
1 

 

 

 

BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Di dalam UUSPN No.2/1989 pasal 39 ayat (2) ditegaskan bahwa 

isi kurikulum setiap jenis, jalur, dan jenjang pendidikan wajib memuat, 

antara lain; pendidikan agama. Dan dalam penjelasannya dinyatakan 

bahwa pendidikan agama merupakan usaha untuk memperkuat keimanan 

dan ketakwaan terhadap tuhan yang maha esa sesuai dengan agama yang 

dianut oleh peserta didik yang bersangkutan dengan memperhatikan 

tuntutan untuk menghormati agama lain dalam hubungan kerukunan antar 

umat beragama dalam masyarakat untuk mewujudkan persatuan nasional. 

Dalam konsep Islam, iman merupakan potensi rohani yang 

harus diaktualisasikan dalam bentuk amal sholeh, sehingga 

menghasilkan prestasi rohasi (iman) yang disebut takwa. Amal 

sholeh itu menyangkut keserasian dan keselarasan hubungan 

manusia dengan Allah dan hubungan manusia dengan dirinya yang 

membentuk kesholehan pribadi; hubungan manusia dengan 

sesamanya yang membentuk kesholehan sosial (solidaritas sosial), 

dan hubungan manusia dengan alam yang membentuk kesholehan 

terhadap alm sekitar. Kualitas amal sholeh ini akan menentukan 

derajat ketakwaan (prestasi rohani/iman) seseorang dihadapan 

Allah SWT (Muhaimin, 2008: 75). 

Tiga prinsip yang menjadi perhatian serius bagi manusia yang 

beragama dalam pendidikan Islam, yaitu persoalan aqidah, ibadah dan 

akhlak. Ketiganya memiliki keterpautan satu dengan yang lain. Ketika 

salah satunya melemah, maka yang lain akan terpengaruh dan kurang 

harmonis (Ilyas, 2000: 10). Pendidikan aqidah merupakan pendidikan 

yang sangat vital dalam dunia pendidikan agama Islam, karena pendidikan 
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aqidah sangat berarti bagi seluruh umat. Arti penting Allah menciptakan 

semua makhluk-Nya kecuali untuk beribadah dan menyembah-Nya saja, 

dan itu semua tidak dapat diperoleh kecuali dengan pendidikan yang 

benar, antara lain khususnya pendidikan aqidah. 

Kehidupan dewasa ini telah berkembang menjadi demikian 

materialistis. Materi menjadi tolak ukur dalam segala hal, kesuksesan dan 

kebahagiaan ditentukan oleh materi. Pendidikan Aqidah adalah dasar 

fondasi bagi agama. Ibadah seseorang tidak akan diterima oleh Allah SWT 

jika tidak memiliki aqidah yang benar. Itulah sebabnya kenapa Rasulullah 

SAW selama 13 tahun periode makkah memusatkan dakwahnya untuk 

membangun aqidah yang benar dan kokoh. Sehingga bangunan Islam 

dengan mudah bisa berdiri di periode Madinah dan bangunan itu akan 

bertahan terus sampai hari kiamat. 

Ilyas, 2000: 10 Mengatakan bahwa seseorang apabila memiliki 

aqidah yang kuat, pasti akan melaksanakan ibadah dengan tertib, memiliki 

akhlak yang mulia dan bermu’amalat dengan baik. Ibadah seseorang tidak 

akan diterima oleh Allah SWT kalau tidak dilandasi dengan aqidah. Allah 

SWT berfirman: 

                      

             

Artinya “Dan Sesungguhnya telah diwahyukan kepadamu dan kepada 

(nabi-nabi) yang sebelummu. "Jika kamu mempersekutukan (Tuhan), 

niscaya akan hapuslah amalmu dan tentulah kamu termasuk orang-orang 

yang merugi”  (QS. Az-Zumar: 65). 
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Artinya “Sesungguhnya Allah tidak akan mengampuni dosa syirik, dan 

Dia mengampuni segala dosa yang selain dari (syirik) itu, bagi siapa yang 

dikehendaki-Nya. Barangsiapa yang mempersekutukan Allah, maka 

sungguh ia telah berbuat dosa yang besar” (QS. An-Nisa’: 48). 
 

Ayat-ayat di atas dan yang senada jumlahnya banyak, 

menunjukkan bahwa segala amal tidak diterima jika tidak bersih dari 

syirik. Karena itulah perhatian Nabi Muhammad SAW yang pertama kali 

adalah pelurusan aqidah. Hal pertama yang di dakwahkan para rasul 

kepada umatnya adalah untuk beribadah hanya kepada Allah SWT semata 

dan meninggalkan segala yang dituhankan selain dia. Allah SWT 

berfirman: 

                       

          

Artinya “Dan tidaklah kami mengutus para Rasul itu melainkan untuk 

memberikan kabar gembira dan memberi peringatan. Barangsiapa yang 

beriman dan mengadakan perbaikan, maka tak ada kekhawatiran 

terhadap mereka dan tidak pula mereka bersedih hati” (QS. Al-An’am: 48) 

 

                         

    

Artinya “Orang-orang yang beriman dan tidak mencampuradukkan iman 

mereka dengan kezaliman (syirik), mereka Itulah yang mendapat 

keamanan dan mereka itu adalah orang-orang yang mendapat petunjuk”  
(QS. Al-An’am: 82). 
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Ayat-ayat di atas telah memberi kabar gembira kepada orang-orang 

beriman yang mengesakan Allah SWT, yaitu orang-orang yang tidak 

mencampuradukkan antara keimanan dengan kesyirikan, dan selalu 

menjauhi segala bentuk perbuatan kesyirikan. Sungguh mereka akan 

mendapatkan keamanan yang sempurna dari siksaan Allah di dunia dan 

akhirat. Mereka itulah orang-orang yang mendapatkan petunjuk di dunia. 

 Pendidikan Aqidah merupakan asas kepada pembinaan Islam pada 

diri seseorang. Aqidah merupakan inti kepada amalan Islam seseorang. 

Aqidah Islam melahirkan seseorang atau masyarakat yang mempunyai 

kepribadian yang unggul yang pada akhirnya akan menjelmakan melalui 

tingkah laku, percakapan dan gerak-gerik hati seseorang atau sebuah 

masyarakat. Aqidah Islam yang telah meresap ke dalam jiwa dan lubuk 

hati seseorang akan menimbulkan kesan-kesan positif. 

Dalam literatur Psikologi, ditemukan beberapa pengertian 

kesehatan mental. Musthafa Fahmi, sebagaimana dikutip oleh Muhammad 

Mahmud menemukan dua pola dalam mendefinisikan kesehatan mental: 

a. Pertama, pola negatif (salabiy), bahwa kesehatan mental adalah 

terhindarnya seseorang dari segala neurosis (al-amradh al-ashabiyah) 

dan psikosis (al-amradh al-dzihaniyah). 

b. Kedua, pola positif (ijabiy), bahwa kesehatan mental adalah 

kemampuan individu dalam penyesuaian diri sendiri dan terhadap 

lingkungan sosialnya (Ramayulis, 2011: 140). 
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Zakiah Daradjat secara lengkap mendefinisikan kesehatan mental 

dengan “terwujudnya keserasian yang sungguh-sungguh antara fungsi-

fungsi kejiwaan dan terciptanya penyesuaian diri antara individu dengan 

dirinya sendiri dan lingkungannya berdasarkan keimanan dan ketakwaan” 

(Ramayulis, 2011: 142). 

Dalam Islam, Ada tiga pola yang dikembangkan untuk 

mengungkap metode perolehan dan pemeliharaan kesehatan mental: 

Pertama, metode tahalli, takhalli, dan tajalli; Kedua, metode syariah, 

thariqah, haqiqah, dan ma’rifat; dan Ketiga, metode iman, Islam, dan 

ihsan. Di sini, penulis lebih cenderung memilih pola yang ketiga. Metode 

Imaniah, iman secara harfiah diartikan dengan rasa aman (al-aman) dan 

kepercayaan (al-amanah). Orang yang beriman berarti jiwanya merasa 

tenang dan sikapnya penuh keyakinan dalam menghadapi problem hidup. 

Pendidikan yang telah dilakukan SMP Al-Islam I Surakarta 

terhadap peserta didik, tidak lain untuk mengembalikan manusia kepada 

aqidah yang benar, yakni aqidah yang dapat membawa kepada 

penghambaan diri serta menyerahkan diri sepenuhnya kepada Allah, 

sehingga implementasi dari aqidah itu adalah bentuk-bentuk peribadatan 

dan amal shalih yang benar kemudian akan menjadikan peserta didik 

memiliki kesehatan mental yang baik, dan mampu untuk menguasai 

lingkungan serta berintegrasi denganya. 

Melihat visi yang ditegakkan di SMP Al-Islam I Surakarta yaitu 

“Unggul dalam bidang IMTAQ dan IPTEK dalam menggapai 



6 

 

 

 

kesejahteraan lahir dan batin, maupun misi yang berbunyi “Menegakkan 

pengamalan ajaran Islam berdasarkan Al-Qur’an dan As-Sunnah dalam 

semua aspek kehidupan”. 

Hal inilah yang mendorong kesadaran SMP Al-Islam I Surakarta 

untuk meningkatkan mutu pendidikan dan pengetahuan agamanya. Oleh 

karena itu, perlu adanya mediator dan fasilitator yang memadai, agar 

harapan dan Cita-cita SMP Al-Islam I Surakarta dapat terwujudkan. 

Pendidikan aqidah Islamiyah sebagai pondasi utama kehidupan umat 

beragama, serta akan menjadikan peserta didik memiliki kesehatan mental. 

Dari latar belakang visi-misi itulah kemudian penulis ingin 

meneliti lebih jauh tentang pendidikan aqidah dan faktor-faktor yang 

mempengaruhi kesehatan mental pada tingkat SMP. Dengan demikian 

dalam  menulis skripsi ini penulis mengambil judul: “Pengaruh 

Pendidikan Aqidah Terhadap Kesehatan Mental Siswa Kelas VIII 

SMP Al-Islam 1 Surakarta Tahun Pelajaran 2011/2012”, penulis 

lakukan di SMP Al-Islam 1 Surakarta yang berlokasi di Jl. Mr. Muh. 

Yamin 125, Kelurahan Tipes, Kecamatan Serengan, Surakarta. 

B. Penegasan Istilah 

Untuk memudahkan dalam memahami arti dan maksud dari judul 

tersebut maka penulis jelaskan masing-masing istilah yang terdapat dalam 

judul tersebut:  
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1. Pengaruh  

Pengaruh adalah daya yang ada atau timbul dari sesuatu 

“orang, benda” (KBBI V1.1: 2010). Sedangkan yang penulis maksud 

dalam skripsi ini adalah sesuatu yang akan dihasilkan  atau terwujud 

pada peserta didik. 

2. Pendidikan Aqidah 

Pendidikan mengandung pembinaan kepribadian, 

pengembangan kemampuan, atau potensi yang perlu dikembangkan; 

peningkatan pengetahuan dari tidak tahu menjadi tahu, serta tujuan ke 

arah mana peserta didik dapat mengaktualisasikan dirinya secara 

optimal mungkin (Suwarno, 2008: 22). Sedangkan Aqidah menurut 

Hasan Al-Banna (2003: 02) adalah beberapa perkara yang wajib 

diyakini kebenarannya oleh hati, mendatangkan ketentraman jiwa, 

menjadi keyakinan yang tidak bercampur sedikitpun dengan keragu-

raguan. 

Berdasarkan pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa, 

pendidikan aqidah yang dimaksud adalah proses pengubahan sikap dan 

tingkah laku seseorang atau kelompok orang dalam usaha 

mendewasakan manusia melalui upaya pengajaran dan latihan yang 

berdasarkan pada aqidah yang benar yaitu, Aqidah Islamiyah. 

3. Kesehatan Mental 

Zakiah Daradjat secara lengkap mendefinisikan 

kesehatan mental dengan ”terwujudnya keserasian yang 

sungguh-sungguh antara fungsi-fungsi kejiwaan dan 

terciptanya penyesuaian diri antara individu dengan dirinya 
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sendiri dan lingkungannya berdasarkan keimanan dan 

ketakwaan, serta bertujuhan untuk mencapai hidup yang 

bermakna dan bahagia di dunia dan di akhirat ” (Ramayulis, 

2011: 142) 

 

Dari penegasan istilah di atas, maka maksud dari judul 

penelitian ini dapat dirumuskan pengertianya secara tertulis sebagai 

berikut: “Suatu penelitian yang membahas tentang bagaimanakah 

pengaruh pendidikan aqidah terhadap kesehatan mental siswa kelas 

VIII yang berada di SMP Al-Islam 1 Surakarta tahun pelajaran 

2011/2012”. 

C. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah penulis paparkan di 

atas maka penulis bisa mengambil satu rumusan masalah yang akan 

dilakukan, yaitu: “Adakah pengaruh Pendidikan Aqidah dalam Kesehatan 

Mental siswa di kelas VIII SMP Al-Islam 1 Surakarta?”. 

D. Tujuan dan Manfaat Penelitian 

1. Tujuan Penelitian 

Berkaitan dengan masalah yang diuraikan di atas maka tujuan 

penelitian ini adalah untuk mengetahui ada atau tidaknya pengaruh 

pendidikan aqidah terhadap kesehatan mental siswa di SMP Al-Islam 1 

Surakarta. 

2. Manfaat Penelitian 

Dari tinjauan di atas, diharapkan penelitian ini dapat dimanfaatkan 

untuk: 

 



9 

 

 

 

a. Teoritis atau akademis 

Sebagai tambahan informasi bagi pengembangann ilmu 

pendidikan. 

b. Praktis 

Bagi SMP Al-Islam 1 Surakarta hasil penelitian ini diharapkan 

dapat memberikan sumbangan positif, dalam mengetahui tingkat 

pendidikan aqidah terhadap kesehatan mental anaknya di sekolah 

tersebut. 

E. Kajian Pustaka 

Kajian pustaka merupakan uraian singkat tentang hasil-hasil 

penelitian yang telah dilakukan sebelumnya tentang masalah sejenis 

sehingga diketahui secara jelas posisi dan kontribusi peneliti, selain itu 

juga berupa bukti yang telah diterbitkan. 

Adapun tentang masalah yang hampir sejenis, di antaranya 

sebagaimana yang dilakukan oleh: 

1. Wahyudi (UMS: 2008) dengan judul skripsi “Hubungan antara 

Pendidikan Agama Islam dalam Keluarga dengan Kenakalan Remaja 

pada Siswa SMA Al-Islam 3 Surakarta Tahun Pelajaran 2007/2008”, 

menyimpulkan bahwa: 

a. Pendidikan Agama Islam dalam Keluarga pada Siswa SMA Al-

Islam 3 Surakarta Tahun Pelajaran 2007/2008 adalah baik. Hal 

ini dibuktikan dari hasil analisis yang menunjukkan bahwa dari 

70 siswa, 5,3 % siswa (4 orang) memiliki skor rendah dan 94,7 

% siswa (66 orang) memiliki skor tinggi. Akan tetapi kenakalan 

remaja pada Siswa adalah tinggi, terbukti dari hasil analisis yang 
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menunjukkan bahwa 45,7 % siswa memiliki skor rendah dan 

54,3 % memiliki skor tinggi. 

b. Terdapat hubungan yang signifikan antara Pendidikan Agama 

Islam dalam keluarga dengan Kenakalan Remaja pada Siswa 

SMA Al-Islam 3 Surakarta Tahun Pelajaran 2007/2008, dengan 

koefisien korelasi bernilai negatif. Artiya, jika pendidikan 

Agama Islam dalam keluarga semakin meningkat maka 

kenakalan remaja semakin berkurang. Sebaliknya jika 

pendidikan Agama Islam dalam Keluarga semakin rendah, maka 

kenakalan remaja akan semakin meningkat. 

2. Suparno (UMS:2006) dengan judul skripsi “Metode Pembelajaran 

Aqidah dan Akhlak di SDIT Ar-Risalah Surakarta Tahun Pelajaran 

2006-2007”, menyimpulkan bahwa hasil pembelajaran Aqidah 

Akhlak yang ditunjukkan oleh siswa di SDIT Ar-Risalah Surakarta 

Tahun Pelajaran 2006-2007 yaitu: Siswa dapat membedakan hal-hal 

yang termasuk mentauhidkan Allah SWT dan hal-hal yang termasuk 

syirik kepada Allah, dan juga siswa memiliki akhlak dasar Islam 

seperti akhlak kepada yang lebih tua harus menghormati dan akhlak 

kepada yang lebih muda harus mengasihi serta akhlak makan dan 

minum harus membersihkan tangan, berdo’a, memakai tangan kanan, 

tidak sambil berdiri ketika makan atau minum dan seterusnya. 

Berkenaan dengan penelitian yang akan penulis lakukan, akan 

difokuskan pada pengaruh pendidikan Aqidah terhadap kesehatan mental. 

Walaupun demikian, penelitian diatas dapat menjadi bahan pembanding 

dalam penelitian yang akan penulis lakukan. Berdasarkan penelitian-

penelitian diatas, dapat disimpulkan bahwa belum ada penelitian mengenai 

“Pengaruh Pendidikan Aqidah terhadap Kesehatan Mental Siswa kelas 

VIII SMP Al-Islam 1 Surakarta tahun pelajaran 2011/2012”. 
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Dengan demikian penelitian ini merupakan unsur kebaharuan. 

Apabila terdapat penelitian yang mirip atau bahkan sama dari penelitian 

yang akan penulis angkat, maka hal itu diluar pengetahuan penulis. 

Sehingga dalam hal ini penelitian tersebut menjadi pelengkap, tambahan, 

dan pendukung khasanah penelitian mengenai pengaruh pendidikan aqidah 

terhadap kesehatan mental siswa. 

F. Hipotesis 

Hipotesis adalah suatu teori sementara yang kebenaranya masih 

perlu diuji (Arikunto, 1992: 63). Dengan demikian maka hipotesa tidak 

selamanya harus terbukti kebenaranya, akan tetapi apabila setelah 

diadakan penelitian dan ternyata hipotesa yang diajukan terbukti 

kebenarannya, maka hipotesa ini dapat berubah menjadi tesa. Mengenai 

rumusan hipotesis, penulis mengajukan dua buah rumusan hipotesis yaitu 

sebagai berikut: 

1. Hipotesa Alternatif (Ha) 

Siswa yang memperoleh nilai tinggi dalam pelajaran pendidikan 

aqidah memiliki kesehatan mental yang lebih baik jika dibandingkan 

dengan siswa yang memperoleh nilai rendah. 

2. Hipotesa Nol (Ho) 

Tidak Ada pengaruh positif antara yang memperoleh nilai tinggi dalam 

pelajaran pendidikan aqidah dengan siswa yang memperoleh nilai 

rendah. 
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G. Metode Penelitian 

Metode penelitian adalah cara-cara berpikir dan berbuat yang 

dipersiapkan dengan baik untuk mengadakan penelitian dan untuk 

mencapai tujuan penelitian (Kartono, 1996: 20). 

1. Jenis Penelitian 

Penelitian ini adalah penelitian lapangan yang bersifat 

deskriptif kwantitatif, yaitu menggambarkan keadaan yang ada pada 

objek penelitian disertai dengan analisis statistic, kemudian untuk 

pembahasan yang digunakan adalah uji-t yaitu suatu penelitian yang 

bertujuan untuk menguji koefesien regresi, uji-t pada dasarnya 

menunjukkan seberapa jauh pengaruh satu variabel bebas secara 

individual dalam menerangkan variasi variabel terikat 

(titaviolet.wordpress.com). 

Adapun yang menjadi variabel dalam penelitian adalah: 

a. Variabel X : Pendidikan Aqidah 

b. Variabel Y : Kesehatan Mental 

2. Metode Penelitian Subyek 

a. Populasi 

Populasi adalah keseluruhan subyek penelitian yang akan di 

teliti (Arikunto, 1992: 102). Populasi pada penelitian ini adalah 

siswa kelas VIII di SMP Al-Islam 1 Surakarta. Adapun jumlah 

siswa kelas VIII yang ada di SMP Al-Islam 1 Surakarta adalah 208 

siswa. 

 



13 

 

 

 

b. Sampel dan Teknik Sampling 

Sampel adalah sebagian atau wakil populasi yang akan diteliti, 

oleh karenanya pengambilan sampel harus dilakukan dengan cara 

sedemikian rupa sehingga dapat diperoleh sampling yang benar-

benar mampu menggambarkan keadaan populasi yang sebenarnya, 

maka sampel harus representative (Arikunto, 2002: 109) 

Sedangkan Teknik sampling adalah cara menentukan 

sampel yang jumlahnya sesuai dengan ukuran sampel yang 

akan dijadikan sumber data sebenarnya, dengan 

memperhatikan sifat-sifat dan penyebaran populasi agar 

diperoleh sampel yang representative atau benar-benar 

mewakili populasi (Nawawi, 1983: 152). Sementara Gay, 

sebagaimana dikutip oleh sumanto (1990: 28) mengatakan 

bahwa jumlah sampel terkecil yang dapat diterima tergantung 

pada jenis risetnya, yaitu: 

 

a. Riset deskriptif   : 10% dari populasi 

b. Riset korelasi   : 30 subyek 

c. Riset kausal komparatif  : 30 subyek/kelompok 

d. Riset eksperimen   : 50 subyek/kelompok 

 

Berdasarkan berbagai pendapat tersebut di atas, maka dalam 

penelitian ini peneliti mengambil sampel sebanyak 60 orang siswa 

kelas VIII di SMP Al-Islam 1 Surakarta yang menjadi anggota 

populasi. Jumlah tersebut dipandang representatif, karena sudah 

melampaui jumlah batas minimal sampel yang dapat diterima untuk 

jenis penelitian deskriptif korelasi sebagaimana jenis penelitian ini, 

yaitu 10% dari populasi dengan jumlah sampel minimal sebanyak 30 

subyek. 
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3. Metode Pengumpulan Data 

a. Angket, Angket merupakan sejumlah pertanyaan tertulis yang 

digunakan untuk memperoleh informasi dari responden tentang 

pribadinya, atau hal-hal yang ia ketahui (Arikunto, 1993: 40). 

Metode ini digunakan untuk memperoleh data tentang kesehatan 

mental siswa. 

b. Dokumentasi, Dokumentasi adalah suatu metode pengumpulan 

data yang bersumber pada benda-benda tertulis dalam suatu 

penelitian. Benda-benda tertulis itu dapat berupa buku, majalah, 

dokumen, peraturan, notulen rapat, catatan harian, dan sebagainya 

(Arikunto, 1993: 149). Metode ini digunakan untuk mengambil 

data yang berhubungan dengan gambaran umum SMP Al-Islam 1 

Surakarta yang meliputi sejarah berdirinya, sarana dan prasarana, 

struktur organisasi sekolah, keadaan guru dan siswa. 

c. Observasi, metode observasi adalah memperhatikan sesuatu 

dengan menggunakan mata atau pengamatan yang meliputi 

kegiatan, pemusatan perhatian terhadap suatu obyek dan 

menggunakan seluruh panca indera (Arikunto, 1996: 57). Metode 

ini bersama-sama dengan metode wawancara, dipakai untuk 

mengumpulkan data-data yang mudah dipahami dan diamati secara 

langsung seperti keadaan gedung serta fasilitas-fasilitas yang ada di 

SMP Al-Islam 1 Surakarta. 
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4. Metode Analisis Data 

Teknik analisis yang digunakan dalam menyusun skripsi ini 

adalah Analisis Diskriptif. Analisis Diskriptif adalah Analisa data 

yang berfungsi untuk mendiskripsikan atau memberi gambaran 

tentang obyek yang diteliti melalui data sample atau populasi 

sebagaimana adanya tanpa membuat analisis ataupun kesimpulan 

yang berlaku untuk umum (Sugiyono, 2001: 21). 

Analisis data dalam penelitian ini, digunakan untuk mengetahui 

sampai sejauh mana pengaruh pendidikan Aqidah terhadap kesehatan 

mental siswa di SMP Al-Islam 1 Surakarta. Analisis dari verifikasi 

data agar sebuah fenomena memiliki nilai sosial akademis dan ilmiah. 

Analisis dalam penelitian ini yang digunakan adalah kuantitatif, yaitu 

analisis data dilakukan secara kronologis setelah data dikumpulkan 

semua kemudian diolah dan dianalisis dengan secara komputerized. 

Setelah itu dilakukan analisa lanjutan Untuk mengetahui 

tingkat keeratan hubungan antara variabel dalam penelitian ini 

digunakan rumus korelasi produk moment: 

  

       

 






2222 yynxxn

yxxyn
rxy  

Keterangan: 

xyr  : Koefisien korelasi   2 x  : Kuadrat jumlah skor variabel x 

n  : Jumlah responden dari sampel  2 y : Kuadrat jumlah skor variabel y 

x : Skor setiap variabel x  2x  : Jumlah kuadrat skor variabel x 

y : Skor setiap variabel y   2y  : Jumlah kuadrat skor variabel y 

(Riduwan, 2009 : 138). 
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H. Sistematika Penulisan Skripsi  

Untuk memperoleh gambaran yang jelas tentang skripsi ini, maka 

dapat dibuat sistematika penulisan skripsi sebagai berikut: 

BAB I: Pendahuluan Meliputi; Latar Belakang Masalah, Penegasan Istilah, 

Rumusan Masalah, Tujuan dan Manfaat Penelitian, Kajian 

Pustaka, Hipotesis,  Metode Penelitian, Sistematika Penulisan 

Skripsi. 

BAB II: A. Pendidikan Aqidah; Pengertian, Tujuan, Ruang Lingkup, dan 

Sumber Pendidikan Aqidah. B. Kesehatan Mental; Pengertian, 

Ciri-ciri, Upaya Mencapai Kesehatan Mental, dan Kesehatan 

Mental dalam Al-Qur’an, Kesehatan Mental Dalam Hadits. C. 

Pengaruh Pendidikan Aqidah Terhadap Kesehatan Mental. 

BAB III: A.Gambaran Umum SMP Al-Islam 1 Surakarta yang 

pembahasanya meliputi; Letak Geografis, Sejarah Singkat 

Berdirinya, Struktur Organisasi, Visi-Misi dan Tujuan 

Pendidikan, Keadaan Guru, Karyawan dan Siswa, Prestasi Siswa, 

Sarana Prasarana (fasilitas) pendidikan. B. Pengaruh Pendidikan 

Aqidah Terhadap Kesehatan Mental Siswa Kelas VIII SMP Al-

Islam I Surakarta. 

BAB IV: Deskripsi data, Pengujian Analisis Data, Pengujian Hipotesis, 

Pembahasan Hasil Penelitian. Analisis Data Kualitatif. 

BAB V: Penutup Yang Terdiri dari Kesimpulan, Saran-saran, Kata 

Penutup, Daftar Pustaka dan Lampiran-lampiran. 


