Nabi Muhammad SAW 

4) Agama Islam memberikan tuntunan kepada akal agar benar dalam 

berfikir dengan melalui bimbingan wahyu 

5) Ajaran Islam beserta seluruh petunjuk yang ada di dalamnya 

merupakan obat (syifa’)bagi jiwa atau penyembuh segala penyakit 

hati yang terdapat dalam diri manusia (rohani). 

  ْ ْْ  ْ  ْْ  ْ ْْْ

ْ ْ ْ  ْْْ

Artinya:  Hai manusia, sesungguhnya telah datang kepadamu 

nasihat (agama) dari Tuhanmu sebagai penyembuh bagi 

penyakit yang ada di dalam dada (rohani), sebagai 

petunjuk serta rahmat bagi orang yang beriman. 

(Yunus: 57) 
 

6) Ajaran Islam memberikan tuntunan bagi manusia dalam 

mengadakan hubungan yang baik, baik hubungan dengan diri 

sendiri, hubungan dengan Tuhan, hubungan dengan orang lain, 

maupun hubungan dengan alam dan lingkungan. 

7) Agama Islam berperan dalam mendorong orang untuk berbuat baik 

dan taat, serta mencegahnya dari berbuat jahat dan maksiat 

8) Agama Islam dapat memenuhi kebutuhan psikis manusia.
43
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d. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Kesehatan Mental 

Dari beberapa ciri-ciri atau kriteria jiwa yang sehat adalah 

mempunyai kemampuan untuk menyesuaikan diri baik dirinya sendiri, 

orang lain, maupun lingkungan.Kehidupan kejiwaannya ditandai oleh 

sunyi dari kegoncangan dan keresahan jiwa yang menyertai rasa 

bersalah, rasa cemas dan tidak puas.Keadaan konflik yang umum  

dalam kehidupan sehari-hari mancakup pula fakta kejiwaan lainnya, 

yaitu takut dan cemas. Sesungguhnya frustasi, konflik, dan cemas 

merupakan suatu rangkaian, yang unsur-unsurnya berkaitan satu sama 

lainnya. 

1) Frustasi  

Frustasi merupakan pernyataan sikap seseorang akibat 

adanya hambatan dalam memenuhi kebutuhan-kebutuhannya, atau 

adanya suatu hal yang menghalangi keinginannya.Contoh yang 

sederhana adalah sikap seorang anak yang tidak dapat berbuat 

sekehendak hatinya karena seorang anak harus menaati peraturan 

orang tuanya. Misalnya, makan, minum, tidur dan bermain.Ada 

berbagai sikap yang ditunjukkan oleh seseorang bila menghadapi 

rasa frustasinya, seperti orang yang sehat mentalnya dapat 

menerima frustasi itu untuk sementara, sambil menunggu 

kesempatan yang memungkinkan untuk mencapai keinginannya. 

Sebaliknya, orang yang tidak mampu menghadapi rasa frustasi itu 

dengan cara yang wajar. Ia berusaha mengatasinya dengan caranya 
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sendiri, tanpa memperdulikan keadaan sekitarnya misalnya, dengan 

kekerasan.
44

 

2) Konflik  

Apabila dalam diri seseorang terdapat dua dorongan atau 

lebih yang saling bertentangan dan tidak dipenuhi dalam waktu 

yang bersamaan dapat menyebabkan adanya konflik jiwa pada 

seseorang. Konflik jiwa ini dapat dibagi dalam tiga kategori yaitu:  

a) Pertentangan antara dua hal yang diinginkan tetapi tidak 

mungkin diambil keduanya.  

b) Pertentangan antara dua hal berbeda yang salah satu 

diantaranya sangat diharapkannya, sementara satu lainnya ingin 

dihindari. Konflik ini terjadi apabila ada dua macam keinginan 

yang saling bertentangan atau saling menghalangi.  

c) Pertentangan antara dua hal yang tidak diinginkan, yaitu sama-

sama tidak disenangi jika salah satu dihindari maka harus 

menghadapi yang lainnya, yang juga tidak diinginkan. 

3) Kecemasan 

Kecemasan adalah luapan berbagai emosi yang menjadi 

satu.Kecemasan ini terjadi ketika seseorang sedang menghadapi 

sesuatu yang menekan perasaan dan menyebabkan pertentangan 

batin dalam dirinya.Dalam kecemasan terdapat segi yang disadari 
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seperti rasa takut, terkejut, tidak berdaya, rasa dosa atau bersalah, 

terancam, dan sebagainya.
45

 

e. Indikator Kesehatan Mental 

Indikator kesehatan mental ialah dasar-dasar yang harus 

ditegakkan manusia guna mendapatkan kesehatan mental dan 

terhindarnya dari ganggguan kejiwaan. 

Indikator kesehatan mental menurut WHO: 

1) Bebas dari ketegangan dan kecemasan 

2) Menerima kekecewaan sebagai pelajaran di kemudian hari  

3) Dapat menyesuaikan diri secara konstruktif pada kenyataan 

meskipun kenyataan itu pahit 

4) Dapat berhubungan dengan orang lain dan dapat tolong menolong 

yang memuaskan 

5) Merasa lebih puas memberi dari pada menerima  

6) Dapat merasakan kepuasan dari perjuangan hidupnya  

7) Dapat mengarahkan rasa permusuhan pada penyelesaian yang 

kreatif dan konstruktif 

8) Mempunyai rasa kasih sayang dan butuh disayangi 

9) Mempunyai spiritual atau agama 

 

Indikator kesehatan mental menurut Zakiah Drajat: 

1) Terbebas dari gangguan dan penyakit jiwa 

2) Terwujudnya keserasian antara unsur-unsur kejiwaan 

3) Mempunyai kemampuan dalam menyesuaikan diri secara fleksibel 

dan menciptakan hubungan yang bermanfaat dan menyenangkan 

antar individu 

4) Mempunyai kemampuan dalam mengembangkan potensi yang 

dimilikinya serta memanfaatkannya untuk dirinya dan orang lain 

5) Beriman dan bertakwa kepada Allah dan selalu berupaya 

merealisasikan tuntunan agama dalam kehidupan sehari-hari 

sehingga tercipta kehidupan yang bahagia di dunia dan di akhirat.
46
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Adapun upaya dalam memperoleh kesehatan mental menurut 

Khairunnas Rajab 

1) Tahapan penghindaran diri dari berbagai tekanan dan keluhan-

keluhan kejiwaan seperti stress, depresi, neurotic, dan psikotik 

2) Tahapan penyesuaian diri dengan diri sendiri 

3) Tahapan penyesuaian diri dengan lingkungan 

4) Tahapan relasi ketuhanan.
47

 

Tolak ukur kesehatan mental menurut Hanna Djumhanna: 

1)  Bebas dari gangguan dan penyakit-penyakit kejiwaan 

2)   Mampu secara luwes menyesuaikan diri dan menciptakan 

hubungan antar pribadi yang bermanfaat dan menyenangkan  

3)  Mengembangkan potensi-potensi pribadi yang baik dan bermanfaat 

bagi diri sendiri dan lingkungan 

4)  Beriman dan bertakwa kepada Tuhan, dan berupaya menerapkan 

tuntunan agama dalam kehidupan sehari-hari.
48

 

Menurut Abdul Mujib tanda-tanda kesehatan mental dalam 

Islam diantaranya: 

1) Kemapanan, ketenangan, rileks dalam menjalankan kewajiban, 

baik kewajiban terhadap dirinya, masyarakat maupun Tuhan 

2) Memadahi dalam beraktivitas 

3) Menerima keberadaan dirinya dan keberadaan orang lain 

4) Adanya kemampuan untuk memelihara atau menjaga diri 

5) Kemampuan untuk memikul tanggung jawab, baik tanggung jawab 

keluarga, sosial, maupun agama. 

6) Memiliki kemampuan untuk berkorban dan menebus kesalahan 

yang diperbuat 
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7) Kemampuan individu untuk membentuk hubungan sosial yang baik 

yang dilandasi sikap saling percaya, dan saling mengisi 

8) Memiliki keinginan yang realistic, sehingga dapat diraih secara 

baik 

9) Adanya rasa kepuasan, kegembiraan dan kebahagiaan dalam 

menyikapi atau menerima nikmat yang diperoleh.
49

 

 

3. Pengaruh Puasa Senin Kamis terhadap Kesehatan Mental 

Allah SWT telah mewajibkan orang-orang yang beriman untuk 

menjalankan ibadah puasa selama satu bulan, yaitu pada bulan Ramadhan 

disamping itu umat Islam dianjurkan (disunnahkan) melaksanakan puasa 

pada waktu-waktu yang lain seperti puasa hari Senin dan Kamis dan lain-

lain. Nabi Muhammad berpesan kepada umatnya, “Berpuasalah kamu, 

tentu kamu akan menjadi sehat.”
50

 

Ibadah puasa selain mempunyai efek positif bagi kesehatan 

jasmani, puasa juga mempunyai hubungan terhadap kesehatan 

mental.Puasa bagi kesehatan mental ini terletak pada kemauan dan 

kemampuan untuk menahan nafsu. Ketika seseorang berpuasa, ditanamkan 

prinsip bahwa kita yang berkuasa terhadap diri kita (nafsu 

kita).Maksudnya, manusia diajarkan untuk menjadi raja bagi dirinya 

sendiri. 

Makan, minum dan seks menurut psikolog merupakan kebutuhan 

dasar manusia.Menahan makan dan minum sejak terbit fajar hingga 

terbenam matahari merupakan pelatihan bagi manusia dalam melawan dan 

mengendalikan syahwatnya, serta dapat menebarkan semangat ketakwaan. 

Latihan menekan dan mengendalikan syahwat, tidak diragukan lagi akan 
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mengajari manusia kekuatan kemauan dan keteguhan tekad, tidak hanya 

mengontrol syahwatnya saja, tapi juga mengontrol perilakunya dalam 

kehidupan, pelaksanaan tanggung jawab, penunaian kewajibannya, serta 

senantiasa memperhatikan Allah SWT. Terkait dengan segala tindakan 

yang akan dilakukannya.
51

Hal ini juga mendidik nurani manusia sehingga 

manusia selalu komitmen untuk berprilaku baik dan jujur atas dorongan 

nuraninya sendiri tanpa perlu pengawasan seorang pun. 

Dalam sebuah riwayat disebutkan bahwa siapa saja yang bersedia 

menjalankan ibadah puasa dengan tulus dan ikhlas karena Allah, ia akan 

dimasukkan kedalam golongan orang yang mulia dan dimuliakan Allah. 

Disamping itu Allah juga menyiapkan sebuah pintu disurga yang 

diperuntukkan khusus bagi orang-orang yang bersedia menjalankan ibadah 

puasa.
52

 

Mengenai pengaruh puasa terhadap kesehatan mental, dibuktikan 

dari beberapa hasil penelitian yang dilakukan oleh para ahli. Diantaranya 

penelitian Nicolayev yang dikuatkan dengan penelitian yang dilakukan 

Alan Cott terhadap pasien gangguan jiwa dirumah sakit Grace Square, 

New York. Cott menemukan hasil yang sejalan dengan penelitian 

sebelumnya. Pasien sakit jiwa bisa sembuh dengan terapi puasa, ditinjau 

dari segi penyembuhan kecemasan, penyakit seperti susah tidur, serta 

merasa rendah diri juga dapat disembuhkan dengan puasa.
53
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Ketika seorang muslim berpuasa, ia akan selalu yakin bahwa 

dirinya selalu dalam penjagaan Allah dan terasa amat dekat dengan-

Nya.
54

Sebagaimana ia juga merasa senantiasa diawasi oleh-Nya pada saat-

saat ia berpuasa oleh zat yang maha mengetahui mata yang khianat dan 

apa yang disembunyikan hati. 

Hubungan antara keagamaan sebagai keyakinan dan kesehatan 

jiwa, terletak pada sikap penyerahan diri seorang terhadap suatu kekuasaan 

Yang Maha Tinggi.
55

Sikap pasrah yang serupa itu diduga akan memberi 

sikap optimis pada diri seorang sehingga muncul perasaan positif seperti 

rasa bahagia, rasa senang, puasa, sukses, merasa dicintai atau rasa aman.  

Puasa memberi pengaruh yang besar bagi penderita gangguan 

kejiwaan, seperti penderita penyakit yang sukar tidur, namun dengan 

diberinya pengobatan dengan berpuasa, ternyata penyakit dapat dikurangi 

bahkan dapat sembuh.
56

 Selain itu puasa juga dapat meningkatkan rasa 

percaya diri sendiri yang lebih besar, konsep diri yang optimis, yang 

merupakan indikasi adanya mental sehat dan tidak rapuh menghadapi 

tantangan hidup yang semakin besar. Dan juga puasa yang kita lakukan 

mempunyai aspek sosial juga, karena uang yang semestinya digunakan 

untuk makan tersebut diambil sebagai dana menolong mereka yang 

miskin.  
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Di dalam aspek kesehatan mental, seseorang muslim yang berpuasa 

mematuhi peraturan dan perintah yang berhubungan dengan sifat tercela, 

seperti: berdusta, takabur, mengumpat, hasad, iri hati, dan riya’.
57

Sifat-

sifat tercela yang besarang dalam hawa nafsu dan keinginan yang bepusat 

di perut dan yang ditunggangi oleh sifat-sifat syaitan menjadi sasaran 

dasar dalam ibadah puasa. Seorang muslim yang berpuasa berusaha 

berjuang mati-matian untuk menekan, menahan, menindas dan 

mengendalikan hawa nafsu, terutama dari sifat-sifat tercela. 

Dengan demikian, jiwanya akan mampu mengendalikan keinginan-

keinginannya dan organ tubuh pun tidak akan mau melakukan kesalahan 

dan kealpaan. Ia akan berusaha sekuat mungkin menjauhi dosa-dosa kecil 

dan besar sebagai bukti ketaatan dan taqarrubnya kepada Allah, Rabb dan 

Penciptanya.  

Menurut Dr Ahmad bin Abdul Aziz Al-Husainmengungkapkan 

bahwasanya pengaruh puasa terhadap kesehatan mental diantaranya: 

1) Mengobati gangguan kepribadian dan depresi 

2) Mengobati sifat egois dan lebih mementingkan diri sendiri 

3) Mengobati penyakit introvert(tertutup suka menyendiri dan 

memikirkan diri sendiri) 

4) Mengobati perasaan was-was dan bicara dengan diri sendiri 

5) Mengobati amarah dan sikap kasar.
58
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Sedangkan menurut Hasan bin Ahmad al-Hammam adapun 

pengaruh ibadah puasa terhadap kesehatan mental diantaranya: 

1) Kegoncangan jiwa dan depresi 

2) Egois  

2) Introvert 

3) Cemas 

4) Dan temperamen tinggi dan bengis.
59

 

 

B. Penelitian Relevan 

1. Dilihat dari hasil penelitian yang dilakukan oleh Maritsah.AP, Nim: 

11061200601 pada tahun 2014 meneliti dengan judul Pengaruh 

Kematangan Beribadah Haji terhadap Kesehatan Mental pada Individu 

yang telah Melaksanakan Ibadah Haji. Pada Mahasiswi Psikologi 

Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau dari hasil 

penelitiannya menunjukkan bahwa kematangan beribadah haji memberi 

kontribusi terhadap kesehatan mental sebesar 48,8% dan sisanya 51,2% 

dipengaruhi oleh variable lain. Jadi, hipotesis penelitian ini diterima bahwa 

terdapat pengaruh kematangan beribadah haji terhadap kesehatan mental 

pada individu yang telah melaksanakan ibadah haji
60
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2. Desvika Dewi, (2014) Mahasiswi Fakultas Tarbiyah dan Keguruan Riau 

dengan judul penelitian Pengaruh Kesehatan Mental terhadap Hasil 

Belajar Siswa Pada Mata Pelajaran Akutansi di Sekolah Menengan Atas 

Negeri 1 Kabun Kabupaten Rokan Hulu Penelitian ini menunjukkan 

bahwa terdapat pengaruh yang signifikan antara kesehatan mental terhadap 

hasil belajar Akutansi  di Sekolah Menengah Atas Negeri 1 Kabun 

Kabupaten Rokan Hulu 
61

 

Persamaan judul diatas dengan judul penulis yaitu sama-sama 

membahas tentang kesehatan mental, adapun perbedaan peneliti diatas dengan 

penulis adalah penulis melakukan penelitian dengan judul “Pengaruh 

Pelaksanaan Puasa Senin Kamis terhadap Kesehatan Mental Santri di 

Madrasah Aliyah Pondok Pesantren Darul Qur‟an Kabupaten Kampar”. 

 

C. Konsep Operasional 

Dalam penelitian ini ada dua konsep yang perlu dioperasionalkan agar 

dapat diukur, yaitu pelaksaan puasa Senin Kamis dan kesehatan mental santri. 

1. Pelaksanaan puasa Senin Kamis, dalam hal ini sebagai variable pengaruh/ 

bebas (Independent Variable) atau Variable X dengan indikator: 

a. Rukun Puasa 

1) Santri membaca niat ketika berpuasa 
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2) Santri mampu melafazkan niat puasa dengan benar  

3) Santri dapat mempertahankan puasa sampai berbuka 

4) Santri menahan diri dari makan 

5) Santri menahan diri dari minum 

6) Santri menahan diri dari berbohong 

7) Santri menahan diri dari dengki  

8) Santri menahan diri dari menghujat 

9) Santri menahan diri dari iri hati  

10) Santri menahan diri dari ria 

b. Sunah Puasa 

1) Santri melaksanakan sahur ketika berpuasa  

2) Santri membaca do’a ketika berbuka 

3) Santri menyegerakan berbuka 

4) Santri memperbanyak ibadah ketika berpuasa 

c.    Adab Puasa 

       1) Santri sabar dalam melaksanakan puasa 

2) Santri tenang dalam melaksanakan puasa 

3) Santri tidak berpuasa ketika sakit 

4) Santri merasa sehat ketika berpuasa 

5) Ketika berbuka santri tidak berlebihan dalam menyantap makanan 
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          d.     Anjuran Puasa Senin Kamis  

1) Santri berpuasa setiap hari senin dan kamis 

2. Kesehatan mental sebagai variable terpengaruh/ terikat (Dependent 

Variable) atau Variable Y dengan indikator sebagai berikut: 

a. Santridapat mengatasi kecemasan 

b. Santri bersemangat dalam segala hal 

c. Santri tidak merasa minder dengan kekurangan yang ada pada dirinya  

d. Santri bersyukur dengan kondisi yang ada pada dirinya 

e. Santri berteman dengan siapa saja  

f. Santri merasa nyaman di manapun berada 

g. Santri memberi pertolongan tanpa pamrih 

h. Santri menjaga lisan dari perkataan yang tidak bermanfaat  

i. Santri meninggalkan aktivitas yag tidak bermanfaat 

j. Santri meminta bimbingan ketika dihadapkan dengan masalah 

k. Santri merasa berdosa ketika berbohong 

l. Santri menjauhkan diri dari perbuatan keji dan munkar 

m. Santri dapat menanamkan kejujuran ketika menjalankan puasa senin 

kamis 

n. Santri merasa senang ketika menjalankan puasa senin kamis 

o. Santri dapat menghargai pendapat orang lain 
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D. Asumsi dan Hipotesis 

1. Asumsi 

a. Pelaksanaan puasa Senin Kamis antara satu santri dengan santri yang 

lainnya berbeda-beda. 

b. Kesehatan mental santri di Madrasah Aliyah Pondok Pesantren Darul 

Qur’an  Kabupaten Kampar yang bervariasi. 

c. Adanya kecenderungan pengaruh pelaksanaan puasa Senin Kamis 

terhadap kesehatan mental santri yang bervariasi. 

2. Hipotesis 

a. Hipotesis Alternatif (Ha) 

Ada pengaruh yang signifikan pelaksanaan puasa Senin Kamis 

terhadap kesehatan mental santri di Madrasah Aliyah Pondok 

Pesantren Darul Qur’an Kabupaten Kampar. 

b. Hipotesis Nihil/ Null (Ho) 

Tidak ada pengaruh yang signifikan pelaksanaan puasa Senin 

Kamis terhadap kesehatan mental santri di Madrasah Aliyah Pondok 

Pesantren Darul Qur’an Kabupaten Kampar. 

 


