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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Pondok Pesantren adalah lembaga pendidikan Islam tertua yang merupakan 

produk budaya Indonesia. Keberadaan Pesantren di Indonesia dimulai sejak Islam 

masuk negeri ini dengan mengadopsi sistem pendidikan keagamaan yang 

sebenarnya telah lama berkembang sebelum kedatangan Islam. Sebagai lembaga 

pendidikan yang telah lama berurat akar di negeri ini, pondok pesantren diakui 

memiliki andil yang sangat besar terhadap perjalanan sejarah bangsa (Nawawi, 

2006). 

Pesantren menurut pengertian dasarnya adalah “tempat belajar para santri”, 

sedangkan pondok berarti “rumah atau tempat tinggal sederhana yang terbuat dari 

bambu”. Di samping itu, “pondok” juga berasal dari bahasa Arab “fanduk” yang 

berarti “hotel atau asrama”. Terdapat beberapa istilah yang ditemukan dan sering 

digunakan untuk menunjuk jenis pendidikan Islam tradisional khas Indonesia atau 

yang lebih terkenal dengan sebutan pesantren. Di Jawa termasuk Sunda dan 

Madura, umumnya dipergunakan istilah pesantren atau pondok, di Aceh dikenal 

dengan istilah dayah atau rangkung atau meunasah, sedangkan di Minangkabau 

disebut surau (Dhofier, 1999). 

 Menjalani pendidikan di pondok pesantren tentu sangat berbeda dengan 

menjalani pendidikan di luar pesantren. Segala aktifitas belajar dan kehidupan 

sehari-hari dilakukan di dalam pesantren. Hal ini menarik untuk dikaji, mengingat 
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para santri adalah remaja yang berada pada fase transisi yang penuh gejolak dalam 

kehidupan pribadi dan sosialnya. Menurut Monks dkk (1994) masa transisi terjadi 

sebagai akibat dari banyaknya perubahan pada remaja baik secara fisik dan psikis, 

disertai dengan perubahan kontekstual yang terjadi secara bersamaan di keluarga, 

sekolah, dan konteks lainnya. Pada masa transisi ini, status remaja tidak jelas dan 

terdapat keraguan peran yang akan dilakukan. Pada masa ini remaja bukan lagi 

seorang anak dan bukan orang dewasa, sehingga remaja mencari identitas diri 

yang tak jarang dalam prosesnya menimbulkan krisis badai dan topan (storm and 

stress) dalam kehidupan emosinya.  

Jika dikaitkan dengan menempuh pendidikan di pondok pesantren, kondisi 

ini dapat memungkinkan munculnya berbagai permasalahan yang sangat 

kompleks dari para santri, baik itu masalah pribadi sebelum masuk pesantren 

ataupun masalah yang muncul setelah tinggal di pondok pesantren. Berkaitan 

dengan kondisi tersebut, peneliti ingin mengetahui permasalah-permasalahan apa 

yang sering dialami oleh para santri selama tinggal di pondok pesantren dan 

apakah permasalahan-permasalahan tersebut mempengaruhi kondisi psikologis 

para santri. Oleh karena itu, peneliti melakukan survey sebagai pertimbangan 

untuk melakukan penelitian.  

Pertama-tama peneliti melakukan pra survey dengan mewawancarai pihak 

kesantrian tentang permasalahan apa yang sering dialami para santri dan pada 

tingkat sekolah berapa permasalahan tersebut banyak dialami oleh para santri. 

Pihak kesantrian pondok menjelaskan kelas 5 Aliyah (setingkat kelas 2 SMA) 

yang banyak dipanggil atau berkonsultasi dengan bagian kesantrian. Permasalah 
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yang dihadapi seperti menurunnya prestasi belajar dikarenakan beberapa masalah 

yang berkaitan dengan masalah interpersonal dan masalah intrapersonal. Masalah 

intrapersonal yang sering muncul berkaitan dengan konsep diri seperti merasa 

kurang sempurna secara fisik, merasa tidak mampu dalam menguasai pelajaran 

sehingga merasa dirinya inferior dari teman-temannya. Sedangkan masalah 

interpersonal seperti masalah ekonomi, perceraian orang tua, kekerasan dalam 

rumah tangga dan pertengkaran antar santri. Selain itu, pada santri tingkat Aliyah 

juga banyak yang melakukan pelanggaran-pelanggaran peraturan pondok seperti 

kedapatan membawa hp, kepergok pacaran, dan sebagainya. 

 Selanjutnya untuk mendapatkan informasi yang lebih mendalam mengenai 

permasalahan-permasalahan yang dialami santri di pondok pesantren, peneliti 

melakukan survey berupa penyebaran angket pada semua santriwati Aliyah. 

Angket tersebut berupa pertanyaan-pertanyaan tentang permasalahan apa yang 

sering dialami santri selama berada di pondok pesantren (baik permasalahan 

pribadi di luar pesantren atau permasalahan yang berkaitan dengan pesantren), 

perasaan seperti apa yang dirasakan santri selama menghadapi masalah tersebut, 

dan bagaimana selama ini santri menyelesaikan masalah tersebut. Hasil 

penyebaran angket menunjukkan bahwa permasalahan yang sering dihadapi para 

santri selama di pondok adalah karena permasalahan dengan sesama santri, dan  

karena pelajaran yang banyak dan sulit. Permasalahan tersebut menyebabkan 

mereka 94 % merasa khawatir, tertekan, dan sedih. 

Menindaklanjuti hasil survey yang telah dilalukan, peneliti ingin 

mengetahui apakah ada dampak psikologis yang dialami para santri ketika 
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menghadapi masalah-masalah tersebut. Peneliti kemudian memberikan tiga skala 

psikologis untuk semua santri Aliyah yaitu skala stres, skala somatisasi, dan skala 

kecemasan TMAS. Pemberian skala ini berlangsung selama 3 hari, hari pertama 

skala stres, hari kedua skala somatisasi, hari ketiga skala TMAS. Pada saat 

dilakukan survei, pesantren memasuki tahun ajaran 2011/2012 dimana jumlah 

seluruh santriwati Aliyah sebanyak 88 santri, dimana 31 santri dari kelas 4, 38 

santri dari kelas 5,dan 19 santri dari kelas 6. 

 Hasil pemberian tes menunjukkan bahwa permasalahan kecemasan lebih 

banyak dialami santriwati dibanding stres dan somatisasi karena jumlah santri 

berdasarkan skala TMAS paling banyak dibandingkan jumlah santri berdasarkan 

skala stres ataupun somatisasi. Santri yang mengalami kecemasan berat berjumlah  

21 santri, sedangkan 59 santri mengalami kecemasan sedang,  dan sisanya hanya 8 

santri mengalami kecemasan rendah. Berikut ini rincian hasil dari skala stres, 

skala somatisasi dan skala kecemasan TMAS santriwati Aliyah : 

Tabel 1. Data Hasil Survey Skala Psikologis Santriwati Aliyah  

Skala Norma Kelas Jumlah Total 
4 5 6 

Stres  Rendah 24 21 6 51 88 
Sedang  7 15 10 32 
Berat  0 2 3 5 

Somatisasi Rendah 12 6 7 25 88 
Sedang 15 23 7 45 
Berat 4 9 5 18 

TMAS Rendah 2 4 2 8 88 
Sedang 12 9 8 29 
Berat  17 25 9 51 
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Berdasarkan hasil TMAS tersebut, peneliti menentukan subjek penelitian 

dari santriwati yang mengalami kecemasan tingkat sedang dan berat berjumlah 80 

santri. Dari 80 santri tersebut dilakukan wawancara untuk  mengelompokkan jenis 

permasalahan yang dihadapi. Hasil wawancara menunjukkan permasalahan santri 

meliputi permasalahan intrapersonal dan permasalahan interpersonal. Masalah 

intrapersonal meliputi masalah tentang konsep diri (merasa dirinya inferior, 

kurang percaya diri, merasa tidak mampu secara akademik) dan sakit fisik. 

Kemudian untuk masalah interpersonal meliputi masalah dengan orang tua, 

ekonomi, dan sesama santri.  

Hal ini sesuai dengan pendapat Deb (2010) bahwa dari hasil beberapa 

penelitian yang dilakukan menyatakan bahwa sumber atau penyebab kecemasan 

yang sering dialami remaja adalah masalah konsep diri, dan kemampuan 

menyelesaikan masalah. Masalah yang sering dihadapi adalah masalah ekonomi, 

pola komunikasi dengan orang tua, kesulitan menjalin persahabatan, dan prestasi 

akademik.  

Menurut Hawari (2001) Kecemasan adalah gangguan alam perasaan yang 

ditandai dengan perasaan takut atau khawatir yang mendalam dan berkelanjutan, 

tetapi kemampuan dalam menilai realitas tidak terganggu, begitupun 

kepribadiannya juga masih utuh (tidak mengalami keretakan kepribadian/ splitting 

of personality), sedangkan perilaku dapat terganggu walaupun masih dalam batas- 

batas normal. Ciri-ciri kecemasan seperti merasa tegang, was-was atau khawatir, 

mudah lelah, kesulitan berkonsentrasi atau menemukan pikirannya menjadi 
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kosong, dan gangguan tidur, seperti sulit untuk tidur, untuk terus tidur, atau tidur 

yang gelisah dan tidak memuaskan. 

Setiap orang pasti pernah mengalami cemas pada saat-saat tertentu dalam 

hidupannya. Cemas dalam batas yang wajar justru akan memberi dampak yang 

positif, karena membuat kita lebih waspada dan berhati-hati. Misalnya cemas akan 

presentasi di depan kelas, dengan sedikit cemas kita akan lebih bersungguh-

sungguh mempersiapkan segala sesuatunya demi kelancaran presentasi. Namun 

jika kecemasan ini berlebihan/eksesif akan mengganggu kehidupan sehari-hari 

karena seseorang yang terlalu cemas akan sulit berkonsentrasi dan mengambil 

keputusan, terlalu tegang, dan diliputi oleh perasaan takut. Kondisi seperti ini 

menjadikan seseorang merasa tidak berdaya dan kehilangan eksistensi diri. Jika 

perasaan ini dibiarkan saja tanpa ada penanganan yang tepat akan menjadi 

perilaku yang maladaptif yang sangat merugikan dan menurunkan kualitas hidup. 

Menurut Atkinson (2003) kecemasan dianggap abnormal jika kecemasan terjadi 

dalam situasi yang sebagian besar orang dapat menanganinya tanpa kesulitan yang 

berarti. 

Menurut Wiramihardja (2007), istilah kecemasan merupakan konsep yang 

sangat sukar dalam psikologi, karena dinilai rumit dan sangat banyak menyangkut 

konsep daripada bukti nyata. Di dalamnya tersangkut dinamika yang sangat 

bervariasi, tetapi jelas sangat besar peranannya dalam membangun gangguan-

gangguan tertentu. Hampir semua orang pernah mengalami kecemasan, tetapi 

hampir semua orang pula tidak dapat melukiskan secara objektif apa yang 

dirasakannya. Penelitian Witchen dan Hoyer (Wiramihardja, 2007) menunjukkan 
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gangguan kecemasan memiliki prevelansi 5% lebih tinggi dibandingkan dengan 

gangguan mental yang lain. Begitu juga hasil penelitian Mage dan Eaton 

(Sundberg, 2007) yang menghasilkan bahwa gangguan kecemasan merupakan 

gangguan mental yang paling sering terjadi di Amerika Serikat dan di seluruh 

dunia. Sedangkan hasil penelitian Brown, dkk (Davison dkk, 2010) menunjukkan 

bahwa kecemasan umumnya mulai dialami pada masa remaja dan terjadi dua kali 

lebih banyak pada perempuan daripada laki-laki. 

Cognitive Behaviour Therapy (CBT) adalah salah satu terapi yang paling 

populer digunakan dalam membantu seseorang mengatasi kecemasan. Banyak 

penelitian telah membuktikan keefektifan CBT menurunkan kecemasan salah 

satunya adalah penelitian yang dilakukan oleh Ishikawa, dkk (2012) pada 33 

anak-anak dan remaja yang mengalami gangguan kecemasan. Hasil penelitian 

menunjukkan bahwa setelah 3 bulan mengikuti terapi CBT 20 anak (60,91%) 

tidak ditemukan lagi kriteria prinsip dari gangguan kecemasan dan 16 anak (48, 

48%) dinyatakan sembuh dari gangguan kecemasan. Selain CBT ada juga terapi 

relaksasi yang juga efektif menurunkan kecemasan. Berdasarkan hasil 

penelusuran beberapa jurnal penelitian tentang MRT (Muscle Relaxation Therapy) 

menyimpulkan bahwa MRT sangat bermanfaat untuk mengatasi gangguan medis 

dan gangguan psikiatri terutama pada gangguan kecemasan seperti gangguan 

kecemasan menyeluruh dan gangguan panik (Conrad dan Roth,2007). 

Sejak berkembangnya teori-teori humanistik dan munculnya aliran 

transpersonal, tema tentang kecemasan mulai dikaitkan dengan dimensi 

spiritualitas atau religiusitas seseorang. Dimensi ini dalam psikologi transpersonal 
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merupakan dimensi tertinggi dalam struktur psikis manusia, sehingga muncul 

beberapa psikoterapi religius untuk penanganan kecemasan. Psikoterapi religius 

menggunakan tradisi dan praktek agama sebagai media untuk proses 

penyembuhan (healing). Praktek agama di dalam Islam seperti sholat, puasa, 

dzikir, membaca Al-Qur’an dan sebagainya. Pada agama lain misalnya berdoa, 

meditasi, relaksasi, dan sebagainya.  

Hasil penelitian yang dilakukan oleh sholeh (2005) menunjukkan bahwa 

sholat tahajjud yang dilalukan secara kontiyu, ikhlas, dan khusuk selain dapat 

memperbaiki emosional positif dan efektifitas coping sehingga dapat 

menimbulkan ketenangan, sementara ketenangan dapat meningkatkan ketahanan 

tubuh imunologik sehingga dapat mengurangi resiko datangnya penyakit dan 

meningkatkan usia harapan hidup.  

Hasil penelitian lain yang dilakukan oleh DR. Ahmad al-Qadhi yang ingin 

mengetahui pengaruh ayat-ayat Al-Qur`an terhadap kondisi fisiologis manusia 

juga membuktikan bahwa Al-Qur`an mampu mereduksi ketegangan-ketegangan 

saraf (fisiologis). Penelitian ini dilakukan terhadap lima sukarelawan non-muslim, 

berusia antara 17-40 tahun, menggunakan alat ukur stres jenis MEDAQ 2002 

(Medical Data Quetient), yang dilengkapi software dan sistem detektor elektronik. 

Hasil penelitian tersebut menunjukan hasil positif bahwa mendengarkan ayat suci 

Al-Quran memiliki pengaruh yang signifikan dalam menurunkan ketegangan urat 

saraf reflektif (Badri, 1995). 

Hal ini diperkuat dengan hasil penelitian Abdurrochman (2008) bahwa 

stimulan Al-Qur’an dapat dijadikan sebagai terapi relaksasi bahkan lebih baik 
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dibandingkan dengan stimulan terapi musik, karena stimulan Al-Qur’an dapat 

memunculkan gelombang delta sebesar 63,11% dari terapi musik. Kenaikan 

gelombang delta juga mencapai persentasi tertinggi sebesar 1.057%. Stimulan Al-

Qur’an ini sering memunculkan gelombang delta di daerah frontal dan sentral baik 

disebelah kanan maupun di sebelah kiri otak. Hal ini terjadi dikarenakan frekuensi 

gelombang bacaan Al-Qur’an memiliki kemampuan untuk memprogram ulang 

sel-sel otak, meningkatkan kemampuan serta menyeimbangkannya. 

Menurut Koszycki (2010) praktek-praktek dalam agama dapat memunculkan  

emosi positif dan konsentrasi, serta efek teraputik yang tahan lama dibandingkan 

dengan psikoterapi konvensional. Oleh karena itu Koszycki merancang sebuah 

alternatif terapi yang menggabungkan antara spiritualitas dengan humanistik 

eksitensial untuk mengatasi gangguan kecemasan yang disebut dengan SBI 

(Spiritual Based Intervention). SBI adalah terapi spiritual-eksistensial yang 

menggabungkan beberapa tradisi agama (multifaith) yaitu agama Budha, Hindu, 

Kristen, Islam, Taoisme, Yudaisme, Konghuchu. Hasil penelitian Koszycki 

menunjukkan terapi ini memiliki efek yang lebih tahan lama dalam pemulihan 

gangguan kecemasan dibandingkan terapi CBT, terlihat pada follow up subjek 

yang mendapat terapi SBI tidak lagi menunjukkan gangguan kecemasan 

dibandingkan subjek yang mendapat CBT masih menunjukkan beberapa 

gangguan kecemasan. 

Psikoterapi religius lain yang bersifat eklektik untuk mengatasi kecemasan 

yaitu RCET (Religious Cognitive Emotional Theraphy) yang dikembangkan oleh 

Rajaei (2010). RCET adalah bentuk baru dari terapi kognitif yang menggunakan 
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dasar keyakinan agama dan pemahaman (insight) dalam psikoterapi. Terapi ini 

mengintegrasikan antara teori kognitif, humanistik, dan eksistensial yang 

dikombinasikan dengan keyakinan agama dan pemahaman terhadap agama. 

RCET dikembangkan berdasarkan penelitian-penelitian sebelumnya mengenai 

hubungan antara kepercayaan agama dengan gangguan kepribadian, gangguan 

kesehatan dan krisis identitas. Hasilnya keyakinan terhadap agama (konsep 

mengenai Tuhan, manusia, dan alam semesta)  memiliki hubungan negatif yang 

signifikan dengan gangguan kepribadian, gangguan kesehatan dan krisis identitas. 

Artinya keyakinan tehadap agama memunculkan kepribadian yang positif 

sehingga dapat meningkatkan kualitas kesehatan mental dan membantu seseorang 

keluar dari krisis identitas yang dialami. 

Hasil studi yang dilalukan oleh Azhar, et.al (Hawari, 2005) juga menunjukkan 

bahwa dari 62 pasien psikiatri yang beragama Islam yang mengalami gangguan 

kecemasan, sebagian pasien menerima pengobatan secara konvensional dengan 

pemberian obat anti cemas dan psikoterapi suportif, dan sebagain yang lain 

mendapatkan terapi yang sama ditambah psikoterapi religius (berdoa, berdzikir, 

membaca dan mengkaji Al-Qur’an). Hasil yang diperoleh menunjukkan bahwa 

pasien yang mendapat terapi tambahan berupa terapi religius menunjukkan 

perbaikan yang bermakna dari gejala kecemasannya dibandingkan dengan pasien 

yang hanya mendapat terapi konvensional. 

 Hal ini sesuai dengan pengalaman praktek psikiatri yang dilakukan oleh 

dokter Dadang Hawari ( Hawari, 2005). Beberapa pasien yang diberikan terapi 

religius (membaca doa dan dzikir yang diambil dari ayat Al-Qur’an dan hadist) 
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selain terapi medik psikiatrik ternyata sembuh lebih cepat dan tidak mudah 

kambuh (stabil) dibandingkan dengan pasien yang hanya mendapat terapi medik 

psikiatrik. Menurut hawari psikoterapi religius dapat membangkitkan rasa percaya 

diri, harapan, dan kepasrahan kepada Tuhan Yang Maha Esa. Dzarrad (2005) juga 

berpendapat bahwa terapi keagamaan sangat bermanfaat di saat harus 

bersinggungan dengan keadaan dan perasaan khawatir, takut, ataupun bimbang, 

perasaan sakit dan putus asa, serta untuk menangani masalah ketagihan dalam 

berbuat jahat, penyimpangan juga berbagai masalah sosial.  

Berkaitan dengan media psikoterapi religius untuk kecemasan, Al-Qur’an 

dapat digunakan sebagai terapi untuk menurunkan kecemasan karena menurut 

Mulyadi,dkk (2012) di dalam Al-Qur’an banyak ditemui ayat-ayat yang  

berhubungan  dengan  dinamika  kejiwaan manusia yang secara teoretik dapat 

dijadikan dasar acuan psikoterapi untuk mengatasi kecemasan. Ayat-ayat Al-

Qur’an memuat  tuntunan  bagaimana menghadapi permasalahan hidup tanpa rasa 

cemas. Selain itu menurut Zahrani (2005) Al-qur’an mengandung banyak hikmah 

dan nasehat, baik dengan konsep pahala, hukuman maupun kisah yang semuanya 

dapat menjadi pelajaran guna perbaikan hati. Menurut Jauziyah (2005) kecemasan 

adalah bagian dari penyakit hati sehingga sangat tepat jika Al-Qur’an digunakan 

penawar bagi kecemasan. 

Selain itu Al-Qur`an juga memiliki banyak aspek keistimewaan dan 

kemukjizatan psikologis. Hal ini karena setiap ayat dalam Al-Qur`an mengandung 

penyembuhan (syifa’), bersifat kuratif, dan menekankan munculnya emosi positif. 

Selain itu susunan ayat dan gelombang suara Al-Qur`an sesuai dengan gelombang 
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getaran sel dan otak manusia. Sehingga diyakini Al-Qur`an sebagai satu-satunya 

kitab suci yang memiliki energi daya gugah dan gubah yang luar biasa, serta 

semacam pengaruh yang dapat melemahkan dan menguatkan jiwa dan fisik 

seseorang (al-Kaheel 2012, Kuhsari 2012, Sholeh, 2005). 

Al-Qur`an sendiri memiliki peran yang sangat penting dalam agama islam. Al-

Qur`an adalah kitab suci umat Islam yang berupa firman atau wahyu yang berasal 

dari Tuhan kepada Nabi sebagai wakilnya melalui perantara malaikat sebagai 

pedoman serta petunjuk seluruh umat manusia semua masa, bangsa dan lokasi. 

Al-Quran diturunkan sebagai sebagai sumber utama ajaran Islam adalah sebagai 

petunjuk (hudan), obat (syifa’), rahmat, dan pengajaran (mau’izah). Al-Quran juga 

menyeru pada keyakinan tauhid, mengkaji nilai-nilai baru, pola pikir dan 

kehidupan yang baru, serta membimbing ke arah perilaku yang lurus yang 

mengandung kemaslahatan bagi manusia dan kebaikan bagi masyarakat. Al quran 

mengarahkan manusia pada jalan yang benar untuk mengantarkan manusia ke 

dalam kesempurnaan insani sehingga mewujudkan kebahagiaan dunia akherat 

(Al-Jazairi 2004, Sholeh, 2005). 

Berdasarkan hasil penelitian dan pengalaman praktek terapi sebelumnya 

(Koszycki 2010, Rajaei 2010, Hawari 2005) menunjukkan bahwa psikoterapi 

religius yang bersifat eklektik (menggabungkan teori dan terapi religius dengan 

teori dan terapi konvensional) pada kasus kecemasan menghasilkan efek yang 

lebih optimal yaitu mengalami perubahan yang lebih bermakna dari gejala 

kecemasan, lebih cepat sembuh, dan tidak mudah kambuh. Psikoterapi yang 

bersifat eklektik untuk kasus kecemasan ini menggabungkan antara religiusitas 
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(teori transpersonal) dengan teori kognitif dan humanistik-eksistensial.  Al-Qur`an 

lebih relevan digunakan sebagai media terapi karena bisa menfasilitasi teori 

transpersonal, kognitif, dan humanistik-eksistensial dibanding media lain seperti 

sholat atau puasa. 

Jika dihubungkan dengan kondisi santriwati di pesantren Ar Rohmah yang 

menjalankan program Tahfidzul Qur’an (Hafalan Al-Qur’an) namun masih 

mengalami kecemasan berdasarkan hasil TMAS, hal ini dikarenakan selama 

proses menghafal mereka lebih fokus pada target pencapaian hafalan daripada 

memahami arti dan maknanya, sehingga santriwati tersebut belum mendapatkan 

manfaat teraputik yang sepenuhnya dari Al-Qur’an. Menurut Rajaei (2010), point 

penting dalam penerapan keyakinan agama pada terapi adalah insight yaitu 

pengetahuan dan pemahaman terhadap agama itu sendiri. Sebagaimana Sholeh 

(2005) menyatakan bahwa teraputik Al-Qur’an diperoleh dari memahami makna 

ayat-ayatnya melalui tafsir dan takwil (hikmah). 

Berdasarkan pada pemaparan tersebut, muncul pertanyaan bagaimanakah 

pengaruh pembacaan dan pemaknaan ayat-ayat Al-Qur’an dapat menurunkan 

kecemasan pada santriwati Aliyah pondok pesantren Ar Rohmah Ngawi ? Oleh 

karena itu peneliti dalam penelitian ini mengajukan judul “Pengaruh Pembacaan 

Dan Pemaknaan Ayat-Ayat Al- Qur’an Terhadap Penurunan Kecemasan 

Pada Santriwati Aliyah Pondok Pesantren Ar Rohmah Ngawi. 
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B. Rumusan Masalah 

Rumusan masalah dari penelitian ini adalah apakah pembacaann dan 

pemaknaan ayat-ayat Al-Qur’an dapat menurunkan tingkat kecemasan pada 

santriwati Aliyah Pondok Pesantren Ar-rohmah Ngawi ? 

 

C. Tujuan Penelitian 

 Tujuan penelitian ini dimaksudkan untuk mengetahui pengaruh pembacaan 

dan pemaknaan ayat-ayat Al-Qur’an dalam menurunkan kecemasan pada 

santriwati Aliyah pondok pesantren Ar Rohmah Ngawi. 

 

D. Manfaat Penelitian 

Penelitian ini dilakukan agar dapat memberikan manfaat baik secara 

praktis maupun teoritis bagi pihak-pihak seperti di bawah ini : 

1. Secara teoritis, penelitian ini juga diharapkan dapat memberikan kontribusi 

bagi : 

a. Pengembangan ilmu psikologi, khususnya psikologi islami dan psikologi 

klinis yang berupa teori terapi psikoreligius. 

b. Sebagai salah satu metode intervensi yang dapat diterapkan di tempat 

penelitian dalam rangka membantu menurunkan tingkat kecemasan para 

penderita kecemasan.  

2. Secara praktis, hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan 

kontribusi kepada :  
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a. Para penderita gangguan kecemasan tentang pentingnya membaca, 

menghafalkan, menghayati, dan mengamalkan kitab suci Al-Qur’an dalam 

kehidupan sehari-hari. 

b. Para terapis psikologis, penelitian ini diharapkan bisa menjadi modul 

untuk menerapkan dan mengembangkan terapi religiusitas khususnya 

terapi dengan menggunakan ayat-ayat Al-Qur’an sebagai salah satu 

metode Psikoterapi. 

c. Para pendidik, orang tua, dan siapa saja yang mendampingi para penderita 

gangguan kecemasan, penelitian ini diharapkan dapat menjadi modul  

untuk menangani masalah kecemasan.  

 

E. Keaslian Penelitian 

 Pembacaan dan pemaknaan ayat-ayat Al-Qur’an sepengetahuan penulis 

belum pernah diteliti di pondok pesantren.  Penelitian yang dilakukan Mulyadi, 

dkk (2012) tentang Psikoterapi Islam ((Model Psikoterapi Al-Qur’an dalam 

Menaggulangi Kecemasan Santri Lembaga Tinggi Pesantren Luhur dan Pondok 

Pesantren Baiturrahmah di Kota Malang) adalah penelitian kualitatif yang 

melakukan pengamatan mengenai proses psikoterapi yang dilakukan para kyai 

terhadap santri yang mengalami gangguan kecemasan, tidak melakukan intervensi 

seperti yang peneliti lakukan dalam penelitian ini.  

Psikoterapi dengan Al-Qur’an juga berbeda dengan psikoterapi yang 

peneliti lakukan, jika psikoterapi yang dilakukan di dalam penelitan Mulyadi, dkk 

(2012) adalah dengan melakukan amalan-amalan tertentu misalnya melafadkan 
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al-fatihah  dan  kata-kata  Allah  dengan jumlah tertentu dalam  setika  tarikan 

napas, dan bertasbih, berdzikir atau berdo’a dengan menggunakan ayat-ayat Al-

Qur’an. sedangkan dalam penelitian ini berupa intervensi pemahaman dan 

pemaknaan ayat-ayat Al-Qur’an yang telah dipilih sesuai dengan permasalahan 

yang dihadapi. 

 Penelitian-penelitian lain yang berkaitan dengan tradisi atau kebiasaan-

kebiasaan di pesantren dapat menjadi terapi religi untuk gangguan fisik dan 

kejiwaan telah banyak bermunculan. Misalnya pada hasil penelitian Soleh (2005) 

yang menggunakan terapi sholat tahajjud di pondok pesantren Hidayatullah 

Surabaaya ternyata dapat meningkatkan sistem imun. Begitu pula hasil penulisan 

karya ilmiah Arif (2009) yang menyatakan bahwa tradisi ritual keagamaan 

khusunya pengamalan asmaul husna di pesantren dapat menjadi terapi religi 

untuk mengurangi gangguan psikologi akibat dampak dari globalisasi.  

 


