
BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Kesehatan Mental

1. Pengertian kesehatan mental

Semiun (2006) mengatakan bahwa ilmu kesehatan mental merupakan

terjemahan dari istilah mental hygiene. Mental berasal dari kata latin mens,

mentis yang berarti jiwa, nyawa, sukma, roh, dan semangat, sedangkan

hygiene berasal dari kata yunani hygiene yang berarti ilmu tentang kesehatan.

Jadi ilmu kesehatan mental adalah ilmu yang membicarakan kehidupan

mental manusia dengan memandang manusia sebagai totalitas psikofisik yang

kompleks.

Menurut Darajat (dalam Bastaman, 2001) kesehatan mental adalah

terwujudnya keserasian yang sungguh-sungguh antara fungsi-fungsi kejiwaan

dan terciptanya penyesuaian diri antara manusia dengan dirinya sendiri dan

lingkungannya, berlandaskan keimanan dan ketaqwaan, serta bertujuan untuk

mencapai hidup yang bermakna dan bahagia di dunia dan di akhirat.  Definisi

ini memasukkan unsur agama yang sangat penting dan harus diupayakan

penerapannya dalam kehidupan, sejalan dengan penerapan prinsip-prinsip

kesehatan mental dan pengembangan hubungan baik dengan sesama manusia.

Jaelani (2001) menambahkan bahwa ilmu kesehatan mental merupakan

ilmu kesehatan jiwa yang memasalahkan kehidupan rohani yang sehat,

dengan memandang pribadi manusia sebagai suatu totalitas psikofisik yang



kompleks. Hawari (1997) juga mengatakan bahwa pengertian kesehatan

mental menurut paham ilmu kedokteran adalah satu kondisi yang

memungkinkan perkembangan fisik, intelektual dan emosional yang optimal

dari seseorang dan perkembangan itu berjalan selaras dengan keadaan orang

lain. Oleh karena itu makna kesehatan mental mempunyai sifat-sifat yang

harmonis (serasi) dan memperhatikan semua segi-segi dalam penghidupan

manusia dan dalam hubungannya dengan manusia lain.

Darajat (dalam Bukhori, 2006) mengungkapkan bahwa kesehatan mental

dipengaruhi oleh dua faktor yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Faktor

internal merupakan faktor dari dalam diri individu yang terdiri dari :

kepribadian, kondisi fisik, perkembangan dan kematangan, kondisi

psikologis, keberagamaan, sikap menghadapi problema hidup dan

keseimbangan dalam berfikir. Dan faktor  eksternal merupakan faktor yang

berasal dari luar diri individu yang terdiri dari : keadaan ekonomi, budaya dan

kondisi lingkungan, baik lingkungan keluarga, masyarakat, maupun

lingkungan pendidikan.

Berdasarkan pendapat para ahli tersebut maka dapat disimpulkan bahwa

kesehatan mental adalah satu kondisi dimana perkembangan fisik, intelektual

dan emosional seseorang berkembang sejalan dengan terwujudnya keserasian

dan penyesuaian diri antara manusia dengan dirinya sendiri dan

lingkungannya yang berlandaskan keimanan dan ketaqwaan sehingga

mencapai kehidupan bahagia di dunia dan akhirat.



2. Aspek-aspek kesehatan mental

Darajat (dalam Jaelani, 2001) membagi kesehatan mental menjadi

beberapa aspek, diantaranya:

a. Terwujudnya keserasian yang sungguh-sunguh antara fungsi-fungsi

kejiwaan

Berkembanganya seluruh potensi kejiwaan secara seimbang

sehingga manusia dapat mencapai kesehatannya secara lahiriah

maupun bathiniah serta terhindar dari pertentangan bathin,

keguncangan, keraguan dan tekanan perasaan dalam menghadapi

berbagai dorongan dan keinginan.

b. Terciptanya penyesuaian diri antara manusia dengan dirinya sendiri

Usaha untuk menyesuaikan diri secara sehat terhadap diri

sendiri yang mencakup pembangunan dan pengembangan seluruh

potensi dan daya yang terdapat dalam diri manusia serta kemampuan

memanfaatkan potensi dan daya seoptimal mungkin sehingga

penyesuaian diri membawa kesejahteraan dan kebahagiaan diri

sendiri dan orang lain.

c. Penyesuaian diri yang sehat terhadap lingkungan dan masyarakat

Manusia tidak hanya memenuhi tuntutan masyarakat dan

mengadakan perbaikan di dalamnya tetapi juga dapat membangun

dan mengembangkan dirinya sendiri secara serasi dalam masyarakat.

Hal ini hanya bisa dicapai apabila masing-masing individu dalam



masyarakat sama-sama berusaha meningkatkan diri secara terus-

menerus dalam batas-batas yang diridhai Allah.

d. Berlandaskan keimanan dan ketakwaan

Masalah keserasian yang sungguh-sungguh antara fungsi-fungsi

kejiwaan dan penyesuaian diri antara manusia dengan dirinya sendiri

dan lingkungannya hanya dapat terwujud secara baik dan sempurna

apabila usaha tersebut berdasarkan atas keimanan dan ketaqwaan

kepada Allah.

e. Bertujuan untuk mencapai kehidupan yang bermakna dan bahagia di

dunia dan akhirat

Kesehatan mental bertujuan untuk mewujudkan kehidupan yang

baik, sejahtera dan bahagia bagi manusia secara lahir dan bathin,

jasmani dan rohani, serta dunia dan akhirat.

3. Prinsip kesehatan mental

Jaelani (2001) mengungkapkan beberapa prinsip kesehatan mental di

antaranya:

a. Gambaran dan sikap yang baik terhadap diri sendiri

Orang yang memiliki self image memiliki kemampuan

menyesuaikan diri dengan dirinya sendiri, orang lain, alam

lingkungan, dan tuhan.



b. Keterpaduan atau integrasi diri

Keterpaduan diri berarti adanya keseimbangan antara kekuatan-

kekuatan jiwa dalam diri, kesatuan pandangan dalam hidup, dan

kesanggupan mengatasi stres. Orang yang memiliki keseimbangan

diri berarti orang yang seimbang kekuatan id, ego, dan super egonya.

c. Perwujudan diri

Pentingnya aktualisasi diri dalam kesehatan mental ditegaskan

oleh Reiff dimana menurutnya orang yang sehat mentalnya adalah

orang yang mampu mengaktualisasikan diri atau mewujudkan

potensi yang dimilikinya dan memenuhi kebutuhannya dengan cara

baik dan memuaskan.

d. Berkemampuan menerima orang lain, melakukan aktivitas sosial,

dan menyesuaikan diri dengan lingkungan tempat tinggal

Kemampuan menerima orang lain berarti berarti kesediaan

menerima kehadiran, mencintai, menghargai, menjalin persahabatan,

dan memperlakukan orang lain dengan baik.  Melakukan aktivitas

sosial berarti bersedia bekerja sama dengan masyarakat dalam

melakukan pekerjana sosial yang menggugah hati. Menyesuaikan

diri dengan lingkungan berarti berusaha untuk mendapatkan rasa

aman, damai, dan bahagia dalam hidup bermasyarakat di lingkungan

tempat tinggalnya. Manusia yang memiliki ketiga kemampuan ini

merupakan tanda dari manusia yang sehat mentalnya.

e. Berminat dalam tugas dan pekerjaan



Setiap manusia harus berminat dalam tugas dan pekerjaan yang

ditekuninya. Dengan demikian, ia dapat merasakan kebahagiaan

dalam diriinya dan mengurangi beban penderitaannya.

f. Agama, cita-cita, dan falsafah hidup

Dengan agam manusia dapat terbantu dalam mengatasi

persoalan hidup yang berada di luar kesanggupan dirinya sebagai

manusia yang lemah. Dengan cita-cita manusia dapat bersemangat

dan bergairah  dalam perjuangan hidup yang berorientasi  ke masa

depan. Dengan falsafah hidup manusia dapat menghadapi tantangan

yang dihadapinya dengan mudah.

g. Pengawasan diri

Manusia yang memiliki pengawasan diri akan terhindar dari

kemungkinan perbuatan yang bertentangan dengan hukum, baik

hukum agama, adat, maupun aturan moral dalam hidupnya.

h. Rasa benar dan tanggung jawab

Rasa benar dan rasa tanggung jawab penting bagi tingkah laku

karena setiap individu ingin bebas dari rasa dosa, salah dan kecewa.

Sebaliknya rasa benar, tanggung jawab dan sukses adalah keinginan

setiap manusia yang sehat mentalnya.

Berdasarkan penjelasan Jaelani (2001) di atas bahwa yang dimaksud

dengan prinsip kesehatan mental adalah dasar-dasar yang harus ditegakkan

manusia guna mendapatkan kesehatan mental dan terhindar dari gangguan

kejiwaan yang terdiri dari gambaran dan sikap yang baik terhadap diri sendiri,



keterpaduan atau integrasi diri, perwujudan diri, berkemampuan menerima

orang lain, melakukan aktivitas sosial, dan menyesuaikan diri dengan

lingkungan tempat tinggal kemudian berminat dalam tugas dan pekerjaan,

agama, cita-cita dan falsafah hidup, pengawasan diri serta rasa benar dan

tanggung jawab.

4. Kriteria kesehatan mental

Schneiders (dalam Semiun, 2006) mengemukakan beberapa kriteria

mengenai kesehatan mental sebagai berikut:

a. Efisiensi mental

Efisiensi mental digunakan untuk menilai kesehatan mental,

kepribadian yang mengalami gangguan emosional neurotik, atau

tidak adekuat sama sekali tidak memiliki kualitas ini.

b. Pengendalian dan integrasi pikiran dan tingkah laku

Pengendalian yang efektif merupakan salah satu tanda yang

sangat pasti dari kepribadian yang sehat. Tanpa pengendalian ini

maka obsesi ide yang melekat (pikiran yang tidak hilang), fobia,

delusi, dan simtom-simtom lainnya mungkin berkembang.

c. Integrasi motif-motif serta pengendalian konflik dan frustasi

Konflik yang hebat bisa muncul apabila motif-motif tidak

terintegrasi. Kebutuhan akan afeksi dan keamanan akan bertentangan

dengan otonomi, dorongan seks dapat bertentangan dengan cita-cita

atau prinsip moral.



d. Perasaan-perasaan dan emosi-emosi yang positif dan sehat

Perasaan-perasaan positif seperti diterima, mencintai, memiliki,

aman, dan harga diri masing-masing memberi sumbangan pada

kestabilan mental dan dilihat sebagai tanda kesehatan mental.

e. Ketenangan atau kedamaian pikiran

Penyesuaian diri dan kesehatan mental berorientasi kepada

ketenangan pikiran atau mental, apabila ada keharmonisan emosi,

perasaan positif, pengendalian pikiran dan tingkah laku, integrasi

motif-motif maka akan muncul ketenangan mental.

f. Sikap-sikap yang sehat

Sikap-sikap mempunyai kesamaan dengan perasaan-perasaan

dalam hubungannya dengan kesehatan mental dalam perjumpaan

kita dengan kepribadian-kepribadian yang tidak dapat menyesuaikan

diri atau kalut, kita selalu teringat betapa pentingnya

mempertahankan pandangan yang sehat terhadap hidup, orang-

orang, pekerjaan, atau kenyataan.

g. Konsep diri yang sehat

Kesehatan mental sangat bergantung pada konsep diri sehingga

seseorang harus mempertahankan orientasi yang sehat kepada

kenyataan objektif, demikian juga harus berfikir sehat mengenai diri

kita sendiri.



h. Identitas ego yang adekuat

Identitas ego adalah dimana ia menjadi diri sendiri. Apabila

identitas ego tumbuh menjadi stabil dan otonom, maka orang

tersebut akan mampu bertingkah laku lebih konsisten dan bertahan

lama terhadap lingkungannya.

i. Hubungan yang adekuat dengan kenyataan

Seseorang yang terlalu menekan masa lampau adalah orang

yang tidak berorientasi kepada kenyataan, sedangkan seseorang yang

menggantikan kenyataan dengan fantasi atau khayalan adalah orang

yang telah menolak kenyataan.

Penjelasan kriteria kesehatan mental yang dikemukakan Schneiders

(1965) di atas dapat disimpulkan bahwa kesehatan mental memiliki

keterkaitan dengan aspek kepribadian seseorang seperti efisiensi mental,

pengendalian dan integrasi pikiran dan tingkah laku, pengendalian konflik,

perasaan dan emosi yang positif, ketenangan pikiran, sikap yang sehat,

konsep diri yang baik, dan identitas ego yang adekuat, serta seseorang yang

memiliki hubungan adekuat dengan kenyataan.

B. Kematangan Beribadah Haji

1. Pengertian kematangan beragama

Buchler (dalam Jalaluddin, 2010) melukiskan tiga masa

perkembangan yaitu periode prapubertas, periode pubertas, dan periode

adolesen. Menurut Witherington (dalam Jalaluddin 2010) pada periode



adolesen pemilihan terhadap kehidupan mendapat perhatian yang tegas,

dimana individu mulai berfikir tentang tanggung jawab sosial moral,

ekonomi, dan keagamaan. Pada saat inilah, seseorang yang sudah memiliki

keyakinan dan pendirian yang tetap dan kuat terhadap pandangan hidup

atau agama yang harus dipegangnya (Sururin, 2004).

Menurut Jalaluddin (2010) kemantapan jiwa orang dewasa

memberikan gambaran tentang bagaimana sikap keberagamaannya,

dimana individu telah memiliki tanggung jawab terhadap sistem nilai yang

dipilihnya. Pemilihan nilai-nilai tersebut didasarkan atas pertimbangan

pemikiran yang matang, maka sikap keberagamaan individu di usia

dewasa sulit untuk diubah dan bagi individu dewasa, beragama sudah

merupakan sikap hidup dan bukan sekedar ikut-ikutan.

Allport (dalam Indirawati, 2006) mengatakan bahwa kematangan

beragama adalah watak keberagamaan  yang  terbentuk  melalui

pengalaman. Pengalaman-pengalaman  tersebut  akan  membentuk  respon

terhadap  objek atau  stimulus  yang diterima berupa konsep dan prinsip,

kemudian konsep dan prinsip tersebut akan menjadi bagian penting dan

bersifat menetap dalam kehidupan pribadi individu sebagai agama.

Sururin (2004) juga mengatakan bahwa kematangan seseorang

dalam beragama ditunjukkan dengan kesadaran dan keyakinan yang teguh

karena menganggap benar akan agama yang dianutnya dan ia memerlukan

agama dalam hidupnya. Dimana seseorang yang matang dalam beragama

bukan hanya memegang teguh paham keagamaan yang dianutnya dan



diwujudkan dalam kehidupan sehari-hari dengan penuh tanggung jawab,

melainkan juga diimbangi dengan pengetahuan keagamaan yang

mendalam.

Jalaluddin (2010) juga mengemukakan bahwa kematangan

beragama terlihat dari kemampuan individu untuk memahami, menghayati

serta mengaplikasikan nilai-nilai luhur agama yang dianutnya dalam

kehidupan sehari-hari. Ketika individu tersebut telah meyakini suatu

agama yang dianggapnya benar, maka individu tersebut akan berusaha

menjadi penganut yang baik dengan menampilkan sikap dan tingkah laku

yang mencerminkan kematangan terhadap agamanya.

Berdasarkan beberapa pengertian tersebut maka dapat disimpulkan

bahwa kematangan beragama adalah keyakinan individu yang kuat serta

memegang teguh agama yang dianutnya dan kemudian mengaplikasikan

nilai-nilai agama dalam kehidupan sehari-hari sehingga setiap tindakan

dan perbuatan yang dilakukan oleh individu di dasari oleh agama.

2. Aspek Kematangan Beragama

Allport (Indirawati, 2006) mengungkapkan beberapa aspek

kematangan beragama, diantaranya :



1. Kemampuan melakukan diferensiasi

Individu mempunyai kemampuan melakukan diferensiasi yang

baik, sehingga akan bersikap dan berperilaku terhadap agama secara

objektif, kritis, reflektif, tidak dogmatis, observatif, dan tidak fanatik

secara terbuka. Individu yang matang dalam beragama akan mampu

mengharmonisasikan rasio dengan dogma, mengobeservasi dan

mengkritik tanpa meninggalkan ketaatan. Individu yang memiliki

kehidupan keagamaan yang terdifferensiasi adalah individu yang

mampu menempatkan rasio sebagai salah satu bagian dari kehidupan

beragama selain dari segi sosial, spiritual, maupun emosional.

2. Berkarakter dinamis

Bagi individu yang telah berkarakter dinamis, agama telah mampu

mengontrol dan mengarahkan motif-motif dan aktivitasnya. Aktivitas

keagamaan yang dilaksanakan demi kepentingan agama itu sendiri.

Didalam diri invidu yang berkarakter dinamis ini meliputi motivasi

intrinsik, otonom dan independen dala kehidupan beragama. Jadi

individu yang matang beragama adalah individu yang menjadikan

agamanya sebagai motivasi intrinsik pada semua segi kehidupan.

3. Konsistensi moral

Individu yang matang beragama selalu menyelaraskan antara

tingkah laku dengan nilai-nilai moral agama. Seperti halnya nilai-nilai

moral yang terdapat di dalamAl-qur’an dan Hadist.

4. Komprehensif



Keberagamaan yang komprehensif dapat diartikan sebagai

keberagamaan yang luas, universal dan toleren dalam arti mampu

menerima perbedaan, dimana pebedaan diantara sesama umat islam

tidak perlu menimbulkan perpecahan karena sesungguhnya kita adalah

bersaudara. Karena itulah menjadi kewajiban umat islam untuk selalu

berusaha memupuk persaudaraan dan menghindari hal-hal yang dapat

menyebabkan putusnya atau terganggunya jalinan persaudaraan antara

mereka.

5. Integral

Individu yang matang beragama mampu mengintegrasikan atau

menyatukan agama dengan aspek lain dalam kehidupan, termasuk ilmu

pengetahuan di dalamnya. Asmuni (1996) mengemukakan bahwa tidak

sedikit ayat al-qur’an dan hadist yang menganjurkan menusia

mengembangkan ilmu pengetahuan serta mengaplikasikan islam dalam

semua segi kehidupan.

6. Heuristik

Orang yang matang dalam beragama akan selalu menyadari

keterbatasan dirinya terhadap penerapan nilai-nilai agama dalam

kehidupannya, sehingga ia secara aktif akan selalu progresif

meningkatkan penghayatan dan pengamalannya didalam beragama.

3. Haji

a. Pengertian haji



Secara bahasa haji berarti menyengaja atau menuju dan mengunjungi,

secara istilah berarti mengunjungi ka’bah untuk beribadat kepada Allah

dengan syarat-syarat dan rukun-rukun serta kewajiban tertentu (Gayo, TT).

Haji adalah rukun Islam yang kelima, oleh karenanya wajib dilakukan oleh

setiap muslim yang mampu. Orang yang mengingkari hukum wajibnya

adalah kufur dan murtad dari agama Allah. Tujuan beribadah haji seperti

halnya dengan ibadah-ibadah lainnya tidak boleh lain kecuali untuk

dengan secara ikhlas menyembah kepada Allah, memperhambakan diri

kepada-Nya dan hanya karena mematuhi perintah-Nya (Gayo, TT).

b. Syarat-syarat haji

Terdapat beberapa persyaratan bagi orang yang akan melaksanakan

ibadah haji (Maksum, 2013) :

1. Islam

Calon jemaah haji haruslah seorang yang beragama islam. Bukakn

hanya karena ibadah haji adalah puncak dari rukun-rukun Islam, akan

tetapi juga karena di tanah suci sanalah hendaknya nampak orang-orang

yang tempak jelas benar-benar berserah diri kepada Allah.



2. Baligh, Berakal, Sehat, dan Merdeka

Orang yang berakal sehat bisa memahami makna dan tujuan dari

ibadah haji yang dilaksanakan. Sedangkan merdeka tanpa ada ikatan

perbudakan tertentu, ia bisa menjalankan ibadah haji dengan bebas

memilih mengabdi hanya untuk Allah dan berserah diri sepenuhnya

kepada-Nya tanpa ada beban  tekanan dari siapapun.

3. Mampu

Mampu menunaikan ibadah haji di sini mencakup banyak aspek

diantaranya: materi, fisik, ilmiah, dan rohani, dan keamanan.

4. Bisa melakukan perjalanan

Seseorang yang belum mempunyai waktu yang sesuai untuk

berangkat haji, maka ia boleh menangguhkan sampai keadaannya lebih

sesuai. Namun menunda-nunda ibadah haji tanpa ada alasan yang

dibenarkan tidak diperkenankan karena penundaan itu dapat

menyebabkan dosa.

c. Rukun haji

Rukun-rukun haji yang wajib dilaksanakan oleh jema’ah haji

(Maksum, 2013):

1. Niat dengan berihram

Ihram adalah pernyataan atau niat untuk memulai mengerjakan

ibadah haji atau  umrah ketanah suci dengan memakai pakaian ihram

disertai niat haji atau umrah di  miqat (tempat memulai niat).



2. Wukuf di Arafah

Waktu wukuf dimulai dari terbit fajar pada tanggal 9 Zulhijjah.

Pada saat wukuf di Arafah, jema’ah haji lebih dianjurkan untuk

mendekatkan diri kepada Alllah SWT dengan menanamkan tekad

untuk menjauhkan diri sejauh-jauhnya dari bujuk rayu dan langkah

setan.

3. Thawaf

Thawaf dimulai dan berakhir di Hajar Aswad, dengan membaca

Bismillah Allahu Akbar sambil mengangkat tangan dan mengecupnya

bersamaan dengan langkah mengelilingi ka’bah. Thawaf harus

dilaksanakan dengan aurat tertutup oleh pakaian ihram, suci dari najis,

dan harus berwudhu.

4. Sa’i

Sa’i adalah berjalan atau berlari-lari kecil antara bukit Shafa dan

Marwah sebanyak tujuh kali. Perjalanan dari Shafa ke Marwah

dihitung satu kali begitu juga sebaliknya dari Marwah. Sehingga

perjalanan pulang pergi dari Shafa ke Shafa lagi di hitung dua kali.

5. Bercukur

6. Tertib



4. Kematangan Beribadah Haji

a. Pengertian kematangan beribadah haji

Berdasarkan beberapa definisi kematangan beragama dan haji, maka

dapat dioperasionalkan menjadi kematangan beribadah haji, sehingga

dapat disimpulkan bahwa kematangan beribadah haji adalah kemampuan

individu dalam memahami dan menghayati nilai-nilai agama yang

dirasakan selama melaksanakan ibadah sehingga melekat pada diri

individu yang telah melaksanakan ibadah haji dan individu tersebut dapat

mengaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Individu yang telah

melaksanakan ibadah haji akan menampilkan sikap dan perilaku yang baik

dan berlandaskan agama serta pengalaman yang dirasakan individu selama

melaksanakan ibadah haji.

b. Aspek-aspek kematangan beribadah haji

Aspek-aspek kematangan beribadah haji dapat dilihat dari persiapan

yang dilakukan oleh individu sebelum melaksanakan ibadah haji dan

evaluasi yang terjadi pada individu ketika telah kembali ke tanah air.

1. Persiapan sebelum melaksanakan ibadah haji

Terdapat 11 macam persiapan yang perlu diketahui oleh calon

jema’ah haji (Gayo, TT), di antaranya :

a) Ikhlas

Niat tunggal dan bulat bahwa pergi menunaikan ibadah haji,

hanya karena melaksanakan perintah Allah, dan untuk mengharapkan



ridha-Nya semata, dimana individu harus menghindari perasaan ria,

ingin dipuji, takabur, sombong, merasa hebat, serta sifat-sifat jelek

lainnya. Berserah dirilah kepada Allah, dan lakukan semuanya itu

dengan taqwa.

b) Sabar

Sikap sabar amat diperlukan dalam melaksanakan ibadah haji.

Ketika di tanah suci, jutaan jema’ah dengan berbagai  sifat, tabiat dan

kebiasaan yang berbeda berkumpul maka akan ada saja perilaku yang

bisa membuat jema’ah marah. Bersabarlah, sabar itu penting karena

niat ibadah.

c) Uang halal

Mengerjakan haji dengan uang halal diharapkan dapat

memberikan predikat mabrur pada individu yang telah melaksanakan

ibadah haji. Dalam satu hadistnya, Rasulullah SAW bersabda: Apabila

seseorang melaksanakan ibadah haji dengan nafkah yang baik (halal)

dan meletakkan kakinya di atas kendaraanya, maka ketika ia berseru:

“Labbaik Allahumma Labbaik”, dia akan mendapat sambutan dengan

seruan dari langit: “diterima panggilanmu dan berbahagialah engkau,

karena bekalmu halal dan kendaraan yang engkau pakai halal, dan

haji mu diterima, tidak ditolak” (HR. Tabrani dari Abu Hurairah).

d) Tolong-menolong

Orang yang banyak menolong orang lain dengan ikhlas, segala

urusannya akan mudah dan lancar, dia akan terhindar dari berbagai



kesulitan. Niat menolong harus dengan ikhlas tanpa mengharapkan

sesuatu dan hanya mencari ridha Allah semata.

e) Bersihkan dan sucikan diri

Membersihkan dan mensucikan diri secara rohani dapat dilakukan

dengan cara taubat dan memohon ampun kepada Allah, mohon maaf

kepada orang tua, istri/suami, anak-anak saudara maupun tetangga,

memperbaiki atau meningkatkan mutu shalat agar lebih baik dari

sebelumnya, mengeluarkan zakat. Dengan membersihkan diri sebelum

pergi,  diharapkan bisa terhindar dari hukuman-hukuman Allah di

tanah suci.

f) Penataran haji

Penataran haji adalah suatu rangkaian ibadah yang terikat oleh

waktu dan tempat disertai aturan dan larangan yang sangat ketat.

Ibadah haji terbagi atas sifat-sifat : Rukun, jika ditinggalkan dapat

membatalkan ibadah haji. Wajib, jika ditinggalkan wajib ditebus

dengan membayar dam. Sunat, jika dilakukan akan pendapat pahala

dan ditinggalkan tidak berdosa.

g) Belajar berdoa

Doa dalam pelaksanaan ibadah haji adalah doa-doa bagus yang

intinya untuk memohon kebahagiaan dan kesejahteraan kita di dunia

dan akhirat. Dengan menghayati arti dan makna doa tersebut, ibadah

akan menjadi khusyuk.

h) Persoalan hutang piutang



Sebelum berangkat haji sebaiknya segala sangkutan dilimpahkan

atau setidak-tidaknya dipermaklumkan kepada keluarga yang ditinggal

agar jika terjadi apa-apa keluarga yang tinggal dapat

menyelesaikannya.

i) Bekal untuk keluarga

Sebelum berangkat jema’ah harus meninggalkan bekal untuk

keluarga yang ditinggalkan dan jumlahnya harus mencukupi untuk

kehidupan  dan keperluan selama jema’ah berada di tanah suci.

j) Sejarah Islam

Selain untuk ibadah haji, tujuan ke tanah suci sudah pasti untuk

ziarah ke tempat-tempat bersejarah di sekitar kota Mekkah dan

Madinah. Dengan mengetahui riwayat dari tempat-tempat bersejarah

itu, pada saat berziarah jema’ah akan mendapat gambaran yang lebih

lengkap tentang pengetahuan sejarah Islam semasa perjuangan

Rasulullah SAW yang mengingatkan bagaimana gigihnya beliau

bersama para sahabat untuk memperjuangkan agama Islam.

k) Belajar shalat jenazah

Pada musim haji, baik di Masjidil Haram maupun Masjid

Nabawi, hampir setiap  shalat wajib diiringi dengan shalat jenazah.

Oleh karena itu bagi yang belum mengetahui tata cara pelaksanaan

shalat jenazah atau belum dapat bacaannya dianjurkan untuk

mempelajari serta menghafal sebelum berangkat ke tanah suci.

2. Pelaksanaan Ibadah Haji



Rukun-rukun haji yang wajib dilaksanakan oleh jema’ah haji

(Maksum, 2013):

1. Niat dengan berihram

Ihram adalah pernyataan atau niat untuk memulai mengerjakan

ibadah haji atau  umrah ketanah suci dengan memakai pakaian ihram

disertai niat haji atau umrah di  miqat (tempat memulai niat).

2. Wukuf di Arafah

Waktu wukuf dimulai dari terbit fajar pada tanggal 9 Zulhijjah.

Pada saat wukuf di Arafah, jema’ah haji lebih dianjurkan untuk

mendekatkan diri kepada Alllah SWT dengan menanamkan tekad

untuk menjauhkan diri sejauh-jauhnya dari bujuk rayu dan langkah

setan.

3. Thawaf

Thawaf dimulai dan berakhir di Hajar Aswad, dengan membaca

Bismillah Allahu Akbar sambil mengangkat tangan dan mengecupnya

bersamaan dengan langkah mengelilingi ka’bah. Thawaf harus

dilaksanakan dengan aurat tertutup oleh pakaian ihram, suci dari najis,

dan harus berwudhu.

4. Sa’i

Sa’i adalah berjalan atau berlari-lari kecil antara bukit Shafa dan

Marwah sebanyak tujuh kali. Perjalanan dari Shafa ke Marwah

dihitung satu kali begitu juga sebaliknya dari Marwah. Sehingga

perjalanan pulang pergi dari Shafa ke Shafa lagi di hitung dua kali.



5. Bercukur

6. Tertib

1. Evaluasi ketika kembali ke tanah air

Untuk menjaga kemabruran, individu yang telah melaksanakan ibadah

haji sebaiknya selalu mempertahankan dan mengamalkan seluruh amal

ibadah, perbuatan, dan kegiatan yang telah dilaksanakan di tanah suci

sampai di tanah air (Rangkuti & Haniah, TT). Upaya tersebut di antaranya:

a. Selalu jujur dalam berbicara, menyampaikan amanat apabila

dipercaya, dan berlaku baik terhadap tetangga.

b. Melakukan shalat lima waktu tepat pada waktunya dan dengan

khusyuk.

c. Selalu mengerjakan shalat tengah malam.

d. Membiasakan shalat berjema’ah di mesjid, mushalah, atau di

rumah bersama seluruh keluarga.

e. Selalu berzikir dan berdoa kepada Allah.

C. Kerangka Berfikir

Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) (dalam Sururin, 2004) mengatakan

bahwa selain fisik, psikologis dan sosial, spiritual atau agama juga merupakan

karakteristik kesehatan mental. Kesehatan mental menurut Jalaluddin (2008)

merupakan suatu kondisi batin yang senantiasa berada dalam keadaan tenang,

aman, dan tentram. Upaya untuk menemukan ketenangan batin dapat



dilakukan antara lain melalui penyesuaian diri secara resignasi (penyerahan

diri sepenuhnya kepada Tuhan).

Lebih jauh Daradjat (dalam Ramayulis, 2002) mengatakan bahwa

kesehatan mental adalah terwujudnya keserasian yang sungguh-sungguh

antara fungsi-fungsi kejiwaan dan terciptanya penyesuaian diri antara

manusia dengan dirinya sendiri dan lingkungannya, berlandaskan keimanan

dan ketaqwaan, serta bertujuan untuk mencapai hidup yang bermakna dan

bahagia di dunia dan akhirat. Sururin (2004) juga menjelaskan bahwa

kesehatan mental dalam islam adalah ibadah dalam pengertian luas atau

pengembangan potensi diri yang dimiliki manusia dalam rangka pengabdian

kepada Allah dan agamanya, untuk mendapatkan al-nafs al-muthmainnah

(jiwa yang bahagia dan tenang).

Salah satu bentuk perilaku ibadah yang dapat menghantarkan individu

kepada kesehatan mental adalah dengan melaksanakan ibadah haji. Bagher

dkk (2013) menemukan bahwa haji dapat menurunkan tingkat depresi pada

individu yang telah melaksanakan ibadah haji karena haji merupakan ibadah

yang dapat membuat individu menjadi lebih kebal terhadap penyakit mental.

Hal ini senada dengan yang diungkapkan oleh Jaelani (2001) mengungkapkan

bahwa haji  dapat berfungsi sebagai pengobatan, pencegahan, dan pembinaan

sehingga individu mengalami kesehatan mental yang baik. Jadi dapat

disimpulkan bahwa haji merupakan salah satu kegiatan keagamaan yang

dapat menghantarkan individu kepada kesehatan mental. Pada musim haji,

muslim dari seluruh penjuru dunia datang ke tanah suci Mekkah. Pada



moment ini juga manusia dari seluruh dunia berkumpul dan saling

bersilaturrahmi satu dengan lainnya. Hawari (1997) mengatakan bahwa

silaturrahmi merupakan dimensi kesehatan mental yang utama dalam

hubungan antar manusia dan haji merupakan salah satu bentuk silaturrahmi

tanpa memandang perbedaan ras karena semua makhluk adalah ciptaan Allah.

Rusydi (2013) lebih jelas mengungkapkan bahwa dengan mengikuti

kegiatan keagamaan maka individu cenderung akan memiliki kesehatan

mental yang tinggi karena ajaran-ajaran agama yang mengajarkan individu

berserah diri kepada Tuhan, berbuat baik kepada orang lain, bersabar, dan

ajaran-ajaran agama lainnya tentu akan membawa kebaikan jiwa dan

kesejahteraan psikologis. Selama melaksanakan ibadah haji para jema’ah

dianjurkan untuk lebih meningkatkan ketaqwaan kepada Allah, seperti halnya

pada saat melaksanakan wukuf di Arafah jema’ah haji disunnahkan

memperbanyak dzikir dan berdo’a kepada Allah (Ayyub, 2002). Bagher, dkk

(2013) dalam penelitiannya lebih jelas mengungkapkan bahwa haji

merupakan ibadah yang memiliki peran penting dalam hal keselamatan dan

kesejahteraan sehingga dengan ibadah haji individu akan lebih religius dan

lebih kebal terhadap penyakit mental karena adanya peningkatan spiritual

yang lebih baik.

Selama melaksanakan ibadah haji, banyak rangkaian kegiatan yang harus

dilakukan oleh individu demi kelancaran dalam melaksanakan ibadah haji

sehingga individu tersebut mendapatkan kematangan beribadah haji yang

baik. Bimbingan haji merupakan latihan yang diberikan kepada calon haji



sehingga dapat merubah pola pikir maupun tingkah laku individu yang akan

melaksanakan ibadah haji kearah lebih baik (Mufnaetty & Hasany, 2010).

Persiapan pelaksanakan ibadah haji sangat penting dilakukan oleh individu

yang akan melaksanakan ibadah haji sehingga pada saat melaksanakan ibadah

haji ataupun rukun haji jemaah dapat melaksanakannya dengan baik dan

maksimal. Hal ini akan berdampak kepada kematangam beribadah haji

individu tersebut. Kematangan beribadah haji adalah kemampuan individu

dalam memahami dan menjadikan pelaksanaan ibadah haji sebagai stimulus

yang diterima sehingga melekat pada kehidupan pribadi individu dan

mengaplikasikan nilai-nilai agama tersebut dengan menampilkan sikap dan

tingkah laku yang sesuai dengan pemahaman dan pengalaman yang dirasakan

selama melaksanakan ibadah haji.

Hasan (2008) mengatakan  bahwa pengalaman spiritual berhaji

memberikan kesan yang mendalam dan dapat merubah sikap dan orientasi

spiritual individu ketika kembali ke tanah air, karena selama melaksanakan

ibadah haji banyak hikmah atau pengalaman rohaniah yang diperoleh

individu yang memberikan pengaruh yang kuat dalam jiwa individu tersebut

(Jaelani, 2001). Apabila ibadah haji bernilai mabrur, nilai itu akan membekas

dalam diri individu sehingga ketika kembali dari tanah suci membawa

semangat beribadah yang tinggi, baik ibadah langsung kepada Allah atau

beribadah yang berhubungan dengan sesama (Maskum, 2013). Dengan ini

diharapkan bagi individu yang sudah melaksanakan ibadah haji dapat

menunjukkan perilaku yang baik dan menjadi contoh bagi masyarakat



sekitarnya. Namun pada kenyataannya, masih terjadi beberapa kasus kriminal

di kalangan masyarakat yang banyak dilakukan oleh individu yang telah

melaksanakan ibadah haji dan menunjukkan bahwa belum diaplikasikannya

nilai-nilai yang didapat dari pelaksanaan ibadah haji tersebut. Berdasarkan

pemaparan tersebut, maka peneliti ingin mengetahui lebih lanjut bagaimana

pengaruh kematangan beribadah haji terhadap kesehatan mental pada

individu yang telah melaksanakan ibadah haji.

D. Hipotesis

Hipotesis penelitian ini adalah terdapat pengaruh kematangan beribadah

haji terhadap kesehatan mental pada individu yang telah melaksanakan ibadah

haji.


