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ABSTRAK 

Siti Muslimah (2020): Penerapan Terapi Dzikir dalam Meningkatkan 

Kesehatan Mental pada Santri di Pondok Modern 

Nurul Hidayah Pasiran Bantan Bengkalis 

Penelitian ini dilatar belakangi oleh permasalahan yang dihadapi sebagian santri 

yaitu masalah kesehatan mental, santri merupakan masa remaja di mana masa 

remaja adalah masa yang rentan dalam masalah kesehatan mental seperti 

kemurungan, sedih, stress, tertekan, tidak mampu menyesuaikan diri terhadap 

lingkungan. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bahwa Penerapan 

terapi dzikir sebagai metode untuk meningkatkan kesehatan mental pada santri di 

Pondok Modern Nurul Hidayah Pasiran Bantan Bengkalis. Pondok Modern Nurul 

Hidayah Pasiran Bantan Bengkalis merupakan tempat para santri untuk menimba 

ilmu. Maka dari itu penulis mengkaji bagaimana penerapan terapi dzikir dalam 

meningkatkan kesehatan mental pada santri. Dalam penelitian ini penulis 

mendeskripsikan hasil yang telah di dapatkan selama penelitian di Pondok 

Modern Nurul Hidayah Pasiran Bantan Bengkalis, subject dalam penelitian ini 

yaitu pengasuhan santri sebagai key informant, pembimbing santri sebagai 

informant, santri dengan jumlah enam orang sebagai second informant. Dan 

teknik pengumpulan data pada penelitian ini adalah observasi, wawancara dan 

dokumentasi. Dari hasil wawancara penerapan terapi dzikir mampu meningkatkan 

kesehatan mental pada santri yang di dasari dengan penuh keyakinan kepada 

Allah, para santri merasakan ketenangan, kesejahteraan, mampu menyesuaikan 

diri terhadap lingkungan, berkurangnya rasa cemas, menerima keadaan diri serta 

santri lebih rajin dalam beraktivitas dan beribadah. Pada dasarnya dzikir bukan 

hanya sebagai metode meningkatkan kesehatan mental namun juga sebagai 

metode pencegahan dan pengobatan.   

Kata Kunci : Terapi Dzikir, Kesehatan Mental 
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ABSTRACT 

Siti Muslimah (2020): The Dzikir (Religious Chanting) Therapy in 

Improving the Mental Health of Students in 

Pondok Modern (Islamic Boarding School) 

Nurul Hidayah Pasiran Bantan Bengkalis 

This research was motivated by problems faced by some students, namely 

mental health problems. These students were vulnerable for mental health 

problems such as moodiness, sadness, stress, and unable to adapt to the 

environment. The objective of this study was to know the dhikr therapy as 

a method to improve mental health of students at Pondok Modern Nurul 

Hidayah Pasiran Bantan Bengkalis. The Pondok Modern Nurul Hidayah 

Pasiran Bantan Bengkalis is a place for students to study. Therefore the 

author examined how the implementation of dzikir therapy in improving 

mental health of students. In this study,  the author described the results of 

the study at Pondok Modern Nurul Hidayah Pasiran Bantan Bengkalis.  

The subjects of this research were a teacher as a key informant, student‟s 

supervisor and six students as supporting informants. Data were collected 

from observation, interviews and documentation. This thesis found that the 

dhikr therapy was able to improve the mental health of students. Based on 

their faith in God, the students felt calm, well-being, were able to adjust to 

the environment and reduce their anxiety. They also were accepting the 

state of self. They were more diligent in their activities and worship. This 

thesis also found that the dhikr was not only as a method of improving the 

mental health but also as a method of prevention and treatment of the 

menatl health. 

 Keywords: Dhikr Therapy, Mental Health. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1.Latar Belakang 

 Di Desa Pasiran Kecamatan Bantan Kabupaten Bengkalis terdapat 

Pondok Modern Nurul Hidayah di mana pondok ini merupakan tempat para 

santri untuk menimba ilmu, baik itu ilmu agama maupun umum, untuk 

penerimaan para santri tidak di lihat dari ras maupun suku (Dari semua 

kalangan). Dan tujuan dari pondok ini sendiri yaitu untuk beribadah dan 

mencari ilmu, maka dari itu harapan pondok kepada santri ialah agar bisa 

beribadah dengan sebaik-baiknya.  

Sejatinya santri merupakan manusia biasa yang masih membutuhkan 

terapi dalam menjalani kehidupan sehari-hari, kehidupan santri di landasi 

dengan nilai nilai agama namun tidak terlepas dari prolematika kehidupan, 

terserangnya penyakit kehidupan akan terjadi kepada setiap manusia kapan 

saja dan dimana saja karena kehidupan santri adalah kehidupan sosial maka 

masalah interpersonal akan terus terjadi dan membuat ketidakseimbangan 

dalam kepribadiannya.  

Masa nyantri di tempuh minimal enam tahun bagi yang menamatkan 

sekolah dasar dan empat tahun bagi yang menamatkan di madrasah 

Tsanawiyah, santri banyak mengalami peristiwa yang mungkin menimbulkan 

prolematika dalam kehidupan berasrama. Para santri harus tinggal di asrama 

atau menetap di kampus pondok, tidak indekos di luar, sebab  lingkungan 

yang mendidik santri harus di pondok bukan orang luar. 

Dan jiwa santri harus berada di pondok, memikirkan pelajaran di pondok 

bukan memikirkan di luar atau rumah. Semua pelajaran atau pendidikan harus 

di ikuti, tidak pilih-pilih seperti makanan apa yang di hidangkan maka harus di 

santap semuanya agar kenyang, tidak pilih-pilih bukan hanya makan daging 

atau kerupuknya saja. Santri di Pondok Modern Nurul Hidayah harus 

menjalani kehidupan di pondok dengan mandiri serta mematuhi segala 

peraturan yang telah ditetapkan. Jika di lihat dari segi pendidikan dan 
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pelajaran serta fasilitas yang ada di Pondok Modern Nurul Hidayah cukup 

lengkap dan sangat baik dan fasilitas yang di berikan bertujuan untuk 

memudahkan dan mensejahterakan para santri.  

Hasil observasi dan wawancara yang di lakukan di Pondok Modern Nurul 

Hidayah Pasiran Bantan Bengkalis peneliti medapatkan rekomendasi dari 

pengasuhan dan pembimbing untuk meneliti santri yang memiliki kesehatan 

mental yang rendah seperti sedih, murung,  takut, cemas, gelisah, khawatir, 

menjadi mudah sensitif dan mudah marah, dan stress.  Dengan jumlah santri 

yang menjadi subjeck yaitu sebanyak enam orang. Dan penerapan terapi dzikir 

ini di lakukan dua kali dalam sehari secara individu maupun kelompok. 

Dengan penerapan terapi dzikir santri akan menjadi santri yang sehat 

jiwanya atau mentalnya, di Pondok Modern itu sendiri memiliki panca jiwa 

pondok yang harus diterapkan oleh seluruh santri yakni keikhlasan, 

kesederhanaan, berdikari, ukhuwah islamiyah dan kebebasan. Dalam hal ini 

penerapan panca jiwa pondok belum tentu santri terhindar dari gangguan 

mental atau jiwa, karena santri sebagai manusia yang terkadang lalai dari 

kewajiban. 

Dzikir mampu melepaskan diri dari kelalaian dengan senantiasa 

menghadirkan hati bersama Allah, dzikir berupa ibadah yang sering di lakukan 

pada santri, seperti bertasbih, berdoa, beristighfar, bertakbir maupun membaca al 

Quran akan menimbulkan kebersihan jiwanya serta perasaan aman dan tentram. 

Sebagaimana yang terdapat dalam firman Allah SWT QS. Ar-Ra‟d 13:28 

 َفاْذُكُرونِي أَْذُكْرُكمِْ َواشُِْكُروا لِي َوَلِ َتْكفُُرونِِ      

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

tentram dengan mengingat Allah. Ketahuilah hanya dengan mengingat Allah-lah 

hati menjadi tentram”( QS. Ar-Ra‟d 13:28). 

Ketika shalat bertakbir kepada Allah, membaca Al Quran, bertasbih kepada 

Allah sambil rukuk dan sujud, memuji dan menyanjung Allah, serta bershalawat 

kepada Nabi Muhammad SAW. Dan kemudian shalat di akhiri dengan istighfar, 

tasbih, tahmid, takbir, dan berdoa kepada Allah. Semua itu adalah Dzikir. 

Berkenaan dengan shalat ini Allah berfirman dalam Q.S. Thaha 20:14 
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 Artinya: “Sesungguhnya aku adalah Allah, tidak ada tuhan selain aku, 

maka beribadahlah kamu kepadaku dan dirikanlah shalat untuk 

mengingatku(Q.S. Thaha 20:14). 

Santri merupakan kader pemimpin umat maka dari itu santri harus memiliki 

mental yang sehat, dengan ibadah yang benar. Dengan keberhasilan dalam ibadah 

mengajari kepada santri kesabaran, mampu menanggung kesulitan atau ujian 

kehidupan, menempa diri, serta mengontrol hawa nafsunya dan syahwatnya. 

Selain itu, keberhasilan ibadah juga mengajarkan kepada santri agar mencintai 

orang lain, mampu berbuat baik kepada orang sekitar, serta menumbuhkan dalam 

jiwanya semangat kerjasama, interaksi sosial dan solidaritas sosial. Ha-hal 

positive ini merupakan karakteristik kepribadian normal, matang, dan sempurna. 

Dari uraian di atas dapat kita lihat bahwa santri yang di rekomendasikan 

merupakan santri yang memiliki kesehatan mental yang rendah seperti sedih, 

murung,  takut, cemas, gelisah, khawatir, menjadi mudah sensitif dan mudah 

marah, dan stress dan berdasarkan studi pendahuluan para santri perlu di berikan 

program-program untuk mensejahterakan kehidupan santri seperti, sosial dan 

psikologis dengan begitu para santri akan tumbuh rasa semangat yang lebih tinggi 

untuk menikmati hidup, ibadah dan menjalankan peraturan-peraturan yang telah 

di tetapkan oleh pondok. Penerapan terapi dzikir sebagai metode untuk mengatasi 

kesehatan mental yang rendah dan meningkatkan kesehatan mental pada santri di 

Pondok Modern Nurul Hidayah Pasiran Bantan Bengkalis. Oleh karena itu 

peneliti tertarik untuk mengangkat penulisan skripsi dengan judul “Penerapan 

Terapi Dzikir dalam Meningkatkan Kesehatan Mental pada Santri di 

Pondok Modern Nurul Hidayah Pasiran Bantan Bengkalis”. 

1.2. Penegasan istilah 

a. Terapi Dzikir 

 Dzikir berasal dari bahasa arab dzakara yudzakiru dzikron 

dzikrullah yang artinya mengingat, mengingat Allah merupakan hal yang 

sangat penting untuk di lakukan oleh setiap manusia, dengan begitu ia juga 

akan diingat oleh sang pencipta, akan mendapatkan ketenangan hati 

mendapatkan keberuntungan. 
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b. Kesehatan Mental 

 Kesehatan mental di ambil dari konsep mental hygiene, kata mental 

diambil dari bahasa Yunani, pengertiannya sama dengan psyche dalam 

bahasa latin yang artinya psikis, jiwa atau kejiwaan. Jadi istilah mental 

atau jiwa yang dinamis bukan statis karena menunjukkan adanya usaha 

peningkatan. Kesehatan mental ialah dimana kondisi jiwa manusia selalu 

merasakan tenang, tentram, sejahtera. 

1.3. Rumusan masalah 

 Dengan perumusan masalah diharapkan dapat mengarahkan peneliti 

untuk mengumpulkan data dan memilih metodologi yang tepat untuk penelitian 

yang positif dan bermanfaat. Berdasarkan peristiwa diatas peneliti merumuskan 

masalah penelitian yaitu: Bagaimanakah penerapan terapi dzikir dalam 

meningkatkan kesehatan mental pada santri di Pondok Modern Nurul Hidayah 

Pasiran Bantan Bengkalis? 

1.4.Tujuan penelitian 

 Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bahwa penerapan terapi 

dzikir sebagai metode untuk meningkatkan kesehatan mental pada santri di 

Pondok Modern Nurul Hidayah Pasiran Bantan Bengkalis. 

1.5.Kegunaan penelitian 

 Penelitian ini di harapkan memberikan manfaat, baik secara teoritis 

maupun praktis: 

a. Kegunaan Teoritis 

1) Melatih kemampuan dan keterampilan penelitian ilmiah 

sekaligus, setelah itu dapat menjabarkannya dalam hasil 

berbentuk skripsi. 

2) Dapat dijadikan bahan masukan dan pemikiran pada ilmu 

bimbingan konseling islam 

b. Kegunaan Praktis 

1) Dapat memberikan masukan ilmu pengetahuan kepada 

mahasiswa/i mengenai ilmu bimbingan konseling 

2) Sebagai bahan bagi pembina atau pembimbing asrama di Pondok 
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Modern Nurul Hidayah agar dapat meningkatkan program 

tentang bimbingan konseling agar lebih baik kedepannya. 

1.6. Sistematika penulisan 

 Sistematika ini berguna untuk memberikan gambaran yang jelas dan tidak 

menyimpang dari pokok permasalahan, secara sistematis susunan skripsi ini 

adalah sebagai berikut: 

BAB I  PENDAHULUAN  

Pada bab ini di jelaskan mengenai latar Belakang 

Masalah, Penegasan Istilah, Rumusan Masalah, Tujuan 

Penelitian, Kegunaan Penelitian, Sistematika Penulisan 

 BAB II   KAJIAN TEORI 

Dalam bab ini di uraikan Kajian Terdahulu, Landasan 

Teori, Konsep Operasional, Kerangka Pemikiran 

BAB III   METODE PENELITIAN 

Dalam bab ini membahas tentang Desain Penelitian, 

Lokasi dan Waktu Penelitia, Sumber Data Penelitian, 

Teknik Pengumpulan Data, Validitas Data, Teknik 

Analisis Data 

BAB IV  GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN 

Dalam bab ini membahas tentang gambaran umum tempat 

penelitian atau lokasi penelitian. 

BAB V  HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

Bab ini menyajikan hasil penelitian dan pembahasan 

tentang terapi dzikir dalam meningkatkan kesehatan mental 

di Pondok Modern Nurul Hidayah Pasiran bantan 

Bengkalis. 
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BAB VI  PENUTUP 

Sebagai bab terakhir, bab ini memaparkan secara singkat 

kesimpulan yang di peroleh dari pembahasan dan juga 

membuat saran-saran bagi pihak yang berkepentingan. 
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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

2.1. Kajian terdahulu 

 Penulis menemukan beberapa penelitian tema yang sama dengan 

terapi dzikir dalam menigkatkan kesehatan mental pada santri di Pondok 

Modern Nurul Hidayah Bengkalis di antaranya sebagai berikut : 

 Penulis Etri Yuniatun Jurusan Bimbingan Konseling Islam Fakultas 

Dakwah Instutut Agama Islam Negeri Purworkerto 2012 dengan judul 

pengaruh dzikir bagi kesehatan mental santri dipondok pesantren al hidayah 

karangsuci purworkwerto. Dzikir yang berarti mengingat, secara normatif 

bisa berpengaruh baik yakni membuat hati menjadi tentram. Hati yang 

tentram adalah salah satu ciri dari kesehatan mental. Di pondok pesantren al 

hidayah karangsuci purworkerto dengan kegiatan dzikir yang cukup anyak 

dan rutin, bertujuan membentuk akhlak yang baik bagi santri, namun masih 

ada santri yang melanggar peraturan pondok. Pendekatan yang digunakan 

penelitian ini adalah kualitatif deskriptif, data hasil penelitian ini bukan 

berupa angka angka tapi berupa ungkapan yang bersifat kualitatif yang 

didapat dengan wawancara, observasi dan dokumentasi yang mana peneliti 

langsung terjun dilokasi penelitian. Proses yang dilakukan dengan cara 

melakukan wawancara dengan pengajar-pengajar dan para santri juga ikut 

serta dalam pelaksanaan bacaan dzikir dipondok pesantren al hidayah 

karangsuci purworkerto. Dari penelitian tersebut dapat ditarik kesimpulan 

pegaruh terapi dzikir yang dilakukan bagi kesehatan mental santri adalah 

menimulkan perasaan yang tenang dan tentram sehingga santri dalam 

menghadapi permasalahan lebih tenang, namun masih belum berpengaruh 

kepementukan perilaku santri karena masih belum maksimal dalam berdzikir 

yakni kurang fokus dan mengantuk, melamun dan mengobrol. Sehingga santri 

masih memiliki catatan pelanggaran peraturan yang ada dipondok pesantren 

al hidayah karangsuci purworkerto. 

7 
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 Penulis Khairunnisa Jurusan Psikologi Fakultas Psikologi Universitas 

Sultan Syarif Kasim Riau Pekanbaru 2016. Dengan judul Pengaruh Terapi 

Dzikir Terhadap Kecemasan Pada Mahasiswa Akhir Dalam Menghadapi 

Skripsi. Abstrak selama proses penyusunan skripsi mahasiswa berpeluang 

mengalami kecemasanyang di sebabkan oleh adanya hambatan-hambatan 

dalam mengerjakan skripsi, baik yang di sebabkan oleh faktor internal; seperti 

rasa malas atau motivasi diri yang rendah, takut bertemu dengan dosen 

pembimbing, takut banyaknya revisi yang di berikan oleh dosen pembimbing 

serta sulit menyesuaikan diri dengan dosen pembimbing dan faktor eksternal, 

seperti; kesulitan menemukan judul dan topik permasalahan, sulit untuk 

mendapat referensi dan bingung dalam mengembangkan teori. Kecemasan 

adalah suatu kondisi ketika seorang merasakan kekhawatiran yang 

mengeluhkan bahwa suatu yang buruk akan terjadi. Salah satu upaya 

mengatasi kecemasan adalah dengan berdzikir. Penelitian ini bertujuan untuk 

meneliti pengaruh  terapi dzikir terhadap kecemasan mahasiswa tingkat akhir 

dalam mengerjakan skripsi. Subjek dalam penelitian ini berjumlah 4 orang. 

Instrumen yang di gunakan adalah skala kecemasan dengan koefisien 

reliabilitas sebesar 0,939 dan modul terapi dzikir yang di susun oleh peneliti. 

Berdasarkan dari hasil analisis wilcoxon di peroleh hasil 0,034 (p<0,05). 

Hasil tersebut menunjukkan bahwa ada pengaruh terapi dzikir terhadap 

penurunan tingkat kecemasn  mahasiswa tingkat akhir dalam mengerjakan 

skripsi. 

2.2. Landasan teori 

1. Terapi Dzikir 

 Dzikir berasal dari bahasa arab Dzikrullah yang artinya mengingat, 

mengingat Allah merupakan hal yang sangat penting untuk di lakukan oleh 

setiap manusia. Dzikir merupakan ketundukan dan kepatuhan akan aturan-

aturan agama, segala sesuatu yang di cintai oleh Allah dan di ridhainya baik 

yang berupa perkataan maupun perbuatan yang tersembunyi maupun yang 
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tampak. Istighfar, bertasbih, tahmid  takbir, Sholat, membaca quran dan 

berdoa kepada Allah merupakan dzikir. QS Al-Baqarah: 152 

  َفاْذُكُرونِي أَْذُكْرُكمِْ َواْشُكُروا لِي َوَلِ َتْكفُرُِونِِ      

Artinya: “Ingatlah aku, maka aku akan kepadamu, bersyukurlah dan 

jangan kufur”  

 الِّذينَِ آَمُنوا َوَتْطَمئِنِ  لُوُبُهمِْقُِ بِِذْكرِِ َللّاِِ  أََلِ بِِذْكرِِ َللّاِِ َتْطَمئِنِ  ْلقُلُو بُِ    

Artinya: “Hai orang-orang beriman ingat Allah hati akan tentram, maka 

ingatlah Allah hati akan tentram” (QS Ar-Ra‟ad: 28)  

Artinya: “Apabila telah ditunaikan shalat, Maka bertebaranlah kamu di 

muka bumi; dan carilah karunia Allah dan ingatlah Allah banyak-banyak 

supaya kamu beruntung”.  

Sejumlah hadis qudsi memandang bahwa dzikir merupakan bentuk rasa 

syukur, salah satu sarana komunikasi antara  hamba dan pencipta. Terapi 

dzikir adalah salah satu relaksasi islam dalam mereduksi trauma 

psikologis, kecanduan, kecemasan, migrain, kelelahan mata dan fobia. 

Untuk itu dzikir merupakan media untuk mendekatkan diri kepada Allah. 

Mengingat Allah merupakan hal yang sangat penting untuk di 

lakukan oleh setiap manusia, dengan begitu ia juga akan diingat oleh 

pencipta, akan mendapatkan ketenangan hati, mendapatkan 

keberuntungan. Sejumlah hadis qudsi memandang bahwa dzikir 

merupakan bentuk rasa syukur, salah satu sarana komunikasi antara  

hamba dan pencipta.  

Pelafalan dzikir secara berulang ulang yang akan berefek positif 

pada tubuh di bandingkan dengan kata-kata yang tidak bermanfaat.
1
 

Dengan dzikir membentuk persepsi lain selain rasa takut yaitu tumbuhnya 

                                                             
1
 Maimunah, Annisa&Retnowati, Sofia Pengaruh Relaksasi Dengan Pelatihan Dzikir Untuk 

Mengatasi Kecemasan Iu Hamil Pertama, Psikoislamika Jurnal Psikologi Islam Vol 8 no1. 2011 

Hlm 1-22 
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rasa kepercayaan  bahwa stresor apapun akan dapat di hadapi dengan cara 

yang benar dengan bantuan Allah. Penyebutan lafal Allah secara terus 

menerus dan berulang ulang dapat menyembuhkan jiwa dan 

menyembuhkan berbagai penyakit.
2
  

Dengan membiasakan berdzikir, akan selalu merasa berada dalam 

penjagaan dan perlindungan Allah, dengan begitu akan tumbuh rasa 

percaya diri, perasaan tenang, aman dan bahagia. Dalam psikologis 

analisis teori yang dikemukakkan oleh Carl Gustav Jung konsep alam 

ketidaksadaran adalah alam yang ada didalam hati, pada saat melakukan 

dzikir seseorang melawan dirinya sendiri, nafsu dan keyakinanya terhadap 

tuhan.  

A. Esensi-esensi Dzikir dalam psikologis  

a) Dzikir sebagai relaksasi. Relaksasi ini tidak untuk 

pengendoran otot namun frase tertentu yang diucapkan berulang 

kali dengan ritme yang teratur disertai sikap pasrah kepada objek 

transedensi yaitu tuhan. Frase yang digunakan dapat berupa nama-

nama tuhan atau kata yang memiliki makna menenangkan. 

Pengucapan lafadz dzikir disertai dengan keyakinan terhadap kasih 

sayang-Nya, perlindungan-Nya dan sifat-sifat baik-Nya yang lain 

akan menimbulkan rasa tenang dan aman
3
  

b) Dzikir sebagai media katarsis. Dzikir berhubungan dengan 

do‟a dan sebagai pengobat hati, maka dzikir lebih utama 

diaplikasikan dengan do‟a yang tulus. 

c) Dzikir sebagai sarana dalam pengharapan terhadap Allah 

(expectation). Dzikir akan menumbuhkan perasaan yang 

berperasangka baik kepada Allah Swt bahwa Allah akan 

memberikan kemudahan  dalam menghadapi segala musibah. 

                                                             
2
 Subandi, psikologiDzikir Studi Fenomenologi Pengalaman Transformasi  Religius 

Yogyakarta:Pustaka Pelajar 2009 Hlm 
3
 Purwanto, Setyo Relaksasi Dzikir naskah Pulikasi Surakarta Fakultas Psikologi, Universitas 

Muhammadiyah  2006 Hlm 
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d) Dzikir sebagai sarana untuk tawakal pada Allah Swt. 

Berdzikir membuat seseorang merasaka ketenangan. seseorang 

akan senantiasa bahagia dan Qonaah terhadap apa yang diberikan 

oleh Allah.  

Dari uraian di atas dapat dilihat Terapi dzikir dapat memberikan 

pengaruh positif  kepada seseorang , kelapangan dada, lebih bisa 

mengendalikan diri, serta persaan tenang dan bahagia. Oleh sebab itu, 

dzikir mampu mereduksi kecemasan. Pada penelitian ini dzikir 

digunakan untuk membantu santri yang mengalami kecemasan. 

Dzikir merupakan suatu perbuatan mengingat, menyebut, 

mengerti, menjaga dalam bentuk ucapan-ucapan lisan, gerakan hati atau 

gerakan anggota badan yang mengandung arti pujian, rasa syukur dan 

do‟a dengan cara-cara yang diajarkan oleh Allah dan Rasul-Nya, untuk 

memperoleh ketentraman batin, atau mendekatkan diri (taqarrub) 

kepada Allah, dan agar memperoleh keselamatan serta terhindar dari 

siksa Allah. Abu Hurairah Radhiyallahu Anhu berkata, ”Rasulullah 

Shallallahu Alaihi wa Sallam bersabda, ”Mengucapkan ”Subhanallah”, 

”Alhamdulillah”, ”Laa ilaha Illallah”, dan ”Allahu Akbar” lebih aku 

sukai dari semua yang terkena sinar matahari. Manfaat dzikir  

1. Apabila telah di dirikan solat, maka berpencarlah kamu sekalian 

dimuka bumi; dan carilah nikmat Allah dan ingatlah Allah dengan 

sebanyak-banyaknya agar kamu termasuk orang yang beruntung. 

2. Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu memerangi 

pasukan (musuh), maka teguhkanlah hatimu dan sebutlah asma Allah 

dengan sebanyak-banyaknya agar kamu berani dan yakin.  

3. Yaitu orang-orang yang beriman dan hati mereka menjadi 

tenang dengan mengingat Allah. Ingatlah dengan mengingat Allah 

hati menjadi tenteram.  

4. Bacalah apa yang telah diwahyukan kepadamu, yaitu Al qur‟an 

dan tunaikanlah sholat. Sesungguhnya sholat mencegah dari perbuatan 

yang keji dan mungkar. Dan sesungguhnya dengan mengingat Allah 
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“sholat” adalah lebih utama dari ibadah-ibadah yang lain. Dan Allah 

maha mengetahui apa yang kamu kerjakan”. 

5. Dan apabila mereka mengerjakan perbuatan keji atau 

menzholimi diri sendiri, dan mereka ingat Allah, lalu bertaubat 

terhadap dosa-dosa mereka dan siapa lagi yang akan mengampuni 

dosa selain dari pada Allah? Dan mereka tidak melanjutkan perbuatan 

kejinya, sedang mereka mengetahui.  

6. Sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi, dan silih 

bergantinya malam dan siang terdapat tanda-tanda bagi orang-orang 

yang berakal.
4
 

B. Macam-macam dan bentuk-bentuk dzikir 

 Macam-macam dzikir: 

a. Dzikir khafi (samar-samar) 

b. Dzikir lisan dengan jahr (jelas) 

c. Dzikir sosial 

d. Dzikir ruh 

e. Dzikir fardhi (individu) 

f. Dzikir jama‟i (jamaah) 

g. Dzikir mutlak (tidak terikat) 

h. Dzikir muqayyad (terikat) 

 

Bentuk-bentuk dzikir: 

1. Dzikir Qalby Fikri 

2. Dzikir Lisani 

3. Dzikir Fi‟ly 

Dzikir Qalby Fikri adalah dzikir yang menggunakan hati 

dan pikiran, bermakna memahami apa yang di ucapkan oleh lisan, 

akal memaknai dan merenungkan konsekuensinya. Dzikir Lisani 

mengucapkan pujian kepada Allah, istighfar, tasbih, tahmid dan 

sholawat. Dzikir Fi‟ly ialah dzikir dengan aktivitas atau perbuatan 

                                                             
4
 Mushaf Al Quran terjemahan Mikraj Khazanah Ilmu 



13 
 

 

dengan menaati perintah Allah dan menjauhi segala larangannya 

dengan kata lain bisa kita sebut dengan kata taqwa. 

Dalam hal ini dzikir yang di gunakan di tempat penelitian 

tersebut dengan bentuk dzikir lisani, yakni mengucapkan pujian 

kepada Allah, istighfar, tasbih, tahmid dan sholawat dan memohon 

kepada Allah dalam keadaan yang tenang, dan dengan 

menggunakan dzikir muqayyad. 

 Terapi dzikir yaitu dengan ibadah-ibadah orang mukmin atau santri 

secara ikhlas dan teratur akan menjadikannya meraih keberhasilan karakteristik 

dan perilaku yang baik dan terpuji, hal tersebut akan mencegah dan mengurangi 

dari berbagai gangguan kejiwaan. Ibadah sangat berpengaruh terhadap 

kepribadian seorang muslim akan melahirkan relaksasi total, ketenangan jiwa 

dan pikiran. Ini mempunyai dampak terapis yang penting untuk meringankan 

intensitas ketenangan saraf yang di sebabkan oleh tekanan kehidupan sehari-hari  

serta menurunkan kecemasan sosial yang di derita oleh sebagian orang.  

 Manusia adalah makhluk ciptaan Allah yang paling mulia dan sempurna 

maka Allah menitipkan roh dalam diri manusia dan membekalinya dengan akal 

serta pikiran. Islam dengan segala simbol, ajaran, perintah dan larangannya 

memposisikan manusia sebagai makhluk mulia dan peduli terhadap diri serta 

lingkungannya, menghindarkan diri dari nista dan dosa, berjuang untuk 

merealisasikan ketaatan serta ketenangan jiwa untuk hidup dengan kebahagiaan 

dan jiwa yang sehat. Mengubah pikiran merupakan langkah awal yang harus di 

lakukan untuk mengubah kepribadian dan perilaku baru dan membutuhkan 

pelatihan perilaku tersebut dalam waktu yang cukup lama.
5
 

 Dalam membina kepribadian manusia dan mengubah perilaku mereka, 

Al Quran menggunakan metode praktik dan melatih secara efektif pikiran-pikiran 

dan kebiasaan-kebiasaan berperilaku yang baru yang ingin di tanamkan dalam 

jiwa mereka. Itulah sebabnya, Allah SWT mewajibkan beragam ibadah: Shalat, 

                                                             
5
 Muhammad Utsman Najjati, 2005, Psikologi dalam Al-quran Terapi Qurani dalamPenyembuhan 

Gangguan Kejiwaan, Bandung: CV Pustaka Setia 
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Puasa, Zakat, Haji. Keberhasilan ibadah-ibadah tersebut pada waktu yang telah di 

tentukan secara teratur mengajari orang mukmin agar taat kepada Allah SWT.  

 Melaksanakan perintah-perintahnya dan senantiasa menghadapnya 

dengan ibadah yang total dan penuh kekhusyukan. Timbulnya penyakit pada 

dasarnya bukan karena kerusakan organik pada tubuh melainkan keadaan 

mental yang sedang bermasalah, tekanan batin, kekecewaan, gelisah, galau 

merana, frustasi, stress dengan kata lain bisa kita sebut dengan psikosomatik 

(jasmani sakit karena jiwa).
6
 

2. Kesehatan mental  

 Kesehatan mental di ambil dari konsep mental hygiene, kata mental 

diambil dari bahasa Yunani, pengertiannya sama dengan psyche dalam 

bahasa latin yang artinya psikis, jiwa atau kejiwaan. Jadi istilah mental 

atau jiwa yang dinamis bukan statis karena menunjukkan adanya usaha 

peningkatan. Kesehatan mental ialah dimana kondisi jiwa manusia selalu 

merasakan tenang, tentram, sejahtera.  

 Dan upaya-upaya yang dapat di lakukan agar jiwa selalu tenang, 

tentram dan sejahtera ialah dengan menyesuaikan diri secara regisnasi 

“mendekatkan diri kepada tuhan yang maha Esa”. Sedangkan menurut 

pandangan ilmu kedokteran, kesehatan mental adalah suatu keadaan 

dimana yang memungkinkan perkembangan jasmani dan rohani yang 

optimal dan perkembangan itu berjalan sesuai dengan keadaan orang lain. 

Definisikan kesehatan mental dengan beberapa pengertian: 

a. Terhindarnya orang dari gejala-gejala gangguan jiwa (neurose) dan 

dari gejala-gejala penyakit jiwa (psychose). Definisi ini banyak di 

gunakan oleh kedokteran jiwa yang memandang dari sudut sehat 

dan sakit. 

b. Mampu untuk menyesuaikan diri dengan dirinya sendiri, 

masyarakat serta lingkungan tempat hidup. Ini merupakan definisi 

                                                             
6
 Daradjat Zakiah, Ilmu Jiwa Agama, Jakarta: Bulan Bintang 2005. 
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yang luas dan lebih umum daripada yang yang pertama karena 

definisi yang kedua ini menghubungkan dengan kehidupan sosial 

secara menyeluruh.kemampuan menyesuaikan diri di harapkan 

akan menimbulkan ketentraman dan kebahagiaan hidup. 

c. Kesehatan mental adalah terwujudnya keharmonisan yang antara 

fungsi-fungsi jiwa, serta mampu dalam mengatasi masalah-

masalah yang biasa terjadi dan terhindar dari kegoncangan batin. 

Definisi ini menunjukkan fungsi-fungsi jiwa seperti sikap, pikiran, 

perasaan, pandangan serta keimanan sehingga bekerjasama untuk 

menciptakan keharmonisan hidup, yang mampu menjauhkan orang 

dari sifat keragu-raguan dan bimbang serta konflik batin. 

d. Kesehatan mental merupakan perbuatan yang bertujuan untuk 

mengembangkan dan memanfaatkan potensi, bakat dengan 

semaksimal mungkin sehingga membawa ketentraman untuk diri 

sendiri dan masyarakat. 

e. Kesehatan mental adalah terwujudnya keserasian yang sungguh-

sungguh, fungsi jiwa akan menciptakan penyesuaian diri antara diri 

sendiri dan lingkungannya yang berlandaskan keimanan dan 

ketaqwaan (Syariat Islam) bertujuan untuk mencapai kebahagiaan 

yang hakiki.
7
 

  Kesehatan mental merupakan kondisi kesejahteraan yang di sadari 

individu, kesehatan mental mengalami perkembangan dari masa ke masa. 

Perkembangan tersebut membawa perubahan dalam memandang konsep 

kesehatan mental serta intervensinya. Pendekatan multifaktorial menyakini 

bahwa kesehatan mental individu sangat di pengaruhi oleh faktor 

biopsikososiospiritual. Tiga prinsip dasar dalam gerakan kesehatan mental 

adalah: prinsip atas sifat manusia, prinsip atas hubungan manusia dengan 

lingkungan, dan prinsip atas hubungan manusia dengan tuhan.

                                                             
7
 Zatrahadi, M. Fahli, 2014. Konseling Kesehatan Mental, Riau Creative MultiMedia: Pekanbaru 
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 Sebagian ilmu jiwa mengatakan: Sesungguhnnya agama itu dapat 

menyembuhkan akal (mental) dan membuat dirinya hidup dalam 

keamanan dan kedamaian, serta dapat menhilangkan perasaan berdosa dan 

mendatangkan perasaan penuh ampunan, kesabaran penuh iman dan 

harapan. Agama akan menyingkirkan rasa putus asa, keraguan dan 

sebagainya. Dalam konteks sosiologis, agama membantu setiap orang 

untuk melakukan interaksi sosial yang mengandung makna, dan agama 

dapat berperan untuk mengikat hubungan antara kelompok orang yang 

milik kebersamaan dalam agama, iman, akidah. 

 Teori monistik (Mono satu) berpendapat, bahwa yang menjadi 

sumber kejiwaan agama adalah satu sumber kejiwaan. Selanjutnya, sumber 

tuggal manakah yang di maksud paling dominan sebagai sumber kejiwaan 

itu. Menurut Fedrick Schleimacher “yang menjadi sumber keagamaan itu 

adalah ketergantungan yang mutlak (sense of deped). Dengan adanya rasa 

ketergantungan yang mutlak manusia merasakan dirinya lemah. 

Kelemahan ini menyebabkan manusia selalu bergantung hidupnya dengan 

suatu kekuasaan yang berada diluar dirinya. berdasarkan rasa 

ketergantungan itulah timbul konsep tentang tuhan. 

 Manusia merasa tak berdaya menghadapi tantangan alam yang 

selalu dialaminya, makanya mereka menggantungkan harapannya kepada 

suatu kekuasaan yang dianggap mutlak. berdasarkan konsep ini timbullah 

upacara untuk meminta perlindungan kepada kekuasaan yang diyakini 

dapat melindugi mereka. Rasa ketergantungan yang mutlak ini dapat 

dibuktikan dalam realitas upacara keagamaan dan pengabdian para 

penganut agama kepada suatu kaum kekuasaan yang mereka namakan 

tuhan.
8
  

 Teori fakulti (faculty Theory) berpendapat bahwa tingkah laku 

manusia itu tidak bersumber pada suatu faktor yang tunggal tetapi terdiri 

                                                             
8
 Jalaluddin psikologi Agama Jakarta:PT RajaGrafindo 2010 Ed revisi 14 Hlm 54-58 
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atas beberapa unsur, antara lain yang dianggap memegang peranan penting 

adalah fungsi cipta(reason), rasa(emotion) dan karsa (will) 

a. Cipta (reason) berperanan untuk menentukan benar atau tidaknya 

ajaran suatu agama berdasarkan pertimbangan intelek seseorang 

b. Rasa (emotion) menimbulkan sikap batin yang seimbang dan positif 

dalam menghayati kebenaran ajaran agama 

c. Karsa (will) menimbulkan amalan amalan atau doktrin keagaman yang 

benar dan logis. 

 G.M. Straton mengemukakan teori konflik. Ia mengatakan “bahwa 

yang menjadi sumber kejiwaan agama adalah konflik dalam kejiwaan 

manusia. keadaan yang berlawanan seperti baik-buruk, moral-immoral, 

kepasifan-keaktifan, rasa rendah diri dan rasa harga diri menimulkan 

pertentangan (konflik) dalam diri, manusia”. jika konflik itu sudah 

demikian mencekam manusia dan mempengaruhi kehidupan kejiwaannya, 

maka manusia itu mencari pertolongan kepada suatu kekuasaan yang 

tertinggi (tuhan). Sigmund Freud berpendapat, bahwa dalam setiap organis 

terdapat dua konflik kejiwaan yang mendasar, yaitu: 

a. life-urge: ialah keinginan untuk mempertahankan kelangsungan    

hidup dari keadaan yang terdahulu agar terus erlanjut. 

b. Death-urge: ialah keinginan untuk kemali pada keadaan semula 

sebagai benda mati (anorganis). 

 G.M. Straton berpendapat, konflik yang positif tergantung atas 

adanya dorongan pokok yang merupakan dorongan dasar (basic-urge), 

sebagai keadaan yang menyeakan timulnya konflik tersebut. W.H. Clark 

berpendapat, berdasarkan keinginan dasar yang dikemukakan oleh 

sigmund freud, bahwa ekspresi dari pertentangan antara death-urge dan 

life-urge merupakan sumber kejiwaan agama dalam diri manusia, menurut 

penelitian W.H. Clark 58% dari himne gerejani mencerminkan keinginan 

dan harapan bagi kesenangan hidup di hari akhirat. 
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 Dr. Zakiah Daradjat berpendapat “dalam diri manusia itu terdapat 

kebutuhan pokok, selain dari kebutuhan jasmani dan rohani, manusia pun 

mempunyai suatu kebutuhan akan adanya kebutuhan akan keseimbangan 

dalam kehidupan jiwanya agar tidak mengalami tekanan. Unsur-unsur 

kebutuhan yang dikemukakan:  

a. Kebutuhan akan rasa kasih sayang adalah kebutuhan yang 

menyebabkan manusia mendambakan rasa kasih. 

b. Kebutuhan akan rasa aman merupakan kebutuhan yang mendorong 

manusia mengharapakan adanya pelindungan 

c. Kebutuhan akan rasa harga diri adalah kebutuhn yang bersifat 

individual yang mendorong manusia agar dirinya dihormati dan diakui 

oleh orang lain. 

d. Kebutuhan akan rasa bebeas adalah kebutuhan yang menyebabkan 

seorang bertindak secara bebeas untuk mencapai kondisi dan situasi 

rasa lega 

e. Kebutuhan akan rasa sukses merupakan kebutuhan manusia yang 

menyebabkan ia mendambakan rasa keinginan untuk dibina dalam 

bentuk penghargaan terhadap hasil karyanya. 

f. Kebutuhan akan rasa ingin tahu (mengenal) adalah kebutuhan yang 

menyebabkan manusia selalu meneliti dan menyelidiki sesuatu.
9
 

 Menurut Dzakiah daradjat keabnormalan mental adalah kumpulan 

dari keadaan keadaan yang tidak normal, baik yang berhuungan dengan fisik 

maupun psikis. Keabnormalan teragi menjadi dua bagian, yaitu: 

a. Gangguan mental (neurose) mengetahui dan merasakan kesukarannya 

b. Sakit mental (Psychose) tidak mengetahui dan tidak mersakan 

kesukarannya
10

 

                                                             
9
 Ibid Hlm 59 

10
 Ramayulis psikologi agama jakarta:kalam mulia 2002 hlm 164 
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 Pendapat para ahli tentang peran agama untuk kesehatan mental A.A. 

Briel (psikoanalisis) mengatakan bahwa “individu yang benar benar religius 

tidak akan pernah derita sakit jiwa”
11

. Hampir seluruh ahli ilmu jiwa 

sependapat, bahwa sesugguhnya apa yang menjadi keinginan dan kebutuhan 

manusia itu bukan hanya teratas pada kebutuhan makan, minum, pakaian atau 

keikmatan-keikmatan lainnya. Dalam diri mausia terdapat semacam 

keinginan dan kebutuhan yang bersifat universal. Kebutuhan ini melebihi 

kebutuhan lainnya, keinginan akan kebutuhan adalah kebutuahan kodrati 

berupa keinginan untuk mecintai dan di cintai tuhan. 

 Di dalam Undang Undang kesehatan No. 23/1992 menyatakan bahwa 

sehat adalah suatu keadaan sehat secara fisik, mental, dan sosial di mana 

memungkinkan setiap manusia untuk hidup produktif baik secara sosial 

maupun ekonomis. World Health Organization (WHO, 2001), menyatakan 

bahwa kesehatan mental merupakan keadaan psikis yang tenang yang di sadari 

oleh individu, yang di dalamnya terdapat potensi-potensi untuk mengatasi 

masalah-masalah kehidupan yang wajar, untuk bekerja secara produktif dan 

menghasilkan, serta berperan terhadap komunitasnya. 

 Setiap  mental yang sehat selalu rindu kepada sang penciptanya 

dengan kebersihan dan keikhlasan jiwanya serta ia akan mengakuinya, iman 

dalam diri manusia (masyarakat) merupakan faktor yang mendorong untuk 

mengatur dirinya di samping yang mendorongnya untuk mengenali tuhan 

mereka juga termotivasi untuk mencintai dan rindu terhadap yang maha Esa.
12

 

 “Sesungguhnya orang-orang Mukmin, orang-orang Yahudi, orang-orang 

Nasrani dan orang-orang Shabiin, siapa saja di antara mereka yang benar-

benar beriman kepada Allah, hari kemudian dan beramal saleh, mereka akan 

menerima pahala dari Tuhan mereka, tidak ada kekhawatiran terhadap 

mereka, dan tidak (pula) mereka bersedih hati.”  

                                                             
11

 Yusuf Samsu kesehatan mental perspektif psikologis dan agama bandung;2018 PT Rosdakarya 

hlm164 
12

 Daradjat zakiah, Ilmu Jiwa Agama, Jakarta: Bulan Bintang 2005. 
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2.3.Kerangka pemikiran 

 Berdasarkan latar belakang penelitian dan kajian teori terkait 

“Penerapan terapi dzikir dalam meningkatkan kesehatan mental pada santri di 

Pondok Modern Nurul Hidyah Pasiran Bantan Bengkalis.  

Melalui terapi dzikir, akan di peroleh efek ketenagan bagi pelakunya, 

kepasrahan mendalam terhadap Allah serta kalimat yang diucapkan berkali-

kali dalam berdzikir mampu meningkatkan kesehatan mental pada santri. 

Dengan terapi dzikir terbagun sikap positif dalam diri santri sebuah 

keyakinan, kekuatan dan optimisme. 

Gambar 2.1 
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BAB III 

METODOLOGI PENELITIAN 

3.1. Desain penelitian 

 Jenis penelitian yang diguakan pada penelitian ini adalah deskriptif, 

yaitu menggambarkan atau memaparkan secara sistematis. Sedangkan 

pendektana penelitian yang digunakan ialah pendekatan kualitatif. Yaitu 

penelitian yang bertujuan untuk menggambarkan, meringkas berbagai 

kondisi, berbagai situasi atau berfungsi berbagai fenomena social yang ada 

dimasyarakat yang menjadi objek penelitian, dan berupaya menarik realist itu 

ke permukaan sebagai suatu ciri, karakter, sifat, model, tanda atau gambaran 

tentang kondisi, situasi ataupun fenomena tertentu.
13

 

3.2. Lokasi dan waktu penelitian 

Adapun lokasi penelitian dengan judul Terapi Dzikir dalam 

meningkatkan kesehatan mental pada santri yaitu di Pondok Modern Nurul 

Hidayah Desa Pasiran Kecamatan Bantan Kabupaten Bengkalis. Dan waktu 

penelitian di mulai dari bulan Maret-April 2020. 

3.3. Sumber data penelitian  

 Adapun yang menjadi sumber data dalam penelitian ini adalah sebagai 

berikut :  

  1. Data Primer  

 Sumber data primer adalah sumber data yang diperoleh atau 

dikumpulkan langsung dilapangan oleh orang yang melakukan 

penelitian atau yang bersangkutan serta memerlukannya. Data primer 

ini, disebut juga data asli atau data baru atau yang diperoleh langsung 

dari sumber pertama.
14

 

 

                                                             
13

 Burhan Bungin, Penelitian Kualitatif, (Jakarta: Kencana, 2007), Hlm 68   
14

 Ir. M. Iqbal Hasan, M.M, Pokok-pokok Materi Metodologi Penelitian & Aplikasinya, Cet. 

Pertama, (Bogor Selatan: Ghalia Indonesia, 2002), Hlm 82   

21 
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1. Data Sekunder  

 Sumber data sekunder adalah sumber data yang diperoleh atau 

yang dikumpulkan oleh ornag yang melakukan penelitian dari 

sumber-sumber yang telah ada. Data ini, biasanya diperoleh dari 

perpustakaan atau laporan-laporan penelitian terdahulu, dan data 

sekunder ini disebut juga sebagai data tersedia. Data sekunder dalam 

penelitian diperoleh dari observasi dan berbagai bentuk laporan-

laporan masyarakat serta dokumentasi tertulis yang dapat membantu 

penulis dalam melakukan penelitian ini. Untuk melihat konsepsi 

penerapannya perlu merefleksikan kembali ke dalam teori-teori yang 

terkait, sehingga perlunya data sekunder sebagai pemandu.
15

 

 Informasi penelitian adalah subjek dari sebuah penelitian 

kualitatif yang dilakukan dalam kegiatan penelitian. Dalam penelitian 

ini, peneliti menggunakan teknik Purposive Sampling yang merukan 

salah satu teknik pengambilan sampel yang sering digunakan dalam 

penelitian. Secara bahasa, kata Purposive berarti sengaja. Jadi kalau 

sederhananya, Purposive Sampling berati teknik pengambilan sampel 

secara sengaja mengambil sampel tertentu (jika orang maka bearati 

orang-orang tertentu) sesuai persyaratan (sifat-sifat, karakteristik, ciri 

dan kriteria).
16

  

 Jadi, sampel diambil tidak secara acak, tapi ditentukan sendiri 

oleh peneliti. Subjek dalam penelitian ini, berjumlah 9 orang, 

diantaranya adalah pengasuhan santri, pembimbing serta santri yang 

bersangkutan berfungsi sebagai informan penelitian. 

3.4. Teknik pengumpulan data 

 Dalam pengumpulan data, penelitian ini menggunakan studi lapangan, 

yaitu penelitian uang dilakukan dengan cara turun langsung ke lapangan 

dengan menggunakan beberapa instrument penelitian, antara lain :  

                                                             
15

 P. Joko Subagyo, Metode Penelitian (Dalam Teori dan Praktik, (Jakarta: Rineka Cipta, 2010), 

Hlm 88   
16

 Supranto, Johannes, Sampling dalam Auditing, (Jakarta: Rajawali Pers, 2007), Hlm 3   
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1. Wawancara  

 Wawancara adalah suatu percakapan yang diarahkan pada suatu 

masalah tertentu dan juga merupakan proses tanya jawab lisan yang 

dimana terdapat dua orang atau lebih dan berhadapan secara fisik. 

Wawancara dilakukan untuk memperoleh data atau informasi sebanyak 

mungkin dan sejelas mungkin kepada subjek penelitian
17

  

 Teknik wawancara yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

menggunakan teknik wawancara sistematis. Maksudnya, proses 

wawancara dilakukan secara terencana. Dalam hal ini, peneliti terlebih 

dahulu menyiapkan interview guide sebagai panduan dalam 

mewawancarai informan untuk mendapatkan informasi tentang 

bagaimana penerapan terapi dzikir dalam meningkatkan kesehatan mental 

pada santri di pondok modern nurul hidayah pasiran bantan bengkalis. 

Dalam wawancara yang dilakukan terlebih dahulu pewawancara 

mempersiapkan pedoman tertulis tentang apa yang hendak ditanyakan 

kepada responden. Pertanyaan tersebut telah disusun sedemikian rupa 

sehingga merupakan sederetan daftar pertanyaan dimulai dari hal-hal 

yang mudah dijawab oleh responden sampai dengan hal-hal yang lebih 

kompleks. 

2. Observasi  

Observasi merupakan kegiatan pengamatan secara langsung 

terhadap objek untuk mengetahui keberadaan objek, situasi, konteks, 

dan maknanya dalam upaya mengumpulkan data penelitian
18

  

 Tanpa mengakibatkan perubahan pada kegiatan atau aktivitas 

yang bersangkutan dan tentu saja dalam hal ini peneliti tidak menutupi 

dirinya selaku peneliti. Untuk menyempurnakan aktivitas pengamatan 

partisipatif ini, peneliti harus mengikuti kegiatan yang dilakukan 

informan dalam waktu tertentu, memperhatikan apa yang terjadi, 

                                                             
17

 mam Gunawan, Metodologi Penelitian Kualitatif: Teori dan Praktik, (Jakarta: PT. Bumi Aksara, 

2013), Hlm. 160.   
18

 Djam‟an Satori & Aan Komariah, Metodologi Peneliatian Kualitatif, (Bandung: Alfabeta, 

2014), Hlm. 105.   
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mendengarkan apa yang dikatakannya, mempertanyakan informasi 

yang menarik, dan mempelajari dokumen yang dimiliki.
19

 

 Observasi adalah mengamati secara langsung sesuatu objek 

untuk melihat dengan dekat kegiatan yang dilakuan objek tersebut. 

Observasi ini akan digunakan untuk mengamati secara langsung 

tentang interaksi (perilaku) dan percakapan yang dilakukan informan.  

2. Dokumentasi  

 Dokumentasi ialah mencari data mengenai hal-hal yang memiliki 

hubungan dengan penelitian yang dilakukan. Data tersebut bisa berupa 

foto, file dan sebagainya yang dapat digunakan sebagai bahan informasi 

penunjang, dan sebagai bagian berasal dari kajian kasus yang merupakan 

sumber data pokok yang berasal dari hasil observasi partisipan dan 

wawancara mendalam.20 

3.5. Validitas data 

 Validitas data merupakan langkah yang dilakukan setelah 

pengumpulan data dilakukan.
21

 Untuk menjaga keabsahan data dan hasil 

penelitian kualitatif, digunakan uji validitas data dengan menggunakan model 

triangulasi metode. Triangulasi metode dilakukan untuk melakukan 

pengecekan terhadap metode pengumpulan data, apakah informasi yang 

didapat dengan metode interview sama dengan metode observasi, atau apakah 

hasil observasi sesuai dengan informasi yang diberikan ketika interview.
22

 

3.6. Teknik analisis data 

 Analisis data adalah proses mengorganisasikan dan mengurutkan data 

ke dalam pola, kategori dan satuan uraian dasar sehingga dapat ditemukan 

                                                             
19

 Idrus, Muhammad, Metodologi Penelitian Ilmu Sosial Pendekatan Kualitatif dan Kuantitatif, 

(Yogyakarta: Erlangga, 2009), Hlm 101.   
20

 M. Djunaidi Ghony & Fauzan Almanshur, Metodologi Penelitian Kualitatif, (Jogjakarta: Ar-

Ruzz Media, 2016), Hlm. 199.   
21

 Kementerian Agama RI, Kepuasan Jamaah Haji Terhadap Kualitas Penyelenggaraan Ibadah 

Haji (Jakarta: Kementerian Agama, 2011), Hlm 29   
22

 Burhan Bungin, Penelitian Kualitatif: Komunikasi, Ekonomi, Kebijakan Publik, dan Ilmu Sosial 

Lainnya (Jakarta: Kencana, 2010), Hlm 257   
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tema dan dirumuskan hipotesis kerja yang disarankan oleh data. 
23

Teknik 

analisis data yang digunakan yaitu metode deksriptif analisis. Analisis 

penelitian ini didasarkan pada penggambaran secara objektif terhadap tema 

penelitian dengan pendekatan kualitatif. Peneliti menganalisa data dengan 

menyusun kata-kata ke dalam tulisan yang lebih luas. Keterangan-keterangan 

yang ada kemudian dihubungkan satu dengan lainnya, sehingga terjadi suatu 

fakta yang dapat terungkap mengenai topik yang dipertanyakan dan yang 

menjadi pokok masalah dalam penelitian.  

 Analisis data dalam penelitian kualitatif adalah proses pelacakan dan 

pengaturan secara sistematis transkip wawancara, catatan lapangan dan 

bahan-bahan yang lain yang dikumpulkan untuk meningkatkan pemahaman 

terhadap bahan-bahan tersebut agar dapat diimplementasikan semuanya 

kepada orang lain. Analisis data melibatkan pengerjaan data, pelacakan pola, 

penemuan hal-hal yang penting dan dipelajari, dan penentuan yang harus 

dikemukakan kepada orang lain. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
23

 Lexy J. Moleong, Metode Penelitian Kualitatif, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2002), Hlm 93.   
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BAB IV 

GAMBARAN UMUM LOKASI PENELTIAN 

4.1 Sejarah Berdirinya Pondok 

Pondok Modern Nurul Hidayah yang terletak di desa Bantan Tua, Kec. 

Bantan, Kabupaten Bengkalis, Riau merupakan lembaga pendidikan Islam 

yang mendidik kader-kader generasi umat dalam sebuah miniatur dunia yang 

dibangun atas dasar nilai Iman, Islam dan Ihsan secara kaffah (menyeluruh). 

Pondok didirikan pada tanggal 1 Januari 1989 / 23 Jumada Awal 1409 

H, oleh masyarakat Bantan Tua atas inisiatif tokoh masyarakat, dengan 

menempati areal tanah wakaf umat Islam seluas 5 hektar lebih, kemudian 

dikembangkan di bawah yayasan Attarbiyah Al-Islamiyyah Nurul Hidayah, 

dengan Akta Notaris No. 08-07-02-1992. Pada saat ini jumlah santri yang ada 

di Pondok Modern Nurul Hidayah terdapat lebih dari 472 santri yang datang 

dari beberapa daerah sekitar wilayah kab. Bengkalis, Kab. Siak, Kab. Meranti 

dan Prov. Kepulauan Riau. 

Pada usianya yang relatif muda, Pondok yang berlokasi kurang lebih 

12 kilometer dari kota Bengkalis ini, tidak henti-hentinya senantiasa memacu 

derap langkah dalam peningkatan kualitas dan professionalisme pengelolaan 

pendidikan dan pengajaran, baik dari segi pengembangan sistem maupun 

manajemen pendidikan dan pengajarannya. Demi terwujudnya sebuah 

lembaga pendidikan yang representatif dengan kemajuan zaman tanpa 

meninggalkan nilai-nilai pendidikan  agama. 

SISTEM PENDIDIKAN DAN PENGAJARAN 

Sistem Pendidikan dan Pengajaran di Pondok Modern Nurul Hidayah 

merupakan perpaduan kurikulum yang mengacu kepada Kurikulum KMI 

Pondok Modern Darussalam Gontor Ponorogo dan Departemen Agama, 

dengan dua macam program, Yakni:   

26 
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1. PROGRAM REGULAR bagi siswa tamatan SD/MI dengan masa belajar 

selama 6 tahun, dan  

2. PROGRAM INTENSIF bagi siswa tamatan SLTP/MTs dengan masa 

belajar selama 4 tahun. 

 Pendidikan klasikal berasrama yang memadukan tri pusat pendidikan 

dalam sistem pendidikan 24 jam atau yang dikenal dengan istilah Full Day 

School, dimana seluruh kegiatan santri dibawah pengawasan dan bimbingan  

dua lembaga: yaitu Pengasuhan Santri dan Kuliyatul Muallimin Al-Islamiyah. 

Untuk kegiatan kurikuler dan intrakurikuler, diselenggarakan dan diasuh oleh 

seorang Direktur dan dibantu Staff KMI. Adapun untuk kegiatan yang sifatnya 

extrakurikuler, di bawah pengawasan dan bimbingan langsung oleh Bapak 

Pengasuh yang dalam hal ini Pimpinan Pondok dan dibantu oleh staf 

Pengasuhan santri. 

KMI merupakan lembaga pendidikan guru Islam yang mengutamakan 

pembentukan kepribadian dan sikap mental, serta penanaman ilmu 

pengetahuan Islam. Untuk itu, kurikulum KMI membekali para santri dengan 

pelajaran agama dan umum secara seimbang, yang disampaikan dalam dua 

bahasa internasional yaitu Bahasa Arab dan Bahasa Inggris, disamping bahasa 

Indonesia. Sehingga diharapkan mampu mengikuti dinamika kehidupan 

masyarakat nasional dan internasional 

1.   Nama Pondok   :  Pondok Modern Nurul Hidayah 

2.    Nomor Statistik Pondok :  5 1 2 1 4 8 0 4 0 0 01 

3.    Alamat   :  Jl. Rajimun Kp. Tengah Bantan 

Tua 

4.    Kecamatan   :  Bantan 

5.    Kabupaten   :  Bengkalis 
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6.    Provinsi   : Riau. 

7.    Status    :  Swasta 

8.    Tahun didirikan  :  1989 

9.    Tahun beroperasi  :  1989 

10.  Luas areal Pondok  :  5 Ha 

11.  Status tanah                           :  Milik penuh Pondok 

Bagi pondok modern Nurul Hidayah, nilai-nilai pendidikan tidak 

hanya didapat dalam proses belajar mengajar di kelas saja, melainkan juga 

dalam totalitas kegiatan dan kehidupan santri selama 24 jam penuh. Sistem 

seperti inilah yang diterapkan pondok modern sebagai sarana menumbuhkan 

jiwa mandiri santri. Kegiatan berorganisasi diatur langsung oleh santri dengan  

bimbingan dewan guru. Dengan demikian, setiap kegiatan santri menjadi 

sarana strategis kondusif untuk menanamkan nilai dan filsafat pondok. Nilai 

dan filsafat inilah yang menjiwai seluruh kegiatan dan kehidupan para santri 

dan guru-guru KMI, yaitu : 

1. Jiwa Keikhlasan 

2. Jiwa Kesederhanaan 

3. Jiwa Berdikari 

4. Jiwa Ukhuwah Islamiyah 

5. Jiwa kebebasan (yang mengacu kepada nilai-nilai kehidupan Islami 

dengan disiplin sebagai alatnya) 

Semua kegiatan adalah kurikulum. Oleh karena itu, Pondok tidak 

hanya memperhatikan pendidikan IQ (intelektual) saja, tetapi juga Mental dan 

Spiritual yang akan membangun karakter dan dedikasi santri. Sehingga, semua 

apa yang dilihat, didengar dan  dirasakan adalah pendidikan bagi mereka. 
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Kegiatan ekstrakurikuler seperti: keterampilan dan kesenian, 

kepramukaan, beladiri, olahraga, merupakan sarana membentuk pribadi 

Mukmin Muhsin yang sesuai dengan nilai-nilai yang dikandung dalam moto 

pendidikan Pondok Modern yaitu: 

1. Berbudi Tinggi 

2. Berbadan sehat 

3. Berpengetahuan Luas 

4. Dan Berpikiran bebas 

Tidak hanya itu kemandirian ekonomi menjadi salah satu aspek yang 

ditanamkan sejak dini kepada para santri. Badan badan usaha milik Pondok 

yang dikelola langsung oleh santri dan guru didirikan tidak hanya untuk 

memenuhi kebutuhan santri dan masyarakat, melainkan juga sebagai wahana 

menumbuhkan jiwa berdikari dan wirausaha serta mewujudkan kemandirian 

ekonomi pondok. 

Adapun kegiatan ekstrakurikuler yang bertujuan untuk membentuk 

sikap mental (mental attitude) dan wawasan pengalaman para santri, antara 

lain: 

1. Kepramukaan. 

2. Keorganisasian santri OPPM. 

Kesenian dan keterampilan: Tilawah Al-Quran, takhfizul Quran, 

Muhadhoroh (pidato) tiga Bahasa (Arab, Inggris, dan Indonesia), diskusi 

ilmiah, kaligrafi, seni bela diri, menjahit, tari, kursus komputer dan Merching 

Band Olahraga:  

 

 



30 
 

 

1. Bola basket 

2. Sepak bola 

3. Takraw 

4. Bulu tangkis 

5. Bola voli, dan 

6. Tenis meja 

VISI DAN MISI 

 Visi: 

“ Pondok Modern Nurul Hidayah adalah sebagai lembaga pendidikan 

pencetak kader-kader pemimpin ummat, menjadi tempat ibadah Thalab Al-

„Ilmi dan menjadi sumber pengetahuan Islam, bahasa Al-Quran, ilmu 

pengetahuan umum dan teknologi.” 

Indikator Visi 

1. Unggul dalam prestasi belajar. 

2. Unggul dalam disiplin hidup. 

3. Unggul dalam lomba kreatifitas dan kesenian 

4. Unggul dalam bidang olah raga. 

5. Unggul dalam pembangunan bahasa Arab dan bahasa Inggris. 

6. Unggul dalam bidang pertanian, perkebunan dan peternakan. 

7. Unggul dalam bidang organisasi 
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Misi: 

1. Membentuk generasi yang unggul menuju terbentuknya khairu ummah. 

2. Mendidik dan mengembangkan generasi mukmin-muslim yang berbudi 

tinggi, berbadan sehat, berpengetahuan luas, dan berpikiran bebas serta 

berkhidmat kepada masyarakat. 

3. Mengajarkan ilmu pengetahuan agama dan umum secara seimbang 

menuju terbentuknya ulama yang intelek. 

4. Mewujudkan warga negara yang berkepribadian Indonesia yang beriman 

dan bertaqwa kepada Allah SWT. 

5. Mengabdi pada masyarakat. 

ORIENTASI PENDIDIKAN PONDOK 

Orientasi pendidikan Pondok adalah kemasyarakatan, mencetak kader-

kader pemimpin yang siap mengabdi pada agama, nusa dan bangsa serta mampu 

menjadi perekat umat. 

FALSAFAH PONDOK 

1. Pondok Modern Berdiri di atas dan untuk semua golongan 

2. Pondok perlu dibantu, dibela dan diperjuangkan 

3. Pondok adalah lapangan perjuangan bukan tempat mencari penghidupan 

4. Bondo, bahu, piker lek perlu sak nyawane pisan (Harta, Tenaga, 

Pemikiran, jika perlu Nyawapun diberikan). 

5. Berjasalah tapi jangan minta jasa 

6. Jadilah Ulama yang intelek, bukan Intelek yang tahu agama 

7. Hidup sekali hiduplah yang berarti 
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TIM EDUKASI 

Latar belakang pendidikan tenaga edukatif adalah alumnus Pondok 

Modern Darussalam Gontor, Pondok Modern Arisalah, Pondok Modern Nurul 

Hidayah, Pondok Pesantren Al-Islam, Al-Azhar University Cairo Egypt, UIN, 

UNRI, STAI, UNMUH, AKOP RIAU, Al-Azhar Computer, ISID Gontor, El-

Baqoury Islamic Studies Institute Giza Egypt, dan STIE Syari‟ah Bengkalis. 

ORGANISASI  

Untuk mendapatkan hasil yang optimal, pendidikan di Pondok Modern 

Nurul Hidayah diselenggarakan oleh lembaga-lembaga yang kompeten, yaitu: 

Badan Pendiri merupakan lembaga yang personelnya terdiri dari masyarakat 

Kampung Tengah yang berperan aktif dalam membantu dan membela sehingga 

berdirinya Pondok Modern Nurul Hidayah. 

Yayasan Attarbiyah Al-Islamiyah Nurul Hidayah sebagai lembaga yang bertugas 

melaksanakan amanat dari badan pendiri. 

Pimpinan Pondok sebagai mandataris Yayasan yang bertugas melaksanakan 

program dan kebijakan yayasan serta membawahi dan mengkoordinir seluruh 

lembaga lainnya di Pondok Modern Nurul Hidayah. 

Pengasuhan santri yang berwewenang menangani kegiatan intrakurikuler dan 

sebagian kegiatan kokulikuler serta membina seluruh kegiatan santri. 

Kulliyatul Mu‟allimin Al-Islamiyah (KMI) yang menangani kegiatan 

intrakurikuler. 

Koperasi Kesejahteraan keluarga yang mengolah KOPONTREN dalam rangka 

mendukung proses pendidikan dan pengajaran serta meningkatkan kesejahteraan 

keluarga Pondok. 
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BADAN PENDIRI PONDOK 

Harun BA                             : Bantan Tua 

M. Toha. HZ                        : Bantan Tua 

Sarwani                                : Bantan Tua 

Solehan                                : Bantan Tua 

H.M Ihsan                           : Bantan Tua 

Boiman                                : Bantan Tua 

BANGUNAN YANG ADA 

1. Asrama Putri  :  1 unit (permanen) 

2. Asrama Putra  :  1 unit permanen dan 3 unit (darurat) 

3. Ruang belajar                 :   14 ruang:  (3ruang permanen, 7 ruang semi  

permanen dan 4 ruang darurat) 

4. Ruang Pimpinan  :  1 ruang 

5. Ruang Kepala MA :  1 ruang 

6. Ruang Kepala MTs :  1 ruang 

7. Ruang Direktur KMI :  1 ruang 

8. Ruang Tata Usaha  :  1 ruang (darurat) 

9. Ruang Majlis guru :  1 ruang 

10. Labor IPA Biologi :  1 ruang (darurat) 

11. Labor komputer  :  1 ruang 

12. Ruang perpustakaan       :  1 ruang 



34 
 

 

SARANA DAN PRASARANA 

1. Mesjid. 

2. Asrama, kamar mandi dan WC. 

3. Lokal belajar. 

4. Labor Komputer dan IPA. 

5. Koperasi Pelajar dan Kantin. 

6. Dapur Umum. 

7. Sarana Olahraga (lapangan sepak bola, volley ball, takraw, bulu tangkis, 

tenis meja, dan Basket ball) 

8. Sarana Pertanian (Tanah yang subur cocok untuk latihan bertani). 

9. Sarana kesenian (band, Merching Band, kompang, rabana, drum band, 

zapin, dan lain-lain 

Tepat pada awal tahun masehi 1 januari 1989 yang silam pembukaan 

Nurul Hidayah pun di deklarasikan dengan bekal keuletan, kesabaran, 

kesungguhan serta keikhlasan. 

Bermula dari seorang kyai, kemudian datang santri untuk menutut 

ilmu, semakin hari semakin bertambah, sehingga rumah kyai tidak 

mencukupi. Para santri berinisiatif untuk mendirikan pondok-pondok di 

sekitar rumah kyai untuk mondok dan belajar. Jadi, yang mendirikan 

pondok adalah santri-santri bukan kyai. Kyai yang mendirikan lalu pasang 

iklan mencari murid, itu namanya hotel. Karena pondok itu milik santri, 

maka untuk memenuhi kebutuhan pondok, para santri mengadakan iuran 

atau pembayaran yang di sebut  Self Bedraufing System yang artinya 

sama-sama membayar dan sama-sama memakai. 
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Arah dan Tujuan Pendidikan di Pondok Modern 

a. Kemasyarakatan  

Kegiatan apapun yang akan di alami santri di masyarakat, di didik 

di Pondok Modern. Supaya santri tidak canggung di masyarakat, baik 

menjadi guru, pengurus organisasi, mubaligh, imam, pegawai dan lain-

lain. Juga tidak segan dalam menghadapi kenyataan hidup untuk mencari 

rezeki seperti pertanian, perdagangan, perusahaan, dan lain-lain sesuai 

dengan bakat masing-masing. 

b. Hidup Sederhana 

Sederhana bukan berarti miskin, dan bukan berarti mendidik, 

bukan berarti mengajari miskin, bahkan sebaliknya, karena orang yang 

berjiwa sederhana akan selalu merasa kecukupan, Sedangkan 

kemewahan yang tidak kenal batas menjurus kepada kehancuran, tak 

kenal rasa kemanusiaan dan rasa syukur. 

c. Tidak Berpartai 

Pendidikan pondok tidak ada kaitannya dengan partai politik atau 

golongan. Tetapi justru menjadi perekat umat, di atas dan untuk semua 

golongan. 

d. Tujuan Utama ke Pesantren Lil‟ibadah Thalabul Ilmi, bukan untuk 

menjadi pegawai 

Tujuan pokok ke pondok adalah ibadah mencari ilmu dengan suci, 

mencari ilmu untuk memenuhi perintah agama. Persoalan apakah nanti 

akan menjadi pegawai atau tidak, tidak menjadi pikiran atau perhitungan. 

Bahkan di harapkan para santri tidak hanya menjadi pegawai tapi malah 

mempunyai pegawai dengan mental pesantren yang kuat (wiraswasta). 
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Tetapi juga lebih utama jika para santri nantinya bisa memimpin suatu 

usaha atau organisasi. 

e. Pondok Mengutamakan Mental Skill daripada Job Skill 

a. Mental skill (keterampilan mental) 

b. Job skill (keterampilan kerja) 

Orang yang bermental baik, berani bekerja apa saja asalkan 

halal. Tetapi orang yang mempunyai keterampilan kerja tanpa 

memiliki mental yang baik, seandainya tidak punya pekerjaan akan 

menjadi pengagguran dan bingung. 

f. Panca Jiwa Pondok Modern 

Lima jiwa yang harus di miliki oleh pondok dan penghuninya yang 

akan menopang kelangsungan pesantren dan menjadikan pesantren 

bergerak, hidup dan maju. 

a. Jiwa keikhlasan 

Artinya sepi ing pamrih, atau tidak mengharapkan pujian, 

atau bukan karena dorongan untuk memperoleh keuntungan dunia, 

tetapi semata-mata karena Allah untuk beribadah. Inti dari 

keikhlasan adalah beramal maksimal karena Allah bukan santai 

bukan untuk materi. 

b. Jiwa kesederhanaan 

Artinya tidak berlebih-lebihan, bisa mengukur kekuatan. 

Sederhana bukan melarat atau miskin, tetapi malah melatih diri 

dalam menghadapi kesulitan atau perjuangan hidup. 
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c. Jiwa berdikari 

Artinya berlatih mandiri, berdiri di atas kaki sendiri tidak 

menyadarkan hidupnya atas bantuan dan belas kasihan orang lain. 

Inti dari pada berdikari yakni mandiri, bersandar kepada diri 

sendiri. Berani berbuat apa saja, tidak memunggu orang 

lainberbuat untuk dirinya. 

d. Jiwa  ukhuwah islamiyah 

Artinya persaudaraan yang di dasarkan atas persamaan 

agama yaitu islam. Inti ukhuwah islamiyah ialah mempererat 

persaudaran seiman seagama di mana dan kapan saja. 

e. Jiwa kebebasan 

Artinya tidak terikat oleh orang lain atau bahkan terikat 

oleh pendapatnya sendiri (keras kepala) yang belum tentu 

benarnya. Jadi bukan bebas (liberal) yang kehilangan arah tujuan 

atau prinsip bahkan tidak ada ikatan atau disiplin. Inti dari pada 

bebas dalam berfikir,berbuat, dan menentukan jalan hidup dan 

perjuangan.    

g. Pondok sebagai Medan Pendidikan dan Latihan 

Tujuan santri ke pondok adalah mencari pendidikan dan 

pengajaran. Yang di didik bukan hanya otaknya saja, tetapi dari segala 

segi, termasuk di dalamnya beribadah, bersosial, (hidup bersama), 

berdisiplin, berbahasa resmi, bersikap sederhana, dan lain-lain. 

Empat macam pendidikan yang menunjang leadership 

(kepemimpinan) seorang santri. 

1. Pendidikan akal pikiran 

2. Pendidikan akhlak 

3. Pendidikan jasmani 
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4. Pendidikan sosial.  

h. Kepribadian Santri yang Baik 

1. Benar ibadahnya, tidak bid‟ah  

2. Mulia akhlaknya, buka bejad 

3. Selamat Aqidahnya, bukan musyrik 

4. Berbudaya pikirannya 

5. Sehat badannya, bukan sakit-sakitan 

6. Bersungguh-sungguh 

7. Hemat waktu 

8. Teratur dalam segala hal 

9. Bisa berbuat untuk ilmu atau harta 

10. Bermanfaat buat orang lain. 

i. Pondok sebagai Pelaksana Tri Pusat Pendidikan 

Tri pusat pendidikan meliputi: 

a. Pendidikan sekolah yaitu yang berlangsung di sekolah 

b. Pendidikan rumah, di tangani oleh orang tua di rumah 

c. Pendidikan lingkungan, dari pengaruh lingkungan atau 

masyarakat sekelilingnya. 

Ketiga macam bentuk pendidikan itu terlaksana dengan baik di 

pondok karena semua santri berasrama di dalam pondok, berdisiplin 

sepanjang hari, dan serba terkontrol. Pondok lebih mengutamakan 

pendidikan daripada pengajaran, sebab pengajaran adalah memasukkan 

ilmu ke otak santri saja, sedangkan pendidikan harus disertai dengan 

disiplin pembiasaan pelaksanaannya secara konsekwen. Namun demikian 
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pondok tidak mengabaikan pengajaran, bahkan kedua-duanya harus 

terlaksana dengan baik. 

j. Pondok tidak Berinduk kepada Partai Politik dan Golongan 

Pondok adalah perekat umat. Semboyan pondok “Berdiri di atas 

dan untuk semua golongan”. Pondok adalah lembaga pendidikan islam 

untuk semua golongan, yang tidak berpolitik praktis. 

Seandainya pondok berpolitik praktis bisa berakibat: 

a. Perpecahan di lembaga pendidikan  

b. Pondok terpengaru oleh politik dan golongan 

c. Nilai pendidikan atau islamnya bisa terpengaruh 

Selama di pondok, santri tidak boleh berpolitik praktis, sedangka di 

masyarakat nanti terserah. Buta politik, jangan. Berpolitik praktis nanti di 

masyarakat. 

k. Pondok tidak di Negerikan 

Pondok adalah lembaga pendidikan islam yang sudah mengakar di 

indonesia, melahirkan ulama-ulama, pemimpin-pemimpin dan para 

pejuang yang berbakti kepada agama, bangsa, dan tanah air serta mendapat 

kepercayaan dari masyarakat. 

Pondok mempunyai kurikulum tetap, yaitu memperioritaskan 

pendidikan dan pengajaran agama, sedangkan kurikulum nasional selalu di 

sesuaikan dengan kebutuhan da pembangunan nasional. Kalau di 

negerikan, nilai pendidikan agamanya di khawatirkan berkurang dan 

kurang mendapat kepercayaan masyarakat. 

l. Pondok bukan Bengkel Buruh 

Pondok tidak anti pegawai, tetapi juga tidak mengarahkan 

santrinya untuk menjadi pegawai, menjadi pegawai atau tidak, bukan 

tujuan atau garapan pondok. Kalau pondok menjadi bengkel pegawai, 
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maka santri bisa putus asa, mati otaknya, bahkan tidak menghargai 

ilmunya, atau beranggapan bahwa masa depannya menjadi gelap. Kalau 

untuk hidup dan mencari penghidupan saja dunia ini sangat terbuka. 

Beberapa  sebab yang kita ketahui: 

a. Lowongan kepegawaian yang terbatas, sedangkan pelamar 

terlalu banyak. 

b. Kalau menjadi pegawai hanya dalam rangka tujuan ekonomi 

atau makan saja, jalan lain terlalu banyak. 

c. Lapangan perjuangan harus kita utamakan daripada lapangan 

pekerjaan, insyaAllah pekerjaan akan meluap. Kalau ingin jadi 

orang yang kaya dunia akhirat semestinya lewat jalur 

wiraswasta. 

m. Pondok sebagai Lembaga Kaderisasi  Umat Islam 

Setiap santri adalah warosatul anbiya. Artinya sebagai penerus 

perjuangan Rasulullah SAW. Dengan berdirinya sebagai penerus harus 

mempelajari misi atau wahyu Allah terlebih dahulu, setelah mengretahui, 

baru di wajibkan untuk menyampaikan kepada generasi berikutnya dengan 

baik . dengan demikian ajaran islam tetap lestari dan bertambah maju 

walaupun di tinggalkan oleh generasi itu.  

n. Santri terhadap Dirinya (Tahu Dirinya) 

Beberapa anggapan yang salah dan menjerumuskan: 

a. Karena pondok modern di anggap baik pendidikan dan 

pengajarannya, maka setiap santri nanti pasti pandai dan alim 

shaleh 

b. Karena orang tuanya kyai pasti jadi kyai seperti ayahnya, atau 

karena orang tuanya kaya pasti akan kaya seperti ayahnya. Hal itu 
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tidak mungkin terjadi kalau anak itu sendiri tidak mau bersunggu-

sungguh, bermental baik seperti orang tuanya. 

Sebenarnya kesungguhan santri harus melebihi kesubgguhan 

orang-orang terdahulu karena  zaman semakin maju dan harus bercita-cita 

lebih maju dari gurunya atau orang tuanya. 

o. Jadwal penerapan terapi dzikir dan langkah-langkahnya 

 Dalam penerapan terapi dzikir di pondok modern nurul hidayah 

pasiran bantan bengkalis di laksanakan oleh seluruh santri dan penerapan 

dzikir di laksanakan dua kali dalam sehari, dan untuk santri yang sedang 

mengamali gangguan mental maka adanya penambahan waktu untuk 

penerapan dzikir tersebut yaitu sebelum tidur dan pada waktu tahajud. 

 

Tabel 4.1 

Hari 

Waktu 

Penerapan/Pelaksanaan 

Waktu Tambahan 

Senin Sesudah subuh dan maghrib 

Sebelum tidur dan 

waktu tahajud 

Selasa Sesudah subuh dan maghrib 

Rabu Sesudah subuh dan maghrib 

Kamis Sesudah subuh dan maghrib 

Jumat - 

Sabtu Sesudah subuh dan maghrib 

Minggu Sesudah subuh dan maghrib 
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Langkah-langkahnya penerapan terapi dzikir: 

a.) Santri di anjurkan terlebih dahulu untuk berwhudu 

b.) Santri berkumpul di satu tempat 

c.) Santri memulai berdzikir dengan membaca basmallah 

d.) Santri memulai berdzikir dengan membaca shalawat 

e.) Kemudian beristighfar, bertasbih dan di lanjutkan dengan doa yang di 

pandu oleh pembimbing. 

p. Struktur Organisasi Bimbingan dan Konseling (BK) 

 

1. Kepala sekolah  : Edi Prasetyo S.Pdi 

2. Komite   : Kamali S.Pdi  

3. Tata Usaha  : Tri Marlinda S.Pdi 

4. Kepala BK  : Miswanto S.Pd 

5. Konselor  : Poniran S.Pd 

6. Anggota`  : Muspiandi S.Fil.i 

      Zunaria  

7. Siswa Mas NH  : Putra Putri 
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Gambar 4.1 
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BAB VI 

PENUTUP 

6.1 Kesimpulan 

Berdasarkan hasil observasi dan wawancara yang penulis 

laksanakan selama penelitian di Pondok Modern Nurul Hidayah 

menunjukkan terapi dzikir mampu meningkatkan kesehatan mental 

kepada santri di Pondok Modern Nurul Hidayah, penerapan dzikir yang di 

lakukan di Pondok Modern Nurul Hidayah di lakukan dua kali sehari dan 

adanya penambahan waktu bagi santri yang bermasalah, terapkan dzikir 

yang di lakukan yaitu, membaca al quran, istighfar, bertasbih, tahmid, 

sholawat sholat dan hal hal yang mengingat/mengagungkan Allah. Santri 

yang memiliki gangguan pada mental seperti kemurungan, sedih yang 

berkepanjangan, ketakutan, stress, tertekan dll mampu di atasi dengan 

terapi dzikir. Pada dasarnya dzikir hanya mampu mencegah, mengobati 

dan meningkatkan kesehatan mental kepada mereka yang benar benar 

ikhlas dan berserah diri kepada Allah, karena setiap yang hadir itu berasal 

dari Allah dan kembali kepada Allah, tergantung kepada mereka 

menghadapi dan mengatasinya. 

Permasalahan yang di hadapi santri pondok modern nurul hidayah 

merupakan masalah yang masih di atasi oleh pengasuhan dan 

pembimbing di pondok tersebut, jika permasalahan mereka sulit untuk di 

atasi maka pengasuhan dan pembimbing akan mengalih tangan kepada 

tenaga ahli, dan dari keterangan dari pengasuhan dan pembimbing sejauh 

ini belum ada kasus yang luar batas artinya mereka masih mampu untuk 

membantu mengatasi masalah masalah yang di hadapi santri tersebut.  

Jadi permasalahan yang di hadapi oleh klien atau santri  atas nama 

Fitri Ramadhani, Salwa Syahira, Tri Ayu Sakinah, Safira Amanda Putri, 

Leoni Ramadhani, Anggi Triana mereka menyatakan bahwa terapi dzikir 

mampu untuk meningkatkan kesehatan mental, hanya satu dari mereka 
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yang mengatakan tidak ada efek sama sekali. Inilah kenapa pentingnya 

dzikir dalam kehidupan dan keyakinan kepada Allah merupakan prioritas 

utama agar selalu memiliki mental yang sehat. 

6.2 Saran 

Berdasarkan kesimpulan yang telah penulis paparkan, maka 

penulis mengajukan beberapa saran untuk di jadikan pertimbangan bagi 

pihak yang terlibat. Adapun saran yang dapat penulis ajukan sebagai 

berikut: 

1. Kepada pengasuhan dan pembimbing di Pondok Modern Nurul 

Hidayah agar lebih meningkatkan sosialisasi antara pengasuh/ 

pembimbing terhadap santri, baik itu terhadap santri yang 

bermasalah maupun tidak. 

2. Kepada pihak yang terlibat dalam mengontrol kondisi santri 

hendaknya memfasilitasi tenaga kerja ahli dalam bidang konseling 

dan ruang konseling khusus, untuk kenyamanan santri dalam 

meluahkan segala keluhan. 

3. Agar menerapkan terapi dzikir lebih khusus kepada santri yang 

mengalami masalah mental (Bimbingan Rohani). 

4. Bagi peneliti selanjutnya penelitian ini dapat di gunakan sebagai 

bahan referensi dan perbandingan untuk memperdalam penelitian 

selanjutnya. Dan di harapkan kepada peneliti selanjutnya agar bisa 

melaksanakan penelitian dengan lebih baik. 
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LAMPIRAN I 

INSTRUMEN WAWANCARA DENGAN PENGASUHAN SANTRIWATI 

DI PONDOK MODERN NURUL HIDAYAH 

 

1. Apakah benar di pondok modern in menerapkan terapi dzikir? 

2. Apakah terapi dzikir ini di berlakukan hanya untuk mereka yang memiliki 

masalah saja? 

3. Apakah setiap permasalahan yang di hadapi santri selalu di tangani 

dengan terapi dzikir? 

4. Bagaimana tindakan upaya pencegahan terhadap santri agar terhindar 

dari masalah mental? 

5. Apakah ada perubahan pada diri anda setelah menerapkan dzikir? 

6. Apakah ada kerjasama antara pengasuhan/pembimbing kepada tenaga 

yang lebih ahli terhadap permasalahan yang di hadapi oleh santri? 
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LAMPIRAN II 

INSTRUMEN WAWANCARA DENGAN PEMBIMBING SANTRIWATI 

DI PONDOK MODERN NURUL HIDAYAH 

 

1. Bagaimana pembimbing menyusun strategi dalam menerapkan terapi 

dzikir pada santri yang bermasalah? 

2. Bagaimana cara pembimbing untuk menerapkan dzikir? 

3. Berapa kali penerapan dzikir ini di lakukan? 

4. Bagaimana kondisi santri ketika datang untuk terapi dzikir?  

5. Bagaimana cara pembimbing menghadapi berbagai macam karakter 

santri? 

6. Apa faktor yang menjadi penyebab masalah yang di hadapi Santri 

Pondok modern Nurul Hidayah? 

7. Apakah setelah melakukan terapi dzikir pembimbing menanyakan 

kembali kepada santri yang menghadapi masalah? 

8. Apakah ada perubahan pada diri anda setelah menerapkan dzikir? 
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LAMPIRAN III 

INSTRUMEN WAWANCARA DENGAN KLIEN ATAU SANTRI 

SANTRIWATI DI PONDOK MODERN NURUL HIDAYAH 

 

1. Bagaimana menurut anda dengan penerapan dzikir yang di lakukan? 

2. Apa keluhan yang anda rasakan sebelum berdzikir? 

3. Apakah ada perubahan pada diri anda setelah menerapkan dzikir? 

4. Jenis dzikir apa yang anda terapkan, dan pada saat apa anda 

menerapkannya? 

5. Menurut anda apakah dzikir yang di terapkan ini sebagai metode 

alternatif untuk meningkatkan kesehatan mental? 
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LAMPIRAN IV 

INSTRUMEN OBSERVASI TERAPI DZIKIR DI PONDOK MODERN 

NURUL HIDAYAH PASIRAN BANTAN BENGKALIS 

No Pernyataan Ya Tidak 

1. 
Terdapat penerapan dzikir di pondok 

modern nurul hidayah 

  

2. Pembimbing dalam menerapkan dzikir   

3. Waktu untuk penerapan dzikir   

4. Mengetahui kondisi setiap santri   

5. 
Mengetahui cara dalam menghadapi 

karakter dari setiap santri 

  

6. 
Mengetahui faktor penyebab mengalami 

masalah 

  

7. 
Peninjauan ulang terhadap penerapan dzikir 

yang telah di lakukan 

  

8. 
Terdapat perubahan dalam diri santri setelah 

melakukan penerapan dzikir  
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LAMPIRAN V 

 

DOKUMENTASI 
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