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Kesehatan Mental Dalam Al-Qur’an

Al-Qur’an adalah sumber ajaran Islam, kebenarannya bersifat hakiki dan tidak ada 
keraguan di dalamnya karena ia diturunkan oleh Allah Swt. Firman-Nya:

(2)ِلْلُمتَِّقنَي َذِلَك اْلِكَتاُب ََل رَْيَب ِفيِه ُهًدى( 1)امل 
Artinya:

( 1 ) Alif laam miim.

( 2 ) Kitab (Al Quran) ini tidak ada keraguan padanya; petunjuk bagi mereka yang 
bertakwa,

Sebagi Kitab Suci yang berisi petunjuk (Hudan) dan penjelas bagi petunjuk itu sendiri, 
di dalamnya banyak terdapat ayat-ayat yang berkaitan dengan kesehatan mental 
dengan berbagai istilah yang digunakannya. Menurut Langgulung, istilah-istilah
tersebut adalah kebahagiaan (sa’adah), kejayaan (fawz), kemakmuran (falah) dan
kesempurnaan (al-kamal)



Kesehatan Mental Dalam Al-Qur’an

Disamping istilah-istilah yang digunakan di atas, di 
dalam Al-Qur’an juga banyak terdapat ayat-ayat yang 
berkaitan dengan uraian definisi kesehatan mental, di 
antaranya:

1. Hubungan manusia dengan dirinya sendiri

2. Hubungan manusia dengan sesama manusia

3. Hubungan manusia dengan lingkungan

4. Hubungan manusia dengan Tuhan



Keseluruh hubungan
tersebut bertujuan agar 
manusia dapat hidup
bermakna dan bahagia di 
dunia dan akhirat. Secara
sederhana, Al-Qur’an 
menyatakan dengan
kalimat Amanu wa ‘amilu
ash-Shalihat. Kalimat yang 
digunakan ini merupakan
bentuk kata kerja (Fi’il).
Dalam konteks ini, tidaklah
salah jika dia dianalogikan
dengan mengembangkan
dan memanfaatkan potensi
manusia.

Kesehatan Mental Dalam Al-Qur’an



Hubungan manusia dengan dirinya sendiri (Habl min al-Nafs)

Dalam hubungan manusia mengembangkan dan memanfaatkan potensinya dalam
bentuk Amr Ma’ruf wa Nahi Munkar atau sebaliknya, mengumbar hawa nafsu yang ada
pada dirinya.

Firman Allah Swt.

َر أُمٍَّة ُأْخرَِجْت ِللنَّاِس تَْأُمُروَن بِاْلمَ  َهْوَن َعِن اْلُمْنَكِر َوتُ ْؤمِ ُكْنُتْم َخي ْ (110...)بِاّللَِّ ُنوَن ْعُروِف َوتَ ن ْ
Artinya:

“Kamu adalah umat yang terbaik yang dilahirkan untuk manusia, menyuruh kepada 
yang ma'ruf, dan mencegah dari yang munkar, dan beriman kepada Allah….” (QS. Al-
Maidah: 110)



Hubungan manusia dengan dirinya sendiri (Habl min al-Nafs)

Firman Allah Swt:

ِه َوقَ ْلِبِه  َعَلى ِعْلٍم َوَخَتَم َعَلى ََسْعِ َأفَ َرأَْيَت َمِن اَّتَََّذ ِإََلَُه َهَواُه َوَأَضلَُّه اّللَُّ 
(23)بَ ْعِد اّللَِّ َأَفََل َتذَكَُّروَن َوَجَعَل َعَلى َبَصرِِه ِغَشاَوًة َفَمْن يَ ْهِديِه ِمنْ 

Artinya:

“Maka pernahkah kamu melihat orang yang menjadikan hawa nafsunya 
sebagai tuhannya dan Allah membiarkannya berdasarkan ilmu-Nya dan 
Allah telah mengunci mati pendengaran dan hatinya dan meletakkan 
tutupan atas penglihatannya? Maka siapakah yang akan memberinya 
petunjuk sesudah Allah (membiarkannya sesat). Maka mengapa kamu 
tidak mengambil pelajaran?” (QS. Al-Jatsiyah: 23)



Hubungan Manusia Dengan Sesama Manusia (Habl min an-
Nas)

Manusia mengembangkan dan memanfaatkan potensinya dalam bentuk 
menjalin persaudaraan, atau malah sebaliknya. Diantara ayat yang 
menjelaskan tentang hal ini adalah:

اُء عَ  نَ ُهْم تَ رَ ُُمَمٌَّد َرُسوُل اّللَِّ َوالَِّذيَن َمَعُه َأِشدَّ اُهْم رُكًَّعا ُسجًَّدا َلى اْلُكفَّاِر ُرََحَاُء بَ ي ْ
...السُُّجودِ  ِِ ُوُجوِهِهْم ِمْن أَََِر يَ ْبتَ ُغوَن َفْضًَل ِمَن اّللَِّ َوِرْضَوانًا ِسيَماُهمْ 

Artinya:

“Muhammad itu adalah utusan Allah dan orang-orang yang bersama 
dengan dia adalah keras terhadap orang-orang kafir, tetapi berkasih 
sayang sesama mereka. Kamu lihat mereka ruku' dan sujud mencari 
karunia Allah dan keridhaan-Nya, tanda-tanda mereka tampak pada 
muka mereka dari bekas sujud….” (QS. Al-Fath: 29)



Hubungan Manusia Dengan Alam (Habl min al-’Alam)

Ayat-ayat yang berkaitan dengan Habl min al-’Alam, dimana manusia 
mempunyai kecenderungan untuk mengembangkan dan memanfaatkan 
potensinya dalam bentuk melestarikan dan memanfaatkan alam dan 
segala isinya, atau sebaliknya, melakukan tindakan pengrusakan. 
Firman Allah Swt:

ِل اّللَِّ اْْلَْرِض َوابْ تَ ُغوا ِمْن َفضْ فَِإَذا ُقِضَيِت الصَََّلُة فَانْ َتِشُروا ِِ 
(10)ُُحوَن َواذُْكُروا اّللََّ َكِثريًا َلَعلَُّكْم تُ ْفلِ 

Artinya:

“Apabila telah ditunaikan shalat, maka bertebaranlah kamu di muka 
bumi; dan carilah karunia Allah dan ingatlah Allah banyak-banyak 
supaya kamu beruntung.” (QS. Al-Jumu’ah: 10)



Hubungan Manusia Dengan Alam (Habl min al-’Alam)

Firman Allah Swt:

ِدي النَّاِس ُْحِر ِبَا َكَسَبْت أَيْ َظَهَر اْلَفَساُد ِِ اْلبَ رِ  َواْلبَ 
(41)ا َلَعلَُّهْم يَ ْرِجُعوَن لُِيِذيَقُهْم بَ ْعَض الَِّذي َعِمُلو 

Artinya:

Telah nampak kerusakan di darat dan di laut disebabkan 
karena perbuatan tangan manusia, supaya Allah merasakan 
kepada mereka sebahagian dari (akibat) perbuatan mereka, 
agar mereka kembali (ke jalan yang benar).” (QS. Ar-Rum: 
41)



Hubungan Manusia Dengan Tuhan (Habl min Allah)

Manusia mempunyai kecenderungan untuk mengembangkan 
dan memanfaatkan potensinya dalam bentuk beribadah 
kepada Allah Swt atau sebaliknya. Firman Allah Swt:

ْنَس ِإَلَّ لِيَ عْ  (56)ُبُدوِن َوَما َخَلْقُت اْلِْنَّ َواْْلِ
Artinya;

“Dan aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan 
supaya mereka mengabdi kepada-Ku.” (QS. Adz-Dzariyat: 
56)



Hubungan Manusia Dengan Tuhan (Habl min Allah)

Firman Allah Swt:

اَواِت ِلُك ََلُْم ِرْزقًا ِمَن السَّمَ َويَ ْعُبُدوَن ِمْن ُدوِن اّللَِّ َما ََل يَْ 
(73)َواْْلَْرِض َشْيًئا َوََل َيْسَتِطيُعوَن 

Artinya:

“Dan mereka menyembah selain Allah, sesuatu yang tidak 
dapat memberikan rezeki kepada mereka sedikitpun dari 
langit dan bumi, dan tidak berkuasa (sedikit juapun).” (QS. 
An-Nahl: 73)
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Two Content Layout with Table

 First bullet point here

 Second bullet point here

 Third bullet point here

Class Group 1 Group 2

Class 1 82 95

Class 2 76 88

Class 3 84 90
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