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PENGERTIAN AGAMA

• Agama, din, religion adalah satu sistem credo (tata keimanan atau 

tata keyakinan) atas adanya Yang Maha Mutlak diluar diri manusia;

• Agama juga adalah sistem ritus (tata peribadatan) manusia kepada 

yang dianggapnya Maha Mutlak tersebut.

• Agama adalah satu sistem norma (tata kaidah atau tata aturan) 

yang mengatur hubungan manusia sesama manusia dan hubungan 

manusia dengan alam lainnya, sesuai dan sejalan dengan tata 

keimanan dan tata peribadatannya.



Eksistensi agama merupakan sarana

pemenuhan kebutuhan esoteris manusia yang

berfungsi untuk menetralisasi seluruh

tindakannya. Tanpa bantuan agama manusia

senantiasa bingung, resah, bimbang dan

gelisah. Sebagai akibatnya manusia tidak

mampu menperoleh arti kebahagiaan dan

kesejahteraan hidupnya.



Kondisi jiwa yang tidak tenang, seperti gelisah,

resah, bingung dan sebagainya dapat dikategorikan

dalam gangguan jiwa atau dalam istilah

psikopatologi disebut neurosis. Dalam Al-qur’an

(ajaran agama Islam) disebutkan dengan jelas,

bahwa dengan mengingat Allah, jiwa manusia akan

menjadi tenang, Al-Qur’an sebagai petunjuk dan

sebagai obat.



ISLAM SEBAGAI AGAMA
a. Agama dalam dimensi subjektif, yaitu kesadaran 

keimanan umat (Aqidah).

b. Agama dalam dimensi objektif, yaitu berupa 

alamiah atau perilaku pemeluk agama (Akhlak)

c. Agama dalam dimensi simbolik, yaitu ajaran 

keagamaan atau biasa disebut dengan Syariat.



PENGERTIAN PSIKOTERAPI

Secara harfiah Psikoterapi berasal dari

kata ”psycho” yang artinya jiwa, dan ”therapy” yang

artinya penyembuhan, pengobatan, dan perawatan.

Oleh karena itu psikoterapi disebut juga dengan

istilah terapi kejiwaan, terapi mental atau terapi

pikiran. Jadi, psikoterapi sama dengan penyembuhan

jiwa. (Abdul Aziz Ahyani, Psikologi Agama, Bandung:

Sinar Baru Algensindo, 1995, hlm. 156)



PENGERTIAN PSIKOTERAPI
Secara terminologi psikoterapi (psychotherapy) adalah pengobatan

alam pikiran, atau lebih tepatnya, pengobatan dan perawatan

gangguan psikis melalui metode psikologis. Pengertian psikoterapi

mencakup berbagai teknik yang bertujuan untuk membantu individu

dalam mengatasi gangguan emosional dengan cara memodifikasi

perilaku, pikiran, dan emosinya seperti halnya proses re-edukasi

(pendidikan kembali), sehingga individu tersebut mampu

mengembangkan dirinya dalam mengatasi masalah psikisnya. (Abdul

Mujib, Nuansa-nuansa Psikologi Islam, Jakarta: PT Raja Grafindo

Persada, 2002, hlm. 207)



James P. Chaplin membagi pengertian psikoterapi 

dalam dua sudut pandang. Secara khusus, psikoterapi 

diartikan sebagai penerapan teknik khusus pada 

penyembuhan penyakit mental atau pada kesulitan-

kesulitan penyesuain diri setiap hari. Secara luas,

psikoterapi mencakup penyembuhan lewat keyakinan 

agama melalui pembicaraan nonformal atau diskusi 

personal dengan guru atau teman.



Menurut Pendapat Carl Gustav Jung,

Psikoterapi berfungsi untuk:

1. Kuratif (penyembuhan), 

2. Preventif (pencegahan) 

3. Konstruktif (pemeliharaan dan 

pengembangan jiwa yang sehat).



Pengetahuan tentang psikoterapi sangat berguna untuk:

1. Membantu penderita memahami dirinya, mengetahui sumber-

sumber psikopatologi dan kesulitan penyesuaian diri, serta 

memberikan perspektif masa depan yang lebih cerah dalam 

kehidupan jiwanya;

2. Membantu penderita mendiagnosis bentuk-bentuk psikopatologi;

3. Membantu penderita dalam menentukan langkah-langkah praktis 

dan pelaksanaan terapinya.

(Abdul Mujib, Nuansa-nuansa Psikologi Islam, Jakarta: PT Raja 

Grafindo Persada, 2002, hlm. 208)



Psikoterapi berbeda dengan pengobatan

tradisional yang sering memandang gangguan

psikologis sebagai gangguan karena sihir,

kesurupan jin atau karena roh jahat. Anggapan-

anggapan yang kurang tepat tersebut karena

sebagian masyarakat terlalu mempercayai

tahayul dan kurang wawasan ilmiahnya.



Muhammad Mahmud membagi psikoterapi dalam dua 

macam, yaitu:

1) Bersifat duniawi, yaitu terapi yang memberikan kerangka 

pendekatan dan teknik pengobatan serta pemahaman 

dasar-dasar penciptaan manusia.

2) Bersifat ukhrawi, yaitu dengan memberikan kerangka 

asasi terhadap nilai-nilai agama, moral dan spiritual.

(Sururin, Ilmu Jiwa Agama, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 

2004, hlm. 184-185)



HUBUNGAN AGAMA DAN 
PSIKOTERAPI

Ada beberapa kasus gangguan mental yang dapat

disembuhkan melalui perilaku keagamaan. Walaupun

agama tidak identik dengan psikoterapi, namun perilaku

keagamaan mempunyai peran sangat besar untuk mengatasi

gangguan mental. Bahkan agama dapat dijadikan landasan

untuk membina kesehatan mental serta mampu membentuk

dan mengembangkan kepribadian seseorang melalui

kegiatan peribadatan.



FUNGSI AGAMA

1) Agama memberi bimbingan dan petunjuk 

dalam hidup.

2) Agama adalah penolong dalam kesukaran.

3) Agama menentramkan batin. 

4) Agama mengendalikan moral.



Beberapa cara untuk mencegah munculnya penyakit kejiwaan dan 

sekaligus menyembuhkannya, melalui konsep-konsep dalam Islam. 

Adapun upaya tersebut, adalah:

1. Menciptakan kehidupan yang islami dan religius.

2. Mengintensifkan kualitas ibadah.

3. Meningkatkan kualitas dan kuantitas dzikir.

4. Melaksanakan rukun Islam, rukun Iman dan berbuat Ihsan.

5. Menjauhi sifat-sifat tercela (akhlak mazmumah).

6. Mengembangkan sifat-sifat terpuji (akhlak mahmudah).




