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A. Hasil Penelitian 

1. Gambaran umum SLB Negeri 1 Bantul 

a. Identitas Sekolah 

Sekolah Luar Biasa (SLB) Negeri 1 Bantul, yang beralamat di 

Jalan Wates 147, Km. 3 Ngestiharjo, Kasihan  Bantul Yogyakarta. 

Sekolah ini merupakan salah satu SLB yang mendidik siswa 

dengan berbagai jenis anak berkebutuhan khusus/ketunaan 

diantaraanya tunanetra, tunarungu, tunagrahita Ringan, tunagrahita 

berat, tunadaksa, tunaadaksa berat, dan autis. 

Izin Operasional SLB Negeri 1 Bantul diantaranya,  

SK.106/0/1996 tentang Pendirian SLB Negeri 1 Bantul pada 

tanggal 23  April   1996, SK Gubernur No.126/2003 tentang                       

Perubahan nama dari SLB Negeri 1 Bantul menjadi SLB Negeri 3 

Yogyakarta, tanggal 1 Oktober 2003, dan SK Gubernur No. 40 

Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Daerah 

Istimewa Yogyakarta Nomor 36 Tahun 2008 Tentang Organisasi 

Dan Tata Kerja UPTD dan UPLTD Provinsi DIY.
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b. Sejarah SLB Negeri 1 Bantul  

Pada tahun 1971, Sekolah Luar Biasa ini (SLB) merupakan 

Tahap Rintisan Alumni Sekolah Guru Pendidikan Luar Biasa 

(SGPLB) merintis SLB A untuk Tunanetra dan SLB C untuk 

Tunanetra, di kelas khusus lokal SD Klitren, Kecamatan 

Gondokusuman, Yogyakarta dengan jumlah siswa Tunanetra 

sebanyak 2 orang dan Tunagrahita sebanyak 13 orang. 

Tahun berikutnya perintisan SLB untuk SLB Tunarungu 

wicara dan SLB C untuk Tunagrahita di komplek SMEA 

Sutodirjan, Kecamatan Ngampilan Yogyakarta yang mana pada 

waktu itu SGPLB juga menempati komplek tersebut, dengan 

jumlah siswa Tunarungu sebanyak 9 siswa dan Tunagrahita 

sebanyak 18 siswa.
2
  

Perintisan SLB D untuk Tunadaksa pada waktu itu berjumlah 9 

siswa, menempati rumah Bapak Hadisudarmo, salah seorang wali 

siswa, yang beralamat di Condronegaran MD 3/78, Kecamatan 

Mantrijeron, Yogyakarta. Kemudian 4 tahun berikutnya SLB B dan 

SLB C Sutodirjan pindaj ke jalan Bintaran Tenag No. 3, mengikuti 

SGPLB yang pada waktu itu juga sedang menempati gedung 

tersebut. 
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Pada tahun 1977 SLB A, B, C dan D pindah ke Jalan Wates 

147, Desa Ngestiharjo, Kecamatan Kasihan , Kabupaten Bantul 

mengikuti kepindahan SGPLB yang telah mempunyai gedung 

permanen. Adapun perintis berdirinya SLB tersebut diantaranya: 

1) Sukendra 

2) Marsudi Hadiwarsito 

3) Siti Rahayu Ds. 

Kemudian SLB Latihan dijabat oleh kepala SGPLB Negeri 

Yogyakarta. 

Dengan adanya perkembangan jumlah siswa di SLB dari tahun 

1990-1996, maka diatur adanya pengelola yang definitif, dengan 

status Guru (DPK) yang diberi tugas tambahan sebagai Kepala 

Sekolah sebagai berikut: 

SLB A (Tunanetra )  Drs. Rustanto 

SLB B (Tunarungu Wicara) Dra. Sukartinah 

SLB C (Tunagrahita)  Dra. Sri Sarwasih 

SLB D (Tunadaksa)  Drs. Marsudi Hadiwarsito 

Setelah SGPLB alih fungsi, maka SLB Latihan SGPLB menempati 

seluruh bangunan kecuali Asrama yang dikelola langsung oleh 

Kanwil P dan K Provinsi DIY. 

SLB A, B, C dan D menjadi sekolah baru yang berstatus 

Negeri bernama “SLB Negeri Bantul” dengan SK Mendikbud 

nomor 106/O/1996, tanggal 23 April 1996. SLB tersebut 



menempati areal tanah eks. SGPLB di Jalan Wates 147, Km.3 

Desa Ngestiharjo, Kecamatan Kasihan, Kabupaten Bantul, Provinsi 

Daeraj Istimewa Yogyakarta. Dengan luas areal tanah sebanyak 

29.562 m2. Kemudian Sekolaj ini memberi layanan Pendidikan 

berdasarkan kelas untuk anak Tunanetra (A), Tunarungu Wicara 

(B), Tunagrahita (C kelas ringan dan C1 kelas berat) dan 

Tunadaksa (D).
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Dengan adanya layanan Otonomi Daerah, beredar SK 

Gubernur Nomor 125/2003 pada tanggal 1 Oktober 2003, maka 

SLB Negeri 1 Bantul berubah nama menjadi “SLB Negeri 3 

Yogyakarta” yang secara resmi mulai digunakan pada tanggal 19 

April 2004. Mulai tahun pelajaran 2003/2004 Layanan 

Pendampingan  dan Suporting sistem di Sekolah Penyelenggara 

Pendidikan Inklusi (SPPI) dalam rangka ujia coba Penidikan 

Inklusi. Selanjutnya dilaksanakan restrukrisasi dan revitalisasi 

dalam rangka optimalisasi fungsi sarana prasarana untuk Klinik 

Rehabilitasi dan Resource Centre Pendukung Inklusi (RC IX 

Provinsi DIY). Selanjutnya tahun pelajaran 2005/2006 dibuka 

layanan klinik rehabilitas, bekerjasama dengan Fakultas 

Kedokteran, Fakultas Kedokteran Gigi, RS Sardjito Yohyakarta, 

Fakultas Psikologi UGM/UAD, Puskesmas Kecamatan Kasihan 

Bantul, Akademi Psioterapi Yogyakarta dan UNY sebagai 
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peningkatan layanan sosiologis, psikologis, medis, dan vokasional 

bagi semua anak berkebutuhan khusus di SLB Negeri 1 Bantul 

maupun SLB sekitarnya pada tahun ini pula dirintis layanan 

pendidikan/ pelatihan anak Autis. 

Pada tahun 2010 adanya perubahan struktur organisasi 

pemerintahan baik di pusat maupun di daerah, maka berdasarkan 

SK. Gubernur No.40 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas 

Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 36 Tahun 

2008 Tentang Organisasi dan Tata Kerja UPTD  dan UPLTD 

Provinsi DIY maka SLB Negeri 3 Yogyakarta berubah nama 

kembali menjadi  “SLB NEGERI 1 BANTUL”.  

 

2. Tugas Pokok dan Fungsi Sekolah Luar Biasa Negeri 

a. Fungsi dan Tugas  

SLB Negeri 1 Bantul mempunyai fungsi menyelenggaraan 

Pendidikan Luar Biasa. Adapun tugas pokok dari SLB ini 

diataranya, menyelenggarakan pelayanan pendidikan luar biasa 

dari tingkat persiapan, dasar, lanjutan dan menengah, 

menyelenggarakan rehabilitasi dan pelayanan khusus bagi anak-

anak luar biasa, melakukan publikasi yang menyangkut 

pendidikan luar biasa, menyelenggarakan pelatihan kerja bagi 

anak luar biasa dari berbagai jenis ketunaan, dan melaksanakan 

kegiatan Ketatausahaan. 



 

 

b. Fasilitas Pendukung 

Untuk menunjang fungsi Sekolah Luar Biasa Negeri 1 Bantul, 

didukung dengan beberapa fasilitas diantaranya, resource centre, 

UKS dan klinik rehabilitasi, sanggar kerja terlindung (Shellter 

Workshop), pusat informasi dan teknologi, perpustakaan, asrama 

siswa, fasilitas olahraga dan bermain, dan sarana untuk ibadah 

 

3. Visi Misi dan Tujuan 

a. Visi SLB Negeri 1 Bantul 
4
 

1) Terwujudnya SLB Negeri 1 Bantul sebagai Lembaga 

Pendidikan yang menyelenggarakan pelatihan keterampilan 

yang berkualitas  sesuai dengan kondisi, potensi, 

kemampuan dan kebutuhan individu siswa. 

2) Memenuhi kebutuhan sarana dan prasarana pembelajaran 

serta layanan program khusus sesuai dengan kondisi, 

potensi, kemampuan dan kebutuhan individu siswa. 

3) Mempersiapkan anak berkebutuhan khusus menjadi manusia 

mandiri. 

b. Misi SLB Negeri 1 Bantul:
5
 

                                                           
4
 Dokumen SLB Negeri 1 Bantul 

5
 Ibid 



1) Memberikan layanan pembelajaran yang berkualitas sesuai 

dengan kondisi, potensi, kemampuan dan kebutuhan individu 

siswa. 

2) Mengembangkan pusat sumber pendukung penyelenggaraan 

sistem pendidikan inklusi mulai dari jenjang pendidikan usia 

dini, pendidikan dasar dan pendidikan menengah. 

3) Menyelenggarakan habilitasi dan rehabilitasi secara 

profesional dengan layanan medis, sosial, psikologis dan 

vokasional. 

4) Meningkatkan profesionalitas tenaga pendidik, kependidikan, 

dan non kependidikan. 

5) Memiliki sistem manajemen dan keuangan yang transparan, 

akuntabel dan pastisipatori. 

6) Menciptakan lingkungan pembelajaran yang inklusif, ramah 

dan aksesibel untuk semua warga sekolah. 

7) Menggunakan teknologi informasi yang handal. 

8) Memperluas jaringan dan peran serta masyarakat dan dunia 

usaha dalam layanan pendidikan, pelatihan dan penempatan 

siswa. 

c. Tujuan SLB Negeri 1 Bantul untuk 4 tahun kedepan  

Untuk mencapai suatu cita-cita lembaga ini, maka SLB 

Negeri 1 Bantul merasa perlu menetapkan tujuan dari Rencana 



Induk Pengembangan Sekolah yang ditetapkan sebagai program 

jangka menengah sebagai berikut
6
: 

1) Menyelenggarakan pembelajaran yang didasarkan pada 

kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan yang telah disesuaikan 

dengan kondisi, potensi, kemampuan dan kebutuhan individu 

siswa. 

2) Menyelenggarakan pembelajaran yang menggunakan strategi, 

metode, media danteknik evaluasi yang disesuaikan dengan 

kondisi, potensi, kemampuan dankebutuhan individu siswa. 

3) Menyelenggarakan pendekatan pembelajaran yang aktif, 

inovatif. Kreatif, efektif, dan menyenangkan. 

4) Menyelenggarakan sistem pembelajaran secara inklusif 

melalui kerjasama dengan sekolah reguler. 

5) Menyelenggarakan pelatihan keterampilan yang berbasis 

kondisi, potensi, kemampuan dan kebutuhan individu serta 

disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat. 

6) Menyelenggarakan habilitasi dan rehabilitasi secara 

profesional dengan layanan medis, sosial, psikologis, dan 

vokasional bagi warga sekolah (termasuk sekolah inklusi) dan 

masyarakat di lingkungan sekolah yang membutuhkan. 
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7) Menyelenggarakan pemenuhan sarana dan prasarana yang 

diperlukan bagi kelancaran proses pembelajaran dan layanan 

siswa. 

8) Menyelenggarakan dan mengikutsertakan para tenaga 

pendidik dan kependidikan dalam berbagai pelatihan, lanjutan 

studi, dan sertifikasi sehingga tenaga pendidikan dan 

kependidikan memenuhi standar nasional pendidikan. 

9) Menyelenggarakan sistem manajemen berbasis sekolah 

(MBS) secara profesional, transparan, akuntabel dan 

partisipatorik. 

10) Menyelenggarakan sistem keuangan secara profesional, 

transparan, akuntabel dan partisipatorik. 

11) Menciptakan lingkungan pembelajaran yang inklusif, ramah, 

aksesibel untuk semua warga sekolah. 

12)  Menggunakan teknologi informasi yang handal pada sistem 

manajemen, pembelajaran, dan penyebarluasan informasi. 

13) Melakukan penyebarluasan informasi keberadaan sekolah 

kepada masyarakat luas. 

14)  Membangun kerjasama dengan pihak terkait dalam 

mengakses sumber dana, tenaga ahli, sarana/prasarana, ilmu 

pengetahuan dan teknologi, kompetensi/kelanjutan studi 

tenaga pendidik/kependidikan/non kependidikan, kelanjutan 



studi siswa, pengembangan sistem pendidikan inklusi, dan 

perolehan kesempatan kerja alumni.  

 

4. Kegiatan Belajar Mengajar (KBM) 

Dalam pelaksanaan Kegiatan Belajar Mengajar (KBM) di SLB 

Negeri 1 Bantul terdapat 6 jurusan, lima jurusan mulai dari tingkat 

pendikikan TKLB-SDLB-SMPLB-SMALB dan satu jurusan hanya 

dua tingkat pendidikan TKLB-SDLB. Keenam jurusan tersebut terdiri 

dari jurusan  A Tunanetra, jurusan B Tunarungu, jurusan C 

Tunagrahita yang terdiri dari dua bagian yaitu tunagrahita ringan dan 

sedang, jurusan D Tunadaksa dan jurusan Autis. 

 

B. Pelaksanaan Puasa Senin Kamis 

1. Analisis Univariat 

Analisis Univariat dalam penelitian ini meliputi dua hal yaitu 

distribusi frekuensi karakteristik responden dan distribusi frekuensi dari 

masing-masing variabel. 

 

a. Distribusi Frekuensi Karakteristik Usia 

Analisis univariat dalam penelitian ini adalah karakteristik Ibu 

yang memiliki anak  berkebutuhan khusus jurusan Tunarungu 

dilihat dari segi usianya. 

 



Tabel 4.1 

Distribusi Frekuensi Ibu yang memiliki anak ABK berdasarkan usia  

jurusan Tunagrahita di SLB Negeri 1 Bantul  

Usia Frekuensi (n) Presentase (%) 

25 – 40 tahun 25 45,5 % 

41 – 65 tahun  28 50,9% 

>65 tahun  2 3,6% 

Total 55 100% 

Sumber: Angket, 2017 

Tabel 4.1 diatas menunjukan usia terendah berdasarkan tabel di 

atas adalah 25 tahun, sementara usia tertinggi >65 tahun. Jumlah 

responden (ibu) yang berusia 25-40 tahun berjumlah 25 orang (45%), 

usia 41 – 65 tahun berjumlah 28 orang (50,9%) dan yang berusia >65 

tahun berjumlah 2 orang (3,5). Jadi usia terbanyak dari ibu yang 

memiliki anak berkebutuhan khusus jurusan tunagrahita terbanyak 41-

65 tahun dan terendah usia >65 tahun. 

 

 

 

 

 

 

 

b. Intensitas Puasa 



Tabel 4.2 

Distribusi Frekuensi Intensitas Puasa Senin Kamis Ibu yang 

Memiliki Anak Berkebutuhan Khusus Jurusan Tunagrahita 

Intensitas Puasa 

Senin Kamis 

Frekuensi (n) Presentase (%) 

Selalu 4 7,3% 

Sering 10 18,2% 

Jarang 41 74,5% 

Total 55 100% 

Sumber: Angket, 2017 

Berdasarkan tabel 4.2 diatas menunjukan bahwa ibu yang 

melaksanakan puasa Senin Kamis dalam kurun waktu 1 tahun ini 

dengan intensitas selalu sebanyak 4 orang (7,3%), intensitas sering 

sebanyak 10 oarang (18,2%) dan dengan intensitas jarang sebanyak 

41 orang (74,5%).  Jadi yang melaksanakan puasa Senin Kamis 

terbanyak adalah dengan intensitas Jarang (1 – 16 kali) sebanyak 

74,5%. 

 

 

 

 

 

C. Tingkat Stres Ibu yang Memiliki Anak Berkebutuhan Khusus 

Tabel 4.3 



Distribusi Frekuensi Tingkat Stres Ibu yang Memiliki Anak 

Berkebutuhan Khusus Jurusan Tunagrahita 

Tingkat Stres Frekuensi (n) Presentase (%) 

Ringan 23 41,8% 

Sedang 15 27,3% 

Berat 17 30,9% 

Total 55 100% 

Sumber: Angket, 2017 

Berdasarkan tabel 4.3 di atas, dapat dilihat bahwa ibu yang  

mengalami stres yang tinggi yakni sebesar 39,9% dengan jumlah 17 orang,  

stres sedang sebesar 27,3% dengan jumlah 15 orang dan yang mengalami 

stres ringan  yakni sebesar 41,8% dengan jumlah 23 orang. Dari ketiga 

tingkatan diatas didominasi oleh ibu yang memiliki tingkat stres ringan 

yakni sebesar 41,8%. 

Keadaan ini  sejalan dengan pendapat Wall sebagaimana dikutip 

Utami menjelaskan bahwa “masih banyak orang tua khususnya ibu yang 

menolak kehadiran anak yang tidak normal, karena malu mempunyai anak 

yang cacat dan tidak mandiri”.
7
 

 Hal ini juga didukung oleh Hendriks sebagaimana dikutip Utami
8
 

menyebutkan bahwa „orang tua yang memiliki ABK seringkali mengalami 
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stress tingkat tinggi sehingga menyebabkan mereka kurang mampu 

beradaptasi terhadap kondisi anaknya‟. 

Berdasarkan tabel 4.3 diatas menggambarkan tingkatan stres pada 

ibu yang memiliki anak berkebutuhan khusus di SLB Negeri 1 Bantul. 

Adapun dari ketiga tingkatan stres pada tabel diatas dapat diketahui gejala-

gejalanya berdasarkan studi pustaka pada kerangka teori diatas
9
: 

1. Stres ringan adalah stressor yang dihadapi setiap orang secara 

teratur, seperti terlalu banyak tidur, mudah puisng, kemacetan lalu 

lintas dan kritikan dari atasan. Situasi seperti ini biasanya terjadi 

hanya dengan beberapa menit atau jam saja. Stressor ringan 

biasanya tidak adanya timbul gejala-gejala. Adapun kondisi tingkat 

stres ringan dari responden berdasarkan hasil pada angket 

menunjukan adanya  gejala-gejala seperti, kadang-kadang sulit 

untuk berkonsentrasi, terkadang ketika badngun pagi badan tersa 

lelah. 

2. Stres sedang biasanya berlangsung lebih lama dari beberapa jam 

sampai beberapa hari. Adanya perselisihan dengan teman/rekan 

yang tidak terselesaikan, sering merasakan pusing, mudah 

emosional, anak yang mengalami sakit atau ketidakhadiran 

seseorang baik itu dari keluarga yang merupakan penyebab stress. 

Berdasarkan angket responden yang mengalami stres sedang 

ditandai dengan bebeerapa gejala diantaranya, kepala sering 
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mengalami pusing, badan sering merasa kelelahan, kadang pikiran 

terasa lelah, ada rasa ingin memerahi anaknya dan terkadang mudah 

emosional ketika aanaknya melakukan kesalahan. 

3. Stres berat yaitu dimana situasi yang lama dirasakan oleh seseorang 

dapat berlangsung berminggu-minggu hingga sampai berbulan-

bulan, seperti perselisihan perkawinan secara terus menerus, 

kesulitan dalam finansial yang berlangsung lama karena tidak ada 

perubahan kea arah yang baik, berpisah dengan keluarga, 

psikologis, sosial pada usia lanjut. Adapun ciri-ciri yang ditunjukan 

responden pada tingkatan stres berat berdasarkan angket 

diantaranya, pikiran sering kacau, sulitnya berkonsentrasi, setiap 

bangun pagi badan terasa lelah, pikiran mudah lelah, mudah 

emosional ketika anaknya melakukan kesalahan, merasa memiliki 

babab yang sangat berat, sering merasa kesal karena sesuatu yang 

terjadi tidak sejalan dengan reaalitaa dan masih banyak yang 

lainnya. 

 

 

 

 

 

D. Korelasi Intensitas Puasa Senin Kamis dengan Tingkat Stres 

1. Analisis Bivariat 



Tabel 4.4 

Hubungan Intensitas Puasa Senin Kamis dengan Tingkat Stres 

Intensitas 

Puasa 

Senin 

Kamis 

Tingkat Stres Total P 

Value 

(X
2
) 

Ringan Sedang Berat  

 

 

0,014 

N % N % n % N % 

Selalu 4 7,3% 0 0% 0 0% 4 7,3% 

Sering 6 10,9% 4 7,3% 0 0% 10 18,2% 

Jarang 13 23,6% 11 20% 17 30,9% 41 74,5% 

Total 23 41,8% 15 27,3% 17 30,9% 55 100% 

Sumber: Angket, 2017 

Hasil analisis bivariat pada tabel 4.4 diatas dari 55 responden, yang 

selalu melakukan pauasa Senin Kamis berada dalam kategori tingkat stres 

ringan sebanyak 7%, kategori sedang 0% dan kategori berat 0%, 

sedangkan ibu yang sering melakukan puasa Senin Kamis berada dalam 

kategori tingkat stres ringan 11%, sedang 7% dan kategori berat 0% dan 

yang jarang melakukan puasa Senin Kamis berada dalam kategori tingkat 

stres ringan sebanyak 24%, kategori sedang 20% dan kategori berat 

sebanyak 31%.  

Berarti p value <  0,05, Artinya hipotesis diterima. Setelah  

dilakukan amalisis statistik menggunakan chi Squer didapatkan nilai p 

value =0,014. Dengan demikian ada korelasi  yang positif dan signifikan 

antara intensitas puasa Senin Kamis dengan tingkat stres karena p value 

(0,014) <  0,05. 



Berdasarkan hasil penelitian pada analisis bivariat menyatakan 

bahwa ada korelasi yang positif dan signifikan antara relgiusitas 

khususnya intensitas puasa Senin Kamis dengan Tingkat Stres pada ibu 

yang memiliki anak berkebutuhan khusus, hal ini sejalan dengan teori dari 

Mc Donal dan Gorsuch sebagaimana dikutif  Utami
10

 menyatakan cara 

mengatasi stres religius adalah suatu cara individu melaksanakan 

keyakinan agamanya dalam mengelola suatu masalah yang sedang 

dihadapi. 

Beberapa penelitian menunjukan adanya pengaruh positif Agama 

pada apa yang terjadi dalam kehidupan yang negatif seperti tekanan 

psikologis dan stres secara umum.
11

 Selain itu religiusitas yang rendah 

berkorelasi dengan tingginya tingkat stres individu.  

Selain itu Agama memiliki peran yang sangat penting dalam 

mengelola stres, agama dapat memberikan individu berupa 

pengarahan/bimbingan, dukungan dan harapan seperti halnya dukungan 

emosi. Melalui berdo‟a, ritual seperti shalat, puasa dan yang lainnya, dan 

keyakinan dalam beragama dapat membantu  seseorang dalam mengatasi 

pada saat mengalami stres kehidupan, karena individu merasakan adanya 

pengharapan dan kenyamanan.
12

 

Berdasarkan hasil penelitian Ira yang berjudul Hubungan Tingkat 

Religiusitas dengan Kemampuan dalam Mengatasi Stres, adanya 
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hubungan yang positif antara religiusitas seseorang dalam mengatasi stres 

atau dengan kata lain semakin tinggi tingkat religiusitas maka seseorang 

akan semakin tinggi pula dalam mengatasi stresnya. 

Penggunaan praktek-praktek religiusitas yaitu puasa Senin Kamis 

dan keyakinan spiritualnya dalam melaksanakan puasa Senin Kamis  

sebagai upaya mengatasi stres yang dapat memberikan dampak positif 

dalam mengatasi stres. Dengan kata lain upaya individu dalam cara 

mengatasi stres dengan melakukan upaya pendekatan religiusitas. 

Dalam penelitian ini yang dibahas peneliti yaitu dimensi 

religiusitas dalam hal praktek agama atau peribadatan yaitu melaksanakan 

puasa senin kamis. Ibadah puasa merupakan rukun Islam yang harus 

dijalankan oleh setiap muslim baik itu puasa wajib maupun ditambah 

dengan puasa sunah bagi yang sudah memenuhi syarat dan kuasa 

melaksanakannya. Secara ilmiah, puasa sangat bermanfaat bagi kesehatan 

individu secara lahir dan batin.  

Dalam kajian nilai-nilai rohaniah puasa bentuk tes keimanan bagi 

kaum Muslim dan menguji keikhlasan , puasa juga dapat mensucikan 

badan dan mempersempit jalannya setan. Oleh karean itu puasa bukan 

hanya untuk menahan makan, minum dan bermaksiat, akan tetapi juga 

memiliki  tujuan mulia dan suci. Kemampuan pengendalian diri dalam 



berpuasa akan memebrikan ketenangan hidup, dimana ketenangan hidup 

tersebut akan memebrikan dampak yang positif untuk kesehatan mental.
13

 

Allan Cott sebagaimana dikutip Zaenal Abidin
14

 menyatakan 

bahwa puasa dapat menyembuhkan gangguan kejiwaan termasuk stres, 

kecemasan, susah tidur dan rasa rendah diri. Hal ini dapat ditarik 

kesimpulan bahwa melaksanakaan ibadah puasa dituntut untuk menjaga 

dirinya dari segala sikap dan perilaku tercela yang tidak diperbolehkan 

menurut agama, maka secara psikologis dapat mencegah dari timbulnya 

berbagai gangguan kejiwaan dikalangan umat muslim.  
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