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ABSTRAK 

 

MUHAMMAD RIZAQ, NIM: G.000090075, Pengaruh Pendidikan Aqidah 

Terhadap Kesehatan Mental Siswa Kelas VIII SMP Al-Islam 1 Surakarta Tahun 

Pelajaran 2011/2012. Fakultas Agama Islam Program Study Tarbiyah Universitas 

Muhammadiyah Surakarta, Mei 2012. 

Pendidikan Aqidah adalah merupakan hal yang sangat mendasar bagi 

seorang muslim dalam menjalankan kehidupan di dunia ini. Sudah tentu upaya-

upaya untuk dapat meraih hidayah Allah SWT itu harus sesuai dan berdasarkan 

Al-Qur’an dan Al-Hadits. Selain itu dalam Islam kebebasan bukan merupakan 

kebebasan tak terbatas, karena niat, tujuan, dan cara-caranya harus selalu sesuai 

dengan nilai-nilai agama dan norma-norma yang berlaku. Supaya amalan kita 

dapat di terima di sisi Allah SWT. 

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisa pengaruh nilai-nilai 

Aqidah terhadap Kesehatan Mental siswa di SMP Al-Islam 1 Surakarta Tahun 

Pelajaran 2011/2012. Dalam penelitian ini populasinya adalah semua siswa kelas 

VIII yang berjumlah 208 orang siswa, dari jumlah tersebut yang dijadikan sampel 

ialah 60 siswa, tehnik pengambilan sampel menggunakan tehnik simple random 

sampling.  Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode 

survey (observasi), Instrumen untuk mengumpulkan data pada penelitian berupa 

tes pilihan ganda yang terdiri dari 30 butir soal dan berupa angket sebanyak 30 

butir pernyataan maupun pertanyaan. 

Teknik analisis data yang digunakan adalah uji-t, dan berdasarkan 

perhitungan uji-t menunjukkan thitung = 5,74 dan ttabel = 1,67 pada taraf signifikansi 

5%  atau ( = 0,05) dan derajat kebebasan (db = 58) yang berarti thitung > ttabel 

(5,47 > 1,67),  maka H0 ditolak dan H1 diterima. Dengan demikian hipotesis yang 

diajukan dalam penelitian ini berbunyi. "Ada pengaruh positif yang signifikan 

antara nilai pendidikan aqidah terhadap kesehatan mental siswa kelas VIII SMP 

Al-Islam 1 Surakarta Tahun Pelajaran 2011/2012", terbukti dan dapat diterima 

kebenaranya. 

Hasil penelitian ini sangat diharapkan dapat menjadi pendorong bagi para 

pengambil kebijaksanaan, siswa, guru, orang tua ataupun masyarakat. Hasil 

penelitian ini agar bisa bermanfaat bagi siswa dan masyarakat pada umumnya 

serta dapat membantu memberikan sumbangan pemikiran bagi para peneliti yang 

sejenis di masa yang akan datang. 

 

 

Kata Kunci : Pendidikan Aqidah, Kesehatan Mental. 
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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 

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. 

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.  

 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 
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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). 

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). 

Melihat visi yang 

ditegakkan di SMP Al-Islam I 

Surakarta yaitu “Unggul dalam 

bidang IMTAQ dan IPTEK 

dalam menggapai 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. Tujuan dan Manfaat 

Penelitian 

1. Tujuan Penelitian 

Untuk mengetahui ada atau 

tidaknya pengaruh 

pendidikan aqidah terhadap 

kesehatan mental siswa di 

SMP Al-Islam 1 Surakarta. 

2. Manfaat Penelitian 
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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. 

LANDASAN TEORI 

A. Pendidikan  Aqidah 

1. Pengertian Pendidikan Aqidah 

Di dalam UU No. 

20/2003. Pendidikan adalah 

usaha sadar dan terencana untuk 

mewujudkan suasana belajar 

dan proses pembelajaran agar 

peserta didik secara aktif 

mengembangkan potensi 

dirinya sehingga memiliki 

kekuatan spiritual keagamaan, 

pengendalian diri, kepribadian, 

kecerdasan, akhlak mulia, serta 

ketrampilan yang diperlukan 

oleh dirinya, masyarakat, 

bangsa dan Negara. 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). 

Aqidah menurut Hasan 

Al-Banna (2003: 02) adalah 

beberapa perkara yang wajib 

diyakini kebenaranya oleh hati, 

mendatangkan ketentraman 

jiwa, menjadi keyakinan yang 

tidak bercampur sedikitpun 

dengan keragu-raguan. 

2. Tujuan Pendidikan Aqidah 

Penyimpangan dari 

aqidah yang benar adalah 

kehancuran dan kesesatan. 

Karena aqidah yang benar 

merupakan motivator utama 

bagi amal yang bermanfaat. 

Tanpa aqidah yang 

benar seseorang akan menjadi 

mangsa bagi persangkaan dan 

keragu-raguan yang lama-

kelamaan mungkin menumpuk 

dan menghalangi dari 

pandangan yang benar terhadap 

jalan hidup kebahagiaan, 

sehingga hidupnya terasa 

sempit lalu ia ingin terbebas 

dari kesempitan tersebut dengan 

menyudahi hidup, sekalipun 

dengan bunuh diri, sebagaimana 

yang terjadi pada banyak orang 

yang telah kehilangan hidayah 

aqidah yang benar (Fauzan, 

2001: 8). 

3. Ruang Lingkup Pendidikan 

Aqidah 

Hasan Al-Banna 

menunjukkan empat bidang 

yang berkaitan dengan lingkup 

pembahasan mengenai akidah, 

yaitu: 

a. Ilahiyyat, pembahasan 

tentang segala sesuatu 

yang berhubungan dengan 

Illah (Tuhan, Allah). 

b. Nubuwwat, pembahasan 

tentang segala sesuatu 

yang berhubungan dengan 

rasul-rasul Allah,. 

c. Ruhaniyyat, pembahasan 

tentang segala sesuatu 

yang berkaitan dengan 

alam roh atau metafisik. 



6 

 

d. Sam’iyyat, pembahasan 

tentang segala sesuatu 

yang hanya bias diketahui 

sam’i (dalil naqli: Al-

Qur’an dan As-Sunnah). 

Beberapa ulama 

juga menunjukkan lingkup 

pembahasan mengenai 

aqidah dengan arkanul 

iman (rukun iman) berupa: 

a. Iman kepada Allah 

b. Iman kepada para 

Malaikat-Nya 

c. Iman kepada Kitab-

kitab suci-Nya 

d. Iman kepada Rasul-

rasul-Nya 

e. Iman kepada hari 

Akhir 

f. Iman kepada takdir 

Allah( DPPAI UII, 

2006: 30). 

4. Sumber Pendidikan Aqidah 

Sumber pokok ajaran 

Islam adalah Al-Qur’an dan 

Al-Hadits kemudian dari 

keduanya timbul sumber yang 

ketiga dan keempat yaitu 

Ijma’ dan Qiyas (DPPAI UII, 

2006: 67). 

B. Kesehatan Mental 

1. Pengertian Kesehatan Mental 

Kesehatan mental 

(mental hygiene) adalah ilmu 

yang meliputi sistem tentang 

prinsip-prinsip, peraturan-

peraturan serta prosedur-

prosedur untuk mempertinggi 

kesehatan rohani (M. Buchori, 

1982: 13) 

Kesehatan mental 

adalah terwujudnya keserasian 

yang sungguh-sungguh antara 

fungsi-fungsi kejiwaan dan 

terciptanya penyesuaian diri 

antara individu dengan dirinya 

sendiri dan lingkunganya 

berdasarkan keimanan dan 

ketakwaan, serta bertujuhan 

untuk mencapai hidup yang 

bermakna dan bahagia di 

dunia dan di akhirat, 

(Ramayulis, 2011: 142). 

2. Ciri-ciri Kesehatan Mental 

Ilmu kesehatan mental 

(Mental Hygiene) merupakan 

salah satu cabang termuda dari 

ilmu jiwa pada akhir abad ke-

19 M dan sudah ada di Jerman 

sejak tahun 1875 M 

(Ramayulis, 2011: 139). 

Namun demikian, sebenarnya 

para nabi sejak Nabi Adam 

As. Sampai Nabi Muhammad 

SAW, telah terlebih dahulu 

berbicara tentang hakikat jiwa, 

penyakit jiwa, dan kesehatan 

jiwa yang terkandung dalam 

ajaran agama yang 

diwahyukan Allah SWT. 

Marie Jahoda 

memberikan batasan yang 

agak luas tentang kesehatan 

mental. Kesehatan mental 

tidak hanya terbatas pada 

absen-nya seseorang dari 

gangguan kejiwaan dan 

penyakitnya, orang yang sehat 

mentalnya mempunyai ciri-ciri 

sebagai berikut: 

1. Memiliki sikap 

kepribadian terhadap 

diri sendiri dalam arti ia 

mengenal dirinya 

dengan sebaik-baiknya. 

2. Memiliki pertumbuhan, 

perkembangan, dan 

perwujudan diri. 

3. Memiliki integrasi diri 

yang meliputi 

keseimbangan jiwa 

kesatuan pandangan dan 
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tahan terhadap tekanan-

tekanan kejiwaan yang 

terjadi. 

4. Memiliki otonomi diri 

yang mencakup unsur-

unsur pengatur kelakuan 

dari dalam atau 

kelakuan-kelakuan  

bebas. 

5. Memiliki persepsi 

mengenai realitas, bebas 

dari penyimpangan 

kebutuhan, serta 

memiliki empati dan 

kepekaan sosial. 

6. Memiliki kemampuan 

untuk menguasai 

lingkungan dan 

berintegrasi denganya 

secara baik (Ramayulis, 

2011: 141). 

Harber dan Ruyon 

(1984), menyebutkan sejumlah 

ciri individu yang bisa 

dikelompokkan sebagai normal 

adalah sebagai berikut: 

1. Sikap terhadap diri sendiri. 

Mampu menerima diri 

sendiri apa adanya, memiliki 

identitas diri yang jelas, 

mampu menilai kelebihan 

dan kekurangan diri sendiri 

secara jelas. 

2. Persepsi terhadap realita. 

Pandangan yang realistis 

terhadap diri sendiri dan 

dunia sekitar. 

3. Integrasi. Kepribadian yang 

menyatu dan harmonis, 

bebas dari konflik-konflik 

batin yang mengakibatkan 

ketidakmampuan dan 

memiliki toleransi yang baik 

terhadap stress. 

4. Kompetensi. 

Mengembangkan 

ketrampilan mendasar 

berkaitan dengan aspek fisik, 

intelektual, emosional, dan 

sosial untuk dapat 

melakukan koping terhadap 

masalah-masalah kehidupan. 

5. Otonomi. Memiliki 

ketetapan diri yang kuat, 

bertanggung jawab dan 

memiliki kebebasan yang 

cukup terhadap pengaruh 

sosial. 

6. Pertumbuhan dan aktualisasi 

diri. Mengembangkan 

kecenderungan ke arah 

peningkatan kematangan, 

pengembangan potensi, dan 

pemenuhan diri sebagai 

seorang pribadi. 

7. Relasi interpersonal. 

Kemampuan untuk 

membentuk dan memelihara 

relasi interpersonal yang 

intim. 

8. Tujuan hidup. Tidak terlalu 

kaku untuk mencapai 

kesempurnaan, tetapi 

membuat tujuhan realistic 

dan masih di dalam 

kemampuan individu 

(Siswanto, 2007: 25). 

3. Upaya Mencapai Kesehatan 

Mental 

Di kalangan ahli 

kesehatan mental, istilah yang 

digunakan untuk menyebut 

kesehatan mental berbeda-beda, 

kriteria yang dibuat pun tidak 

sama secara tekstual, meskipun 

memiliki maksud yang sama. 

Dapat disebut di sini, Maslow 

menyebutkan kondisi optimum 

iti dengan self-actualization, 

Regors menyebutkan dengan 

fully functioning, Allport 

memberi nama dengan mature 
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personality, dan banyak yang 

menyebutkan dengan mental 

hygine (Moeljono Notosoedirjo, 

1999: 24-31). 

4. Kesehatan Mental dalam Al-

Qur’an 

Sebagai kitab suci yang 

berisi petunjuk (hudan) dan 

penjelas, bagi petunjuk itu 

sendiri (wa bayyin min al-huda) 

di dalamnya banyak terdapat 

ayat-ayat yang berkaitan dengan 

kesehatan mental dengan 

berbagai istilah yang 

digunakanya sebagai suatu yang 

hendak dicapai oleh setiap 

manusia. Menurut Langgulung, 

istilah-istilah tersebut adalah 

kebahagiaan (sa’adal) 

keselamatan (hajat) kejayaan 

(fawz), kemakmuran (falah) dan 

kesempurnaan (al-kamal) 

(Ramayulis, 2011: 151). 

5. Kesehatan Mental dalam Hadits 

1. Rasa aman 

Sabda Rasulullah SAW: 

Artinya. Dan Ubaid bin 

Muhashan al-Khitmi bahwa 

Rasulullah SAW bersabda: 

“Barang Siapa di antara 

kalian yang telah merasa 

aman dengan lingkungan 

atau kelompok sosial, 

tubuhnya sehat dan mampu 

mencukupi kebutuhan 

makanya setiap hari, maka 

baginya sepadan dengan 

memiliki dunia dan segala 

isinya” (HR. Tirmidzi). 

2. Qonaah dan Ridha  

Rasulullah SAW bersabda: 

Artinya. Dari Abu Hurairah 

Rasulullah SAW bersabda; 

“Orang yang kaya itu 

bukanlah karena harta yang 

melimpah, tetapi orang yang 

kaya itu ialah karena kaya 

jiwanya” (HR. Saikhan dan 

Tirmidzi). 

3. Sukur dan Sabar 

Rasulullah SAW bersabda: 

Artinya. “Sungguh luar 

biasa hal yang akan 

diperoleh orang yang 

beriman karena seluruh 

hidupnya sarat dengan 

kebaikan. Tidak ada 

seorangpun yang dapat 

menyamai orang yang 

beriman. Jika ia diberi 

kesengsaraan, maka ia 

bersyukur dan rasa syukur 

itu termasuk kebaikan 

kepadanya” (HR. Muslim). 

4. Rasa Tanggung Jawab 

Rasulullah SAW bersabda: 

Artinya. dan Ibnu Umar r.a 

Rasulullah SAW bersabda: 

“Setiap kalian semua 

adalah pengembala dan 

bertanggung jawab atas 

penggembalaanya. Seorang 

pemimpin (Negara) adalah 

penggembala keluarganya 

dan bertanggung jawab 

atas keluarganya. Seorang 

istri adalah penggembala 

rumah keluarga suaminya 

dan bertanggung jawab 

atas keluarganya. Seorang 

budak adalah pemelihara 

harta tuanya dan 

bertanggung jawab atas 

harta tersebut. Ingatlah 

setiap kalian adalah 

penggembala dan setiap 

kalian bertanggung jawab 

atas penggembalaanya” 

(HR. Abu Daud, Tirmidzi 

dan Nasai) (Ramayulis, 

2011: 153). 
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METODE PENELITIAN 

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. 

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 



10 

 

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. 

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. 

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). 

HASIL PENELITIAN 

A. Pembahasan Hasil Penelitian  
Dari analisis data, untuk 

kasus penelitian ini telah terbukti 

bahwa antara variabel pendidikan 
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aqidah dan kesehatan mental 

terdapat pengaruh yang secara 

statistik dikatakan sebagai 

pengaruh yang signifikan dan 

pengaruh yang ada bersifat kuat. 

Hal ini didasarkan pada uji 

normalitas data pendidikan aqidah 

mengungkap bahwa lillifors hitung 

lebih kecil dari nilai kritis lilliefors 

tabel (0,10914 < 0,1144) sedangkan 

uji normalitas untuk data kesehatan 

mental (0,0755 < 0,1144) maka 

distribusi data tersebut normal. 

Perhitungan pengujian 

linieritas, dapat diketahui bahwa 

hitungF  lebih besar dari tabelF , yaitu 

0,66 < 2,33 sehingga Ho  ditolak 

dan Hi diterima, dalam hal ini 

berarti model regresi berpola linier 

antara pendidikan aqidah dengan 

kesehatan mental. 

Perhitungan korelasi 

koefisien (uji-r), angka korelasi 

antara variable X dan variable Y 

tidak bertanda negatif (korelasi 

yang berjalan searah). Dengan 

memperhatikan besarnya 
xyr  yaitu 

0,60 berarti korelasi positif antara 

variabel X dan Y termasuk korelasi 

kuat. Perhitungan uji koefisien 

determinasi pengaruh variabel 

pendidikan aqidah terhadap 

kesehatan mental diperoleh nilai 

sebesar 36% sedangkan 64% 

lainnya adalah pengaruh dari faktor 

lain. 

Perhitungan uji signifikan 

koefisien korelasi (uji-t), diperoleh 

nilai thitung = 5,74 sedangkan ttabel = 

1,67, sehingga thitung > ttabel. Artinya 

terdapat hubungan yang positif dan 

signifikan antara pendidikan aqidah 

terhadap kesehatan mental. Dari 

hasil penelitian tersebut peneliti 

menyimpulkan bahwa pendidikan 

aqidah berpengaruh terhadap 

kesehatan mental. 

B. Analisis Data Kualitatif 

Selain analisis kuantitatif 

di atas, berikut disajikan analisis 

kualitatif dengan pendekatan 

berfikir induktif: 

1. Pendidikan Aqidah. 

Aqidah merupakan pondasi 

kepada amalan Islam seseorang 

yang dapat melahirkan 

seseorang atau masyarakat 

mempunyai kepribadian 

unggul, melalui tingkah laku, 

percakapan, dan gerak-gerik 

hati. Penyimpangan dari aqidah 

yang benar adalah merupakan 

kehancuran dan kesesatan. 

Karena aqidah yang benar 

merupakan motivator utama 

bagi amal yang bermanfaat. 

Seorang guru sudah 

seharusnya mampu untuk 

menjelaskan tujuan pendidikan 

aqidah kapada siswa dengan 

jelas dan mudah dimengerti, 

karena hal itu menunjukan 

bahwa guru menguasai tujuan 

dan materi yang akan 

disampaikan, idealnya adalah 

seorang guru menguasai bahan 

pelajaran dan mempunyai 

referensi yang mendukung 

untuk menambah wawasan 

serta ilmu yang dapat di miliki 

oleh peserta didik. Strategi 

dalam menjelaskan bahan 

pelajaran itu juga secara efektif 

dapat mempengaruhi 

pengalaman belajar siswa 

sehingga mudah dipahami. 

2. Kesehatan Mental. 

Orang yang memiliki 

mental sehat, maka akan dapat 

mewujudkan keserasian yang 

sungguh-sungguh antara fungsi-
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fungsi kejiwaan dan 

menciptakan penyesuaian diri 

antara individu dengan dirinya 

sendiri dan lingkungan 

berdasarkan keimanan dan 

ketakwaan, serta senantiasa 

bertujuhan untuk menggapai 

hidup yang bermakna dan 

bahagia di dunia dan di akhirat. 

Bagi  seorang  guru  

haruslah  dapat  menjadi  suri  

tauladan  yang  baik kepada 

siswanya. Sebab sikap dan 

tingkah laku guru menjadi 

perhatian khusus para siswanya 

baik  ketika di lingkungan 

sekolah ataupun kehidupan 

sehari-hari, sehingga apapun 

yang dilakukan oleh guru 

menjadi sebuah cerminan dalam 

kepribadianya. 

Dalam rangka untuk 

mewujudkan tujuan 

pembelajaran di SMP Al-islam 

1 Surakarta yang memiliki visi 

tentang “Unggul dalam bidang 

IMTAQ dan IPTEK dalam 

menggapai kesejahteraan lahir 

dan batin” maka seorang guru 

harus benar-benar 

memperhatikan tingkat 

kesiapan, keseriusan, dan 

keadaan mental siswanya 

sehingga tujuan tersebut 

tidaklah hanya sebagai simbol 

akan tetapi betul-betul dapat 

diterapkan dalam kehidupan 

nyata di lingkungan sekolah. 

KESIMPULAN 

Berdasarkan hasil 

penelitian yang telah dilakukan, 

maka penulis dapat mengambil 

kesimpulan sebagai berikut: 

1. Antara variabel pendidikan 

aqidah dan kesehatan mental 

terdapat pengaruh yang secara 

statistik dikatakan sebagai 

pengaruh signifikan dan 

pengaruh yang ada bersifat kuat. 

Dengan perhitungan pengujian 

linieritas, bahwa 
hitungF  lebih 

besar dari tabelF , yaitu 0,66 < 2,33 

sehingga Ho  ditolak dan Hi

diterima, dalam hal ini berarti 

model regresi berpola. 

2. Perhitungan uji signifikan 

koefisien korelasi (uji-t), 

diperoleh nilai thitung = 5,74 

sedangkan ttabel = 1,67, sehingga 

thitung > ttabel. Artinya terdapat 

hubungan yang positif dan 

signifikan antara pendidikan 

aqidah terhadap kesehatan 

mental. 

3. Perhitungan uji koefisien 

determinasi pengaruh variabel 

pendidikan aqidah terhadap 

kesehatan mental diperoleh nilai 

sebesar 36% sedangkan 64% 

lainnya adalah pengaruh dari 

faktor lain. 

4. Ada beberapa analisis kualitatif 

pendidikan aqidah yang dapat 

mempengaruhi kesehatan mental 

siswa, antara lain: 

a. Tujuan pendidikan aqidah 

yang benar melahirkan siswa 

mempunyai kepribadian unggul, 

melalui tingkah laku, percakapan, 

dan gerak-gerik hati serta 

menimbulkan optimisme 

siswa dalam mencapai 

kebahagiaan dunia dan 

akhirat. 

b. Kemampuan guru 

mengaplikasikan ilmu dalam 

kehidupan sehari-hari dan 

menjelaskan materi pelajaran 

dengan baik, sehingga mudah 

dipahami oleh siswa, maka 

siswa dapat menjadikan guru 
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tersebut sebagai cerminan 

dalam kehidupan sehari-hari. 
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