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BAB II 

 KAJIAN TEORI DAN KERANGKA PIKIR  

 

A. Kajian Teori 

Sebagai dasar pemikiran dalam penelitian ini, terlebih dahulu akan 

dekemukakan kerangka teoritis sesuai dengan masalah yang akan dibahas. 

Kerangka teoritis merupakan dasar pemikiran untuk mengkaji atau 

menjelaskan teori-teori yang menjadi landasan dalam penelitian ini. 

1. Pengertian Bimbingan Kesehatan Mental  

Bimbingan merupakan bantuan yang diberikan kepada seseorang 

atau sekelompok atau sekelompok orang agar mereka dapat berkembang 

menjadi pribadi-pribadi yang mandiri dan cerdas dalam mengambil 

keputusan.
10

 Menurut Warseda Winkel, bimbingan didefinisikan sebagai 

pemberian bantuan kepada seseorang atau kelompok orang dalam 

membuat pilihan-pilihan secara bijaksana dalam tuntunan-tuntunan 

terhadap bantuan yang bersifat psikis atau kejiwaan.
11

 

Sedangkan pengertian atau batasan tentang bimbingan menurut 

Bimo Walgito adalah bantuan atau pertolongan yang diberikan kepada 

individu atau sekumpulan individu dalam menghindari atau mengatasi 

kesulitan-kesulitan di dalam kehidupannya, agar individu atau sekumpulan 
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Abdul Choliq Dahlan, Loc.Cit,hlm. 17.  
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Waseda Winkel, Bimbingan dan Penyuluhan Agama, (Jakarta: Golden Terayon Press, 
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individu itu dapat mencapai kesejahteraan hidupnya.
12

 Arifin menyebutkan 

bahwa bimbingan agama adalah suatu kegiatan yang dilakukan oleh 

seseorang dalam rangka memberikan bantuan kepada orang lain yang 

mengalami kesulitan-kesulitan rohaniah dalam lingkungan hidupnya agara 

orang tersebut mampu mengatasi sendiri karena timbul kesadaran atau 

penyerahan diri terhadap kekuasaan Tuhan Yang Maha Esa sehingga 

timbul dalam diri pribadinya suatu cahaya harapan kebahagian hidup pada 

saat sekarang dan masa yang akan mendatang.
13

 

Notosoedirjo dan Latipun (2005), mengatakan bahwa terdapat banyak 

cara dalam mendefenisikan kesehatan mental (mental hygene) yaitu: (1) karena 

tidak mengalami gangguan mental, (2) tidak jatuh sakit akibat stessor, (3) 

sesuai dengan kapasitasnya dan selaras dengan lingkungannya, dan (4) tumbuh 

dan berkembang secara positif.  

1. Sehat mental karena tidak mengalami gangguan mental 

Orang yang sehat mentalnya adalah orang yang tahan terhadap 

sakit jiwa atau terbebas dari sakit dan gangguan jiwa. Vaillaint (dalam 

Notosoedirjo & Latipun, 2005), mengatakan bahwa kesehatan mental atau 

psikologis itu “as the presence of successfull adjustmet or the absence of 

psychopatology” dan yang dikemukakan oleh Kazdin yang menyatakan 

kesehatan mental ”as a state in which there is an absence of dysfunction in 

psychological, emotional, behavioral, and sosial spheres”.  
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Bimo Walgito, Bimbingan dan Penyuluhan di Sekolah, (Yogyakarta: Andi Offset, 

1987), hlm. 1.  
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M. Arifin, Pokok-Pokok Pikiran dan Penyuluhan Agama, (Jakarta: Golden 

TerayonPress, 1976), hlm. 25.  
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Pengertian ini bersifat dikotomis, bahwa orang berada dalam 

keadaan sakit atau sehat psikisnya. Sehat jika tidak terdapat sedikitpun 

gangguan psikisnya, dan jika ada gangguan psikis maka diklasifikasikan 

sebagai orang sakit. Dengan kata lain sehat dan sakit itu mental itu bersifat 

nominal ytang dapat dibedakan kelompok-kelompoknya. Sehat dengan 

pengertian ”terbebas dari gangguan”, berarti jika ada gangguan sekialipun 

sedikit adanya, seseorang itu diangganb tidak sehat.  

2. Sehat mental jika tidak sakit akibat adanya stressor 

Notosoedirjo dan Latipun(2005), mengatakan bahwa orang yang 

sehat mentalnya adalah orang yang dapat menahan diri untuk tidak jatuh 

sakit akibat stressor (sumber stres). Seseorang yang tidak sakit meskipun 

mengalami tekanan-tekanan maka menurut pengertian ini adalah orang 

yang sehat. Pengertian ini sangat menekankan pada kemampuan individual 

merespon lingkungannya. 

3. Sehat mental jika sejalan dengan kapasitasnya dan selaras dengan 

lingkungannya 

Michael dan Kirk Patrick (dalam Notosudirjo & Latipun, 2005) 

memandang bahwa individu yang sehat mentalnya jika terbebas dari gejala 

psikiatris dan individu itu berfungsi secara optimal dalam lingkungan 

sosialnya. Pengertian ini terdapat aspek individu dan aspek lingkungan. 

Seseorang yang sehat mental itu jika sesuai dengan kapasitasnya diri 

sendiri, dan hidup tepat yang selaras dengan lingkungannya.  
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4. Sehat mental karena tumbuh dan berkembang secara positif 

Frank, L. K. (dalam Notosudirjo & Latipun, 2005) merumuskan 

pengertian kesehatan mental secara lebih komprehensif dan melihat 

kesehatan mental secara ”positif”. Dia mengemukakan bahwa kesehatan 

mental adalah orang yang terus menerus tumbuh, berkembang dan matang 

dalam hidupnya, menerima tanggung jawab, menemukan penyesuaian 

(tanpa membayar terlalu tinggi biayanya sendiri atau oleh masyarakat) 

dalam berpartisipasi dalam memelihara aturan sosial dan tindakan dalam 

budayanya. 
14

 

Zakiyah Darajat menyatakan mental adalah semua unsur jiwa 

termasuk fikiran, emosi, sikap (attitude) dan perasaan yang dalam 

keseluruhan dan kebulatannya akan menentukan corak laku, cara 

menghadapisuatu hal menekanperasaan,mengecewakan, menggembirakan 

atau menyenangkan dan sebagainya.
15

 

Zakiah Daradjat merumuskan pengertian kesehatan mental dalam 

pengertian yang luas dengan memasukkan aspek agama didalamnya 

seperti Kesehatan mental adalah terwujudnya keserasian yang sungguh-

sungguh antara fungsi-fungsi kejiwaan yang terciptanya penyusuain diri 

antara manusia dangan dirinya sendiri dan lingkungannya, berlandaskan 

keimanan dan ketaqwaan, serta bertujuan untuk mencapai hidup yang 
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 Notosoedirdjo, Moeljono dan Latipun, Kesehatan Mental: Konsep dan Penerapan. 

(Malang: Penerbit Universitas Muhammadiyah Malang 2005). 
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Zakiyah Daradjat, Pendidikan Agama dalam Pembinaan Mental, (Jakarta: Bulan 

Bintang, 1973), hlm. 38-39.  
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bermakna dan bahagia di dunia dan di akhirat.
16

Oleh karena itu kesehatan 

mental dalam pandangan islam adalah pengembangan dan pemanfaatan 

potensi-potensi manusia semaksimal mungkin, dengan niat ikhlas 

beribadah hanya kepada Allah. Dengan demikian orang yang sehat 

mentalnya, adalah orang yang mengembangkan dan memanfaatkan 

seganap potensinya seoptimal mungkin melalui jalan yang diridhai Allah, 

dengan motif beribadah kepada-Nya. 

Menurut pandangan Islam orang sehat mentalnya ialah orang yang 

berprilaku, pikiran, dan perasaannya mencerminkan dan sesuai dengan 

ajaran Islam. Ini berarti, orang yang sehat mentalnya ialah orang yang 

didalam dirinya terdapat keterpaduan antara perilaku, perasaan, pikiranya 

dan jiwa keberagamaannya. Dengan demikian, tampaknya sulit diciptakan 

kondisi kesehatan mental dangan tanpa agama.  

Bimbingan kesehatan mental yang dimaksud dalam penelitian ini 

yaitu kegiatan bimbingan yang berupa kegiatan keagamaan untuk 

membantu mental  para korban penyalahgunaan narkoba yang melanggar 

norma-norma agama. Bimbingan yang dilakukan yaitu melalui kegiatan-

kegiatan keagamaan yang diharapkan mampu membantu para korban 

penyalahgunaan narkoba dalam bersikap, bertingkah laku dan 

mengamalkan ajaran agama dalam kehidupan sehari-hari sesuai dengan 

ajaran Islam. 
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Rama Yulis, Psikologi Agama, (Jakarta: Kalam Mulia, 2002), hlm. 152 
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2. Tujuan Bimbingan Kesehatan Mental  

Tujuan bimbingan kesehatan mental adalah untuk membina moral 

atau mental seseorang ke arah yang sesuai dengan norma-norma agama, 

artinya setelah bimbingan itu terjadi orang dengan sendirinya menjadikan 

pengetahuan agama sebagai pedoman dan pengendali tingkah laku, sikap, 

dan gerak dalam hidupnya.
17

 Maka tujuan pelaksanaan bimbingan 

kesehatan mental berdasarkan pengertian di atas untuk membantu para 

Residen mengendalikan perilaku dan sikap, dengan menjadikan agama 

sebagai pedoman atau sumber pegangan dan sehingga dapat memperoleh 

ketentraman dan kebahagiaan dunia dan akhirat.  

1. Tanda-tanda Mental Sehat 

Tanda orang yang sehat mentalnya menurut Allport dalam buku 

Bimbingan Konseling sebagai berikut;Memiliki perluasan perasaan, 

Memiliki hubungan yang hangat dengan orang lain, memiliki keamanan 

emosional, memiliki presepsi yang realistis, memiliki beberapa 

keterampilan dan tugas-tugas, memiliki pemahaman diri, serta memiliki 

filsafat hidup yang mempersatukan
18

 

Tanda-tanda individu yang normal atau sehat di dalam buku 

konseling kesehatan mental adalah sebagai berikut:
19

 

a. Bertingkah laku menurut norma-norma sosial yang diakui. 

b. Mampu mengolah emosi. 

c. Mampu mengaktualkan potensi-potensi yang dimiliki. 
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Zakiyah Darajat, Pendidikan Agama dalam Pembinaan Mental, (Jakarta: Bulan 

Bintang, 1973), hlm. 38. 
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Dede Rahmad Hidayat, Bimbingan Konseling Kesehatan Mental di Sekolah. Hal. 82 
19

 Fahli Zatra Hadi,Konseling Kesehatan Mental. Hal. 21 
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d. Dapat mengikuti kebiasaan-kebiasaan sosial. 

e. Dapat mengenali resiko dari setiap perbuatan dan kemampuan tersebut 

digunakan untuk menuntut tingkah lakunya. 

f. Mampu menunda keinginan sesaat untuk mencapai tujuan jangka 

panjang. 

g. Mampu belajar dari pengalaman. 

h. Biasanya gembira. 

Sedangkan di dalam bukunya Dadang Hawari, kriteria jiwa atau 

mental yang sehat adalah:
20

 

a. Dapat menyesuaikan diri secara konstruktif pada kenyataan, meskipun 

kenyataan itu buruk baginya. 

b. Memperoleh kepuasan dari hasil jerih payah usahanya. 

c. Merasa lebih puas memberi daripada menerima. 

d. Secara relatif bebas dari rasa tegang dan cemas. 

e. Berhubungan dengan orang secara tolong-menolong dan saling 

memuaskan. 

f. Menerima kekecewaan untuk dipakainya sehingga sebagai pelajaran 

untuk  dikemudian hari. 

g. Menjuruskan rasa permusuhan kepada penyelesaian yang kreatif dan 

konstruktif. 

h. Mempunyai rasa kasih sayang yang besar. 
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 Dadang Hawari,Ilmu Kedokteran Jiwa dan Kesehatan Jiwa. (Jakarta: Dana Bhakti 

Prima Yasa. 1996). Hal. 12 
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2. Indikator Kesehatan Mental  

WHO menetapkan indikator kesehatan mental berdasarkan 

orientasi dan wawasan kesehatan mental sebagai berikut: 

a. Bebas dari ketegangan dan kecemasan 

b. Menerima kekecewaan sebagai pelajaran dikemudian hari 

c. Dapat menerima kenyataan secara konstruktif meskipun kenyataan 

pahit 

d. Dapat berhubungan dengan orang lain dan tolong menolong yang 

memuaskan 

e. Merasa lebih puas memberi dari pada menerima  

f. Dapat merasakan kepuasan dari perjuangan hidupnya 

g. Dapat mengarahkan rasa permusuhan pada penyelesaian yang kreatif 

dan konstruktif 

h. Mempunyai rasa kasih sayang dan butuh disayangi  

i. Mempunyai spriritual atau agama.
21

 

Zakiah Daradjat menetapkan indikator kesehatan mental dengan 

memasukkan unsur keimanan dan ketaqwaan, sebagai berikut: 

a. Terbebas dari gangguan dan penyakit jiwa 

b. Terwujudnya keserasian antara unsur-unsur kejiwaan 

c. Mempunyai kemampuan dalam menyesuaikan diri secara fleksibel dan 

menciptakan hubungan yang bermanfaat dan menyenangkan antar 

individu. 
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Ramayulis,Psikologi Agama, (Jakarta: Kalam Mulia, 2002), hal. 149 
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d. Mempunyai kemampuan dalammengembangkan potensi yang 

dimilikinya serta memanfaatkannya untuk dirinya dan orang lain 

e. Beriman dan bertaqwa kepada Allah dan selalu berupaya 

merealisasikan tercipta kehidupan yang bahagia di dunia dan akhirat.
22

 

3. Bentuk Kegiatan Bimbingan Kesehatan Mental  

Adapun bentuk kegiatan keagamaan dalam bimbingan mental yang 

dikemukakan oleh Yahya Jaya dalam Spiritualisasi Islam dalam 

Menumbuh kembangkan Kepribadian dan Kesehatan Mental, yaitu 

sebagai berikut: 

a. Shalat  

Dalam spiritualisasi Islam, shalat dipandang sebagai munajat 

(berdoa dalam hati dengan khusyuk) kepada Allah. Orang yang sedang 

shalat, dalam melakukan munajat tidak merasa sendiri. Ia merasa 

seolah-olah berhadapan dengan Allah, serta didengar dan diperhatikan 

munajatnya. Suasana spiritualitas shalat yang demikian, dapat 

menolong orang mengungkapkan segala perasaan, keluhan, dan 

permasalahannya kepada Allah. Dengan suasana shalat yang khusyuk 

itu pula, orang memperoleh ketenangan jiwa, karena merasa diri dekat 

kepada Allah dan memperoleh ampunan-Nya.
23

 Di dalam Al-qur’an 

juga sudah dijelaskan bahwa tentang kewajiban sholat bagi umat 

muslim yang terdapat dalam surat An-Nisa’ ayat 103: 
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Zakiah Daradjat, Peranan Agama dalam Kesehatan Mental, (Jakarta: Haji Masagung, 
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Yahya Jaya, Spiritualisasi Islam dalam Menumbuhkembangkan Kepribadian dan 

Kesehatan Mental, hlm. 94-102. 
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Artinya:  Dirikanlah sholat itu (sebagaimana biasa), sesungguhnya 

sholat itu diwajibkan untuk melakukannya pada waktunya 

atas sekalian orang mukmin (An-Nisa : 103).
24

 

 

Di dalam Tafsir Al-Mishbah ayat ini menjelaskan tentang 

kewajiban sholat yang bersinambung dan tidak berubah sehingga 

firmannya melukiskan sholat sebagai “kitaaban mauquuta” berarti 

sholat adalah kewajiban yang tidak berubah, selalu harus dilaksanakan 

dan tidak pernah gugur apapun sebabnya.
25

 

Menurut Djamaludin Ancok dan Utsman Najati sebagaimana 

yang dikutip oleh Imam Musbikin dalam Misteri ShalatBerjama’ah 

Bagi Kesehatan Fisik dan Psikis menyatakan bahwa melaksanakan 

shalat dengan berjama’ah mempunyai nilai therapeutic, dapat 

menghindarkan seseorang dari rasa terisolir, terpencil, tidak dapat 

bergabung dalam kelompok, tidak diterima atau dilupakan.
26

 

Shalat berjama’ah juga mempunyai efek terapi kelompok, 

sehingga perasaan cemas, terasing, takut akan hilang. Didalam 

kelompok seseorang dapat merasakan adanya universalitas, merasa 
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adanya orang lain yang memiliki masalah yang sama. Persaan 

universalitas ini akan meningkatkan pembukaan diri dan memberikan 

motivasi untuk berubah yang lebih besar dan membantu proses 

penyembuhan.
27

 

b. Zikir 

Dalam berzikir orang mengingat dan menyebut asma (nama-

nama) Allah.  Dzikir dapat menolong orang untuk berlaku taat dalam 

beribadat dan mendekatkan diri kepada Allah. Zikir yang dilakukan 

dengan khusyuk dan sepenuh hati kepada Allah dapat mendatangkan 

faedah yang banyak kepada jiwa. Dengan zikir orang dapat pula 

memperoleh kecintaan dari Allah dan ketenangan jiwa.
28

Seperti firman 

Allah dalam surat Ar-Rad ayat:28 

                       

   

 
Artinya:  (Yaitu) orang-orang yang beriman dan hati mereka menjadi 

tentram dengan mengingat Allah. Ingatlah hanya dengan 

mengingat Allah lah hati menjadi tentram. (Ar-Rad ayat 

28).
29

 

 

Di dalam Tafsir Al-Mishbah ayat ini menijelaskan tentang (Yaitu 

orang-orang yang beriman dan yang merasa tenang) tenteram (hati 

mereka dengan mengingat Allah) mengingat janji Nya. (Ingatlah, 
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hanya dengan mengingat Allah lah hati menjadi tenteram) yakni hati 

orang-orang yang beriman.
30

 

Zikir yang diajarkan dan diucapkan pada klien yang sedang 

menjalani terapi, khususnya bagi korban penyalahgunaan narkoba 

dapat menjadi terapi yang secara otomatis menyadari kebesaran Tuhan. 

Zikir dapat mensucikan diri dan membawa keadaan jiwa dari nafsu 

buruk menjadi nafsu yang baik. Sebab meskipun penyalahguna 

narkoba dalam keadaan jiwa dan akhlaknya telah melenceng dari 

kebenaran dan ini perlu disadarkan dan diperbaiki.Selain itu, M. Arifin 

mengungkapkan bahwa bentuk kegiatan bimbingan mental keagamaan 

dalam Spiritualisasi Islam dalam Menumbuhkembangkan Kepribadian 

dan Kesehatan Mental, antara lain sebagai berikut:
31

 

1) Pencerahan  

  Kegiatan pencerahan merupakan usaha mengorek sumber 

perasaan yang dirasa menjadi beban tekanan batin klien serta 

mengaktifkan kekuatan/tenaga mental klien dengan melalui 

pengertian tentang realitas situasi yang dialami olehnya. Oleh 

karenanya inti dari kegiatan ini adalah pemberian pencerahan 

terhadap unsur-unsur kejiwaan yang menjadi sumber konflik 

seseorang. Pencerahan ini melalui kegiatan kelompok seperti 

ceramah, diskusi, dan tanya jawab.
32
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31
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2) Konseling Keagamaan(Religious Counseling) 

  M. Arifin menyatakan bahwa tujuan konseling keagamaan 

adalah untuk membantu pemecahan problema perseorangan dengan 

melalui keimanan menurut agamanya. Dengan menggunakan 

pendekatan keagamaan dalam konseling tersebut, klien diberi 

keasadaran terhadap adanya hubungan sebab akibat dalam 

rangkaian problem-problem yang dialaminya dalam pribadinya 

dihubungkan dengan nilai keimanannya yang mungkin pada saat 

itu telah lenyap dari dalam jiwa klien.
33

 

4. Materi dalam Bimbingan Kesehatan Mental  

 Materi dalam pelaksanaan bimbingan kesehatan mental adalah 

intisari yang bersumber Al-Qur’an dan Al- Hadist yang mencakup aspek 

Akidah, Syari’ah dan Akhlaq.
34

 Ajaran Islam tersebut dapat dijelaskan 

sebagai berikut:  

a. Akidah (keimanan)  

Aspek-aspek Aqidah atau keimanan dalam Islam merupakan 

hakikat yang meresap ke dalam hati dan akal, bukan sekedar semboyan 

yang diucapkan. Maka barang siapa mengaku dirinya muslim, terlebih 

dahulu harus tumbuh dalam dirinya keimanan terhadap Allah SWT 

dengan segala ketentuan-Nya. Materi aqidah sangat pokok 

disampaikan, karena aqidah merupakan masalah fundamental dalam 
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3-4.  



 

 

24 

Islam dan juga merupakan fundamental bagi setiap muslim yang 

berupa tauhid dan keimanan.
35

 

Akidah merupakan hal-hal yang wajib dibenarkan oleh hati dan 

jiwa merasa tentram kepadanya, sehingga bagi orang yang 

memilikinya, hal-hal tersebut menjadi keyakinan kukuh yang tidak 

tercampuri oleh keraguan-keraguan. Dengan demikian Akidah adalah 

keimanan yang mantap pada diri seseorang, sampai tingkatan tidak 

dapat digoyahkan oleh keraguan-keraguan. Apa yang diyakini dan 

diimani tersebut harus sesuai dengan kenyataan, dan tidak termasuki 

oleh keraguan-keraguan dan godaan. Jika belum sampai pada tingkat 

ini, ia belum bisa disebut Akidah.
36

 

b. Syari’ah  

Syari’ah dalam Islam berhubungan erat dengan amal lahir 

(nyata) dalam rangka mentaati semua peraturan-peraturan atau hukum 

Allah SWT guna mengatur hubungan manusia dengan Tuhan-Nya dan 

mengatur pergaulan hidup antara sesama manusia.
37

 

c. Akhlaq 

Akhlaq dalam bahasa Indonesia berasal dari bahasa arab, akhlaq 

bentuk jamak dari kata khuluq atau al-khulq, yang secara etimologis 

antara lain berarti budi pekerti, perangai, tingkah laku atau tabi’at. 

Dalam kepustkaan akhlaq diartikan juga sikap yang melahirkan 
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perbuatan (prilaku, tingkah laku) mungkin baik, mungkin buruk, 

sehingga pemahaman mereka terhadap islam tidak sempit.
38

 

 

5. Ketenangan Jiwa 

a. Pengertian 

Ketenangan jiwa terdiri dari kata ketenangan dan jiwa. 

Sedangkan kata ketenangan itu sendiri berasal dari kata tenang yang 

mendapat sufiks ke-an. Tenang berarti diam tidak berubah-ubah (diam 

tidak bergerak-gerak), tidak gelisah, tidak rusuh, tidak kacau, tidak 

ribut, aman dan tentram. Tenang ketentraman hati, batin dan pikiran.
39

 

Sedangkan jiwa berasal dari kata psyche yang berarti jiwa, yang 

diartikan menyebabkan manusia dapat berpikir, berperasaan dan 

berkehendak.
40

 

Sedangkan dalam bahasa Arab jiwa sering disebut dengan an 

nafs. Jiwa adalah seluruh kehidupan batin manusia yang menjadi unsur 

kehidupan, dayarohaniah yang abstrak yang berfungsi sebagai 

penggerak manusia dan menjadi symbol kesempurnaan manusia (yang 

terjadi dari hati, perasaan, pikiran dan angan-angan). Kata ketenangan 

jiwa juga bisa diartikan sebagai kemampuan untuk menyesuaikan diri 

sendiri, dengan orang lain masyarakat dan lingkungan serta dengan 

lingkungan dimana ia hidup.Sehingga orang dapat menguasai faktor 
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dalam hidupnya dan menghindarkan tekanan-tekanan perasaan yang 

membawa kepada frustasi.
41

 

Jadi ketenangan jiwa adalah kesehatan jiwa, kesejahteraan jiwa. 

Karena orang yang jiwanya tenang, tentram berarti mengalami 

keseimbangan didalam fungsi-fungsi jiwanya atau orang yang tidak 

mengalami gangguan kejiwaan sedikitpun sehingga dapat berfikir 

positif, bijak dalam menyikapi masalah, mampu menyesuaikan diri 

dengan situasi yang dihadapi serta mampu merasakan kebahagian 

hidup.    

6. Indikator Ketenangan Jiwa 

 Adapun ciri-ciri jiwa yang tenang menurut Muhammad Mahmud, 

yaitu:
42

 

a. Kemapanan (sakinah), ketenangan, dan rileks / keadaan batin yang 

santai dalam  menjalankan kewajiban, baik kewajiban  terhadap 

dirinya, masyarakat maupun Tuhan.  

b. Memadahi (al-kifayah) dalam beraktivitas 

c. Menerima keberadaan dirinya dan orang lain.  

d. Adanya kemampuan untuk memelihara atau menjaga diri 

e. Kemampuan untuk memikul tanggung jawab, baik tanggung jawab 

keluarga, sosial maupun agama.  
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f. Memiliki kemampuan untuk berkorban dan menembus kesalahan 

yang diperbuat.  

g. Kemampuan individu untuk membentuk hubungan sosial yang baik 

yang dilandasi sikap saling percaya dan saling mengisi.  

h. Memiliki keinginan yang realistik, sehingga dapat diraih secara baik. 

Hal ini sesuai dengan hadist nabi yang mauquf riwayat Ibnu 

Quthaibah: bekerjalah untuk duniamu seakan-akan kamu hidup 

selamanaya, dan beramallah untuk akhiratmu seakan-akan engkau 

mati esok hari. 

i. Adanya rasa kepuasan, kegembiraan dan kebahagiaan dalam 

menyikapi atau menerima nikmat yang diperoleh. 

Menurut Hassan seseorang yang telah mencapai jiwa yang tenang 

mempunyai ciri-ciri sebagai berikut:
43

 

a. Berpikiran terbuka 

b. Bersyukur 

c. Dapat dipercaya 

d. Penuh kasih sayang 

7. Residen (Pecandu Narkoba)  

 Residen (Pecandu Narkoba) adalah sebutan atau panggilan bagi 

orang-orang yang direhabilitasi di Badan narkotika Kabupaten Kampar. 

Yaitu orang yang pernah menggunakan atau menyalahgunakan narkotika 

dan dalam keadaan ketergantungan pada narkotika baik secara fisik 
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maupun psikis, sehingga menimbulkan ketergantungan (ketagihan). 

Pecandu Narkoba adalah Korban Penyalahgunaan Narkotika yang tidak 

sengaja menggunakan narkotika karena dibujuk, diperdaya, ditipu, dipaksa 

dan/atau diancam untuk menggunakan Narkotika. Dadang Hawari 

mendefinisikan korban penyalahgunaan narkoba adalah mereka (orang) 

yang mempunyai kebiasaan meminum dan mengkonsumsi obat-obatan 

dan zat-zat termasuk dalam jenis NAPZA (narkotika, alkohol, psikotropika 

dan zat adiktif) dan dapat menyebabkan ketagihan dan susah untuk 

dihentikan, yang selanjutnya menimbulkan dampak negatif antara lain 

rusaknya hubungan sosial, menurunnya kemampuan belajar dan hilangnya 

kemampuan untuk membedakan mana yang baik dan mana yang buruk.
44

 

 Jadi, korban penyalahgunaan narkoba yang dimaksud adalah 

korban atau orang yang menderita karena ketergantungan terhadap obat-

obatan psikotropika yang bisa menimbulkan sindroma ketergantungan.  

a. Dampak Penyalahgunaan Narkoba  

Penggunaan narkoba yang terus menurus atau melebihi takaran 

yang telah ditentukan mengakibatkan ketergantungan. Ketergantungan 

inilah yang akan mengakibatkan gangguan fisik dan psikologis, karena 

terjadinya kerusakan pada sistem syaraf pusat dan organ-organ tubuh 

seperti jantung, paru-paru, hati dan ginjal. Dampak penyalahgunaan 

narkoba pada seseorang, sangat tergantung pada jenis narkoba yang 

dipakai, kepribadian pemakai dan situasi atau kondisi pemakai. Secara 
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umum, dampak kecanduan narkotika dapat terlihat pada fisik, psikis, 

maupun sosial seseorang.
45

 

1) Dampak Fisik:  

a) Gangguan pada sistem syaraf (neurologis) seperti: kejang-

kejang, halusinasi, gangguan kesadaran, kerusakan syaraf tepi. 

b) Gangguan pada jantung dan pembuluh darah (kordiovaskuler) 

seperti: infeksi akut otot jantung, gangguan peredaran darah. 

c) Gangguan pada kulit (dermatologi) seperti: penanahan (abses), 

alergi, eksim.  

d) Gangguan pada paru-paru (pulmoner) seperti: penekanan 

fungsi pernapasan, kesukaran bernafas, pengerasan jaringan 

paru-paru.  

e) Sering sakit kepala, mual-mual dan muntah, murus-murus, 

suhu tubuh meningkat, pengecilan hati dan sulit tidur.  

f) Dampak terhadap kesehatan reproduksi adalah gangguan pada 

endokrin, seperti: penurunan fungsi hormon reproduksi 

(estrogen, progesteon, testosteron), serta gangguan fungsi 

seksual.  

g) Dampak terhadap kesehatan reproduksi pada remaja 

perempuan antara lain perubahan periode menstruasi, 

ketidakteraturan menstruasi, dan amenorhoe (tidak haid).  
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h) Bagi pengguna narkoba melalui jarum suntik, khususnya 

pemakaian jarum suntik secara bergantian, reskonya adalah 

tertular penyakit seperti hepatitis B, C, dan HIV yang hingga 

saat ini belum ada obatnya.  

i) Penyalahgunaan narkoba bisa berakibat fatal ketika terjadi over 

dosis yaitu mengkonsumsi narkoba melebihi kemampuan tubuh 

untuk menerimanya. Over dosis bisa menyebabkan kematian. 

2) Dampak Psikis  

a) Ceroboh, sering tegang, dan gelisah.  

b) Hilang kepercayaan diri, apatis, pengkhayal, penuh curiga.  

c) Agitatif, menjadi ganas, dan tingkah laku yang brutal.  

d) Sulit berkonsentrasi, perasaan kesal, dan tertekan.  

e) Cenderung menyakiti diri, perasaan tidak aman, bahkan bunuh 

diri. 

3) Dampak Sosial  

a) Gangguan mental, anti sosial, dan asusila, dikucilkan oleh 

lingkungan. 

b) Merepotkan dan menjadi beban keluarga.  

c) Masa depan suram.
46

 

 

B. Kajian Terdahulu 

Penulis menemukan penelitian dengan tema sejenis, yakni Pelaksanaan 

layanan konseling individual di antaranya adalah sebagai berikut: 
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1. Skripsi yang berjudul Rehabilitasi Mental Remaja Korban 

Penyalahgunaan Narkoba di Yayasan Mental Madani Healt Catre 

Cipinang Besar Selatan Jakarta Timur, oleh Jovendra Aliansyah 

mahasiswa Fakultas Dakwan dan Ilmu Komunikasi, Jurusan Bimbingan 

dan Penyuluhan Islam, dalam skripsi tersebut membahas mengenai proses 

pelaksanaan rehabilitas mental pada remaja korban penyalahgunaan 

narkoba serta penyebab munculnya faktor penyalahgunaan narkoba pada 

remaja.  

2. Penelitian oleh Ali Hamdani (2015) mahasiswa universitas uin suska riau 

yang berjudul “Pola Bimbingan Agama dalam Meningkatkan Kesehatan 

Mental diPanti Asuhan Putera Muhammadiyah Kecamatan Bangkinang 

Kota Kabupaten Kampar”.Subjek penelitian ini adalah guru pembimbing 

atau pengasuh di Panti Asuhan Putera Muhammadiyah Kecamatan 

Bangkinang Kota Kabupaten Kampar. Teknik analisis datanya diskriptif 

kualitatif. Teknik pengumpulan datanya adalah teknik pengumpulan data 

dalam penelitian ini adalah wawancara, observasi, dan dokumentasi. 

perbedaan penelitian ini adalah metode yang di pakai pembimbing dalam 

melaksanakan bimbingan, metode yang dipakai kebanyakan metode 

bimbingan secara tidak langsung dengan menggunakan pesan tertulis 

lewat papan mading dan juga lewat radio yang di dengarkan oleh para 

santi putra. 

Nah berdasarkan beberapa literatur tersebut dapat dinyatakan 

bahwa penulisan berbeda dengan yang mereka kaji karna penulis lebih 

berfokus pada bimbingan kesehatan mental Islam dalam menumbuhkan 

ketenangan jiwa residen. 
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C. Kerangka Pikir 

Kerangka pikir ini adalah konsep yang digunakan untuk menjabarkan 

kerangka teori, kerena kerangka teori ini masih bersifat Abstrak maka perlu 

dioprasionalkan lagi agar lebih terara. 

Agar tidak terjadi salah pengertian maka terlebih dahulu penulis 

menetukan kerangka pikir untuk mengetahui proses pelaksanaan bimbingan 

kesehatan mental dalam menumbuhkan ketenangan jiwa residen, dan dapat 

dilihat sebagai berikut: 

Gambar 1. Kerangka Pikir 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bimbingan Kesehatan Mental Dalam 

Menumbuhkan Ketenangan Jiwa Residen 

(Pecandu Narkoba). 

Terwujudnya keserasian 

antara unsur-unsur 

kejiwaan 

 

Mempunyai kemampuan 

dalam menyesuaikan diri 

secara fleksibel 

danmenciptakan hubungan 

yang bermanfaat dan 

menyenangkan antar 

individu. 

Mempunyai kemampuan 

dalammengembangkan 

potensi yang dimilikinya 

serta memanfaatkannya 

untuk dirinya dan orang 

lain 

 

Beriman dan bertaqwa kepada Allah dan 

selalu berupaya merealisasikan diritercipta 

kehidupan yang bahagia di dunia dan akhirat 

 

Terbebas dari gangguan 

dan penyakit jiwa 

 


