


ABSTRAK 
 
  
 Zakiah Daradjat merupakan satu diantara sekian banyak muslimah yang 
berkecimpung dalam lapangan psikologi khususnya psikologi agama. Kemunculannya dalam 
gerakan kesehatan mental telah memberi pengaruh dalam membuka jalan pemikiran 
psikologi Islam. Kelebihannya dibanding sejumlah psikolog lain adalah minatnya yang besar 
terhadap aspek agama dalam psikoterapi. Karena luasnya pengetahuan dan pemikiran yang 
dikuasai olehnya, maka penelitian ini dimaksudkan untuk mengetahui  salah satu kajian 
secara khusus mengenai gangguan kesehatan mental serta bagaimana peranan agama dalam 
usaha mengatasinya menurut Zakiah daradjat. 
 
 Subyek penelitian disini adalah Zakiah daradjat, seorang psikolog dan tokoh yang 
lama berkecimpung dalam psikologi. Sedang obyek penelitiannya ialah pemikiran beliau 
tentang penyakit mental dan peranan agama dalam proses penyembuhannya. Sumber data 
penelitian ini bersifat studi kepustakaan. Metode pengumpulan datanya melalui wawancara 
secara langsung, dan metode dokumentasi. Untuk metode analisa data menggunakan analisa 
deskriptif analitis artinya penyelidikan yang kritis terhadap kelompok manusia, obyek, self 
kondisi sautu system pemikiran untuk mendapat paparan,gambaran secara sistematis, factual, 
akurat tentang fakta, sifat serta hubungan antar fenomena yang diselidiki. 
 
 Pemikran Zakiah Daradjat tentang peranan agama dalam pembinaan penyakit mental 
merupakan penempatan agama sebagai sarana, alat bahwa agama dapat memberikan 
bimbingan, pengarahan dan bimbingan hidup. Aspek agama yang dapat menghilangkan 
penyakit mental adalah keimanan dan menjalankan barbagai ibadah seperti shalat, dzikir dan 
do’a, puasa, taubat, sabar dan sebagainya yang dapat dipadukan dengan teknik psikoterapi. 
Dengan melaksanakan dua ajaran tersebut seseorang terlepas dari gangguan kejiwaan. Agama 
akan berperan sebagai pencegah, penyembuhan, dan sebagai pembinaan atau usaha 
rehabilitasi terhadap gangguan kejiwaan pada umumnya. 
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