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MOTTO 
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Artinya: Dan bila hamba-hamba-Ku bertanya kepada engkau (ya 

Muhammad) tentang Aku maka sesungguhnya Aku dekat. 

Aku memperkenankan do'a orang yang bermohon apabila dia 

berdo'a kepada-K.u. Sebab itu, dengarlah seruan-Ku dan 

berimanlah kepada-Ku, mudah-mudahan mereka berjalan 

lurus". (QS. Al-Baqarah : 186) (Depag RI, 1986: 71).
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PERSEMBAHAN 

 

� Seluruh dosen, staf dan karyawan di lingkungan civitas akademik Fakultas 

Dakwah IAIN Walisongo Semarang yang telah memberikan pelayanan 

yang baik serta membantu kelancaran penulisan skripsi ini 

� Bapak dan ibuku tercinta, terimakasih atas kasih sayang dan perhatian 

serta doanya sehingga dapat sukses dalam hidup ini.  

� Adikku semoga menjadi anak yang sholeh  

� Para sahabatku, yang tidak dapat kusebutkan satu persatu, teman-teman 

seperjuangan angkatan 2005 (khususnya BPI 2005).  
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ABSTRAK 

 
Do'a mempunyai makna yang penting bagi kehidupan setiap insan. 

Makna itu sebenarnya bukan hanya menyangkut spiritual manusia, tetapi juga 

menyangkut fisik-biologis dan psikis (jiwa)-nya. Karena itu do'a mempunyai 

hubungan yang erat dengan kesehatan mental dan ilmu kedokteran.  
Perumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana pendapat 

Nasution tentang do'a? Bagaimana implikasi do'a menurut Nasution bagi 

perkembangan rohaniah (kesehatan mental) ditinjau dari materi BKI?  

Jenis penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan pendekatan 

psikologi agama dan kesehatan mental.. Adapun sumber data primernya yaitu 

buku karya M. Yunan Nasution yang berjudul: Pegangan Hidup dalam sub: 

"Kekuatan Do'a".sedangkan data sekunder yaitu buku-buku yang ada 

hubungannya dengan penelitian ini. Pengumpulan data menggunakan studi 

literer sedangkan untuk menganalisis data menggunakan analisis deskripsi 

yaitu menggambarkan dan menguraikan pendapat M. Yunan Nasution tentang 

do'a dan implikasinya dengan kesehatan mental. 

Berpijak pada perumusan masalah, maka menurut pendapat M. Yunan 

Nasution bahwa do'a itu laksana obat bagi penyakit rohaniah, seperti penyakit 

takut, cemas, rusuh, ragu-ragu, dan lain-lain sebagainya. Menurut M. Yunan 

Nasution, sesungguhnya do’a tidak hanya sebagai obat tetapi juga satu 

kebutuhan rohaniah yang diperlukan oleh manusia dalam kehidupan ini, lebih-

lebih tatkala ditimpa oleh kesusahan, kesulitan, malapetaka dan lain-lain. 

Dengan demikian, do’a dalam perspektif Yunan Nasution mempunyai makna 

dan hikmah yang sangat luas.  

Implikasi do'a menurut Nasution bagi perkembangan rohaniah 

(kesehatan mental) ditinjau dari materi BKI yaitu pada intinya berdo’a 

bertujuan agar orang yang mengamalkannya mendapatkan ketenangan jiwa 

dan selalu optimis dalam menghadapi berbagai problema kehidupan. Untuk 

membentuk kesehatan mental dicari bagian ajaran Islam yang relevan dengan 

kesehatan mental. Di antara sekian banyak cara, maka berdo’a menjadi pilihan 

dalam pembentukan kesehatan mental. Dengan berdo’a akan membuahkan 

keberuntungan dan kebahagiaan. Pendapat M. Yunan Nasution tentang 

kekuatan do'a terhadap kesehatan ruhaniyah manusia dapat dijadikan materi 

BKI oleh konselor dalam membimbing dan melakukan konseling terhadap 

konseli, karena bimbingan islami adalah proses pemberian bantuan terhadap 

individu agar mampu hidup selaras dengan ketentuan dan petunjuk Allah 

sehingga dapat mencapai kebahagiaan hidup di dunia dan di akhirat. 

Konseling dalam Islam adalah suatu aktifitas memberikan bimbingan, 

pelajaran dan pedoman kepada individu yang meminta bimbingan (klien) 

dalam hal bagaimana seharusnya seorang klien dapat mengembangkan potensi 

akal fikirannya, kejiwaannya, keimanan dan keyakinan serta dapat 

menanggulangi problematika hidup dan kehidupannya dengan baik dan benar 

secara mandiri yang berparadigma kepada Al-Qur'an dan As-Sunnah 

Rasulullah SAW.  
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KATA PENGANTAR 

 

Assalamu'alaikum Wr. Wb.  

Segala puji bagi Allah Yang Maha Pengasih dan Penyayang yang 

senantiasa telah menganugerahkan rahmat, dan hidayah-Nya kepada penulis 

dalam rangka menyelesaikan karya skripsi dengan judul “PENDAPAT M. 

YUNAN NASUTION TENTANG KEKUATAN DOA TERHADAP 

PERKEMBANGAN ROHANIAH DALAM BUKU PEGANGAN HIDUP 

(ANALISIS MATERI BIMBINGAN DAN KONSELING ISLAM)". Karya 

skripsi ini disusun untuk memenuhi sebagian persyaratan mencapai derajat 

Sarjana Sosial Islam (S.Sos.I) bidang jurusan Bimbingan Penyuluhan Islam di  

Fakultas Dakwah Institut Agama Islam Negeri Walisongo Semarang. Shalawat 

serta salam semoga selalu terlimpahkan kepada Nabi Muhammad SAW beserta 

keluarganya, para sahabatnya, dan orang-orang yang mengikuti jejak 

perjuangannya. 

Dalam penyusunan skripsi ini penulis merasa bersyukur atas bantuan dan 

dorongan, bimbingan dan pengarahan dari berbagai pihak yang telah membantu 

terselesaikannya skripsi penulis dengan baik. Oleh karena itu penulis 

menyampaikan banyak terima kasih kepada yang terhormat: 

1. Bapak Rektor IAIN Walisongo, yang telah memimpin lembaga tersebut 

dengan baik 

2. Bapak Dr. Muhammad Sulthon, M. Ag. selaku Dekan Fakultas Dakwah IAIN 

Walisongo Semarang. 

3. Ibu Hj. Mahmudah, S Ag, M.Pd selaku Kajur BPI yang telah membantu dan 

memberikan pengarahan-pengarahan dalam mengajukan judul hingga 

terselesaikannya skripsi ini. 

4. Bapak Baidi Bukhori, S.Ag, M.Si selaku Dosen pembimbing I dan Ibu Hj. 

Mahmudah, S Ag, M.Pd selaku Dosen pembimbing II yang telah berkenan 

membimbing dengan keikhlasan dan kebijaksanaannya meluangkan waktu, 
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waktu, tenaga dan pikiran untuk memberikan pengarahan-pengarahan hingga 

terselesaikannya skripsi ini. 

5. Seluruh dosen, staf dan karyawan di lingkungan civitas akademik Fakultas 

Dakwah IAIN Walisongo Semarang Khususnya Jurusan BPI yang telah 

memberikan pelayanan yang baik serta membantu kelancaran penulisan 

skripsi ini. 

6. Kepala perpustakaan IAIN Walisongo Semarang serta pengelola perpustakaan 

Fakultas Dakwah yang telah memberikan pelayanan kepustakaan dengan baik. 

7. Bapak dan Ibu yang tercinta, kakak dan adikku. 

8. Teman-temanku mahasiswa IAIN Walisongo Semarang, khususnya kepada 

mahasiswa Fakultas Dakwah IAIN Walisongo Semarang. Terutama ditujukan 

kepada teman-temanku di jurusan Bimbingan Penyuluhan Islam. 

Pada akhirnya penulis menyadari bahwa penyusunan skripsi ini belum 

mencapai kesempurnaan yang ideal dalam arti sebenarnya, namun penulis 

berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi penulis sendiri dan bagi para 

pembaca pada umumnya. 

Nasrun Minallah Wafathun Qorieb 

Wassalamu'alaikum Wr. Wb. 
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