
Berpuasa Baik bagi Kesehatan Jiwa 

 

Oleh: Fatimahhakki Salsabela. Kehidupan modern cenderung membuat setiap orang 

memiliki beban psikologis yang tinggi dengan ditandai tingkat stres berat. Fakta menarik 

hampir pada semua rumah sakit di Amerika Serikat diisi oleh pasien gangguan mental karena 

tidak terpenuhinya kebutuhan psikis dasar yang harus dipuaskan. 

Mengapa bisa tidak terpenuhinya kebutuhan psikis dasar itu? Jawabnya karena nafsu yang 

ada pada diri manusia itu sangat dominan sehingga psikis tidak terpuaskan atau tidak pernah 

merasa puas yang berakibat gangguan mental. 

Kesehatan mental paling menarik di antara bidang-bidang psikologi, baik pada kalangan 

ilmuwan maupun orang awam. Hal itu karena perkembangan pemikiran dan peradaban 

manusia tidak sama disebabkan tingkat kepuasan individu yang berbeda. 

Cita-cita, impian setiap manusia berbeda dan tingkat kesadaran untuk menikmati kehidupan 

yang layak menurut keinginan masing-masing. Batasan kehidupan yang layak itu tanpa batas 

sehingga tingkat kepuasan tak terhingga. 

Seharusnya ada pembatas, ada pengendali pada diri setiap manusia sehingga memiliki sebatas 

kemampuan. Seorang ahli psikologi agama, Zakiah Daradjat menilai pelaksanaan agama 

dalam kehidupan sehari-hari dapat membentengi seseorang dari gangguan jiwa (mental) dan 

dapat pula mengembalikan jiwa bagi orang yang gelisah. 

Kegelisahan dan kecemasan yang tidak berujung pangkal itu, pada umumnya berakar dari 

ketidakpuasan dan kekecewaan, sedangkan agama dapat menolong seseorang untuk 

menerima kekecewaan dengan jalan memohon ridla Allah SWT terbayang kebahagian yang 

akan dirasakan pada kemudian hari. 



Penilaian Zakiah Daradjat ini bisa diartikan semakin dekat seseorang itu dengan Allah SWT 

maka semakin tenang jiwanya. Beribadah akan mententramkan jiwa seseorang dan mampu 

menghadapi kesukaran, tantangan hidup. 

Beribadah dalam ajaran Islam meliputi salat, bersedekah, berpuasa dan menunaikan ibadah 

haji dan lainnya. Penulis ingin melihat hikmah dari ibadah puasa terhadap kesehatan 

kejiwaan. 

Berpuasa secara terminologi adalah ibadah yang diperintahkan Allah SWT kepada hamba-

Nya yang beriman dengan cara mengendalikan diri dari syahwat makan, minum dan 

hubungan seksual serta perbuatan-perbuatan yang merusak nilai puasa pada waktu siang hari 

sejak terbit fajar sampai terbenam matahari. Sedangkan puasa dalam Bahasa Arab disebut al-

shaum yang berarti menahan (imsak). 

Mengendalikan Hawa Nafsu 

Dalam implementasinya, ibadah puasa sangat bersifat pribadi dan bahkan sangat rahasia 

karena hanya orang yang berpuasa itu dengan Allah SWT yang mengetahui sesungguhnya 

seseorang itu berpuasa atau bukan berpuasa. 

Berdasarkan sifat dari puasa itu maka puasa merupakan latihan atau uji kesadaran akan 

keberadaan hidup di dunia ini yang sesungguhnya. Kesadaran seseorang yang berpuasa 

sepenuhnya karena Allah SWT sebab hanya diri yang berpuasa dengan Allah SWT yang 

mengetahuinya maka pengendalian emosi dan nafsu sebagai keseimbangan lahiriyah dan 

batiniyah yang hakiki. 

Secara psikologis, berpuasa menjadikan diri yang berpuasa mampu mengendalikan nafsu 

yang ada pada dirinya. Berpuasa berpengaruh positif kepada rasa (emosi), cipta (rasio), karsa 

(will), karya (performance) dan menjadikan pribadi yang sabar dan ikhlas. 

Akhirnya berpuasa menyehatkan mental karena ada latihan kejiwaan yang dilakukan dengan 

jujur menahan lapar dan dahaga meskipun sedang seorang diri, tidak ada orang yang 

mengawasi, tidak ada orang yang mengetahui akan tetapi yakin Allah SWT mengetahuinya. 

Berpuasa akan menghilangkan kegelisahan dan gangguan jiwa. 

Menurut Zakiah Daradjat, definisi kesehatan mental adalah terhindarnya seseorang dari 

gejala gangguan jiwa (neurose) dan dari gejala-gejala penyakit jiwa (psychose). Kemampuan 

seseorang untuk mnyesuaikan diri dengan diri sendiri, dengan orang lain dan masyarakat 

serta lingkungan di mana ia hidup. 

Dari pendapat Zakiah Daradjat ini penulis menilai kesehatan mental apa bila terwujud 

keharmonisan yang hakiki dari fungsi-fungsi jiwa dan mempunyai kesanggupan menghadapi 

problem hidup. 

Secara umum gangguan atau penyakit jiwa antara lain Fobia yakni rasa takut yang tidak 

rasional dan tidak realistis. Obsesi, yakni corak pikiran yang sifatnya terpaku (persistent) dan 

berulangkali muncul. Kompulsi, yakni suatu pola tindakan atau perbuatan yang diulang-

ulang. 



Sedangkan pandangan secara psikologi Islam, penyakit mental yang berjangkit pada diri 

manusia antara lain Riya’. Penyakit Riya’ mengandung tipuan, sebab menyatakan sesuatu 

yang tidak sebenarnya, orang yang berbuat Riya’ mengatakan atau melakukan perbuatan 

yang tidak sesuai dengan hakikat yang sebenarnya. 

Kemudian hasad dan dengki, yakni suatu sikap melahirkan sakit hati bila orang lain mendapat 

kesenangan dan kemuliaan dan ingin agar kesenangan dan kemulian itu hilang dari orang 

tersebut dan beralih kepada dirinya. Rakus, yakni keinginan berlebihan untuk makan. Was-

was yakni akibat dari bisikan nafsu yang berlebihan. 

Secara psikologi, kesehatan mental umumnya selalu terintegrasi dalam pengembangan 

pribadi dalam artian kondisi kejiwaan. Perkembangan kejiwaan yang normal secara 

emosional, secara intelektual dan sosial. 

Penelitian Nicolayev, seorang guru besar bekerja pada lembaga psikiatri Mosow (the 

Moskow Psychiatric Institute), mencoba menyembuhkan gangguan kejiwaan dengan 

berpuasa. Dalam usahanya menterapi pasien sakit jiwa dengan menggunakan puasa selama 

30 hari. 

Nicolayev mengadakan penelitian eksperimen dengan membagi subjek menjadi dua 

kelompok sama besar, baik usia maupun berat ringannya penyakit yang diderita. Kelompok 

pertama diberi pengobatan dengan ramuan obat-obatan. Sedangkan kelompok kedua 

diperintahkan untuk berpuasa selama 30 hari. 

Dua kelompok itu dimonitor perkembangan fisik dan mentalnya dengan tes-tes psikologis. 

Ternyata diperoleh hasil pasien yang tidak bisa disembuhkan dengan terapi medik, bisa 

disembuhkan dengan puasa. 

Berdasarkan hasil penelitian, berpuasa memberi pengaruh besar bagi penderita gangguan 

kejiwaan, juga penderita insomnia. Dari segi sosial, berpuasa memberikan sumbangan yang 

cukup besar. 

Melaksanakan ibadah puasa karena Allah SWT memperoleh manfaat ganda yakni terhindar 

dari dosa, mendapat pahala dan keuntungan lainnya memperoleh ketenangan jiwa, mampu 

mengendalikan nafsu untuk memperoleh kepuasan yang tidak terhingga. 

Berpuasa mampu mengendalian diri (self control) dan ini satu tanda jiwa yang sehat karena 

apa bila seseorang tidak mampu mengendalikan diri maka jiwanya tidak sehat. Tujuan 

berpuasa untuk mengendalikan hawa nafsu sehingga hawa nafsu tidak memperbudak 

seseorang dan seseorang itu bisa mengendalikan hawa nafsunya kepada hal-hal positif. Satu 

pertanda kesehatan jiwanya baik. 

(Penulis mahasiswi semester akhir Fakultas Psikologi Universitas Medan Area, 

pemerhati masalah psikologi masyarakat.) 

 


