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  BAB 1  

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah 

      Manusia dalam kehidupan sehari-hari selalu dipenuhi dengan berbagai 

aktivitas juga kebutuhan hidup terus meningkat. Akibatnya, persaingan hidup 

terjadi di berbagai tempat. Perlu disadari bahwa segala kegiatan harus didasari 

dengan keimanan serta ketakwaan kepada Allah SWT diantaranya salat sangat 

banyak kegunaan bagi kehidupan seperti mencegah perbuatan keji dan munkar, 

meningkatkan kedisiplinan serta membuka hati pada kebenaran. 

Adapun spiritualitas menjadi suatu jalan yang bisa memulihkan kehampaan 

jiwa diderita oleh manusia zaman sekarang dengan cara lebih mendekatkan diri 

kepada Allah SWT, lebih mendasar lagi mengetahui diri pribadinya yang utamanya 

mengetahui fungsi dan tugas menjalani kehidupan di dunia. Spiritulitas menjadi 

fitrah bagi semua manusia ketika masih hidup dalam kehidupan sehari-hari.1     

                                                           
1 Endi, Psikologi Agama Spirit For Education and Development (Yogyakarta: t.p., 2012), 58. 
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Ibnu Rajab menjelaskan bahwa Istiqamah merupakan bagaimana seseorang 

dapat menempuh jalan benar maksudnya agama yang tegak tidak ada 

penyimpangan sedikit pun termasuk didalamnya perbuatan-perbuatan baik dan taat 

secara nampak (dhohir) atau tersembunyi (bathin) serta menjuhkan semua hal-hal 

yang dilarang meliputi seluruh dari cabang-cabang semua agama.2 

Dari pendapat tokoh diatas sangat baik untuk dijadikan bahan penelitian 

mengenai istiqamah melaksanakan salat duha pada remaja di lingkungan Madrasah 

Aliyah Negeri 2 Kota Bandung karena hal ini sudah dilakukan observasi lebih dari 

satu bulan oleh peneliti selama melakukan Praktik Profesi Mahasiswa Jurusan 

Tasawuf & Psikoterapi Bulan September hingga Oktober tahun 2018.    

      Tokoh bernama Imam Arrazi menerangkan bahwa Allah SWT bersumpah 

dengan waktu duha, berarti waktu ini adalah waktu  sangat penting dan besar 

manfaatnya. Maksudnya bahwa orang-orang yang aktif bangun diwaktu pagi 

(waktu subuh dan duha) untuk beribadah kepada Allah SWT dan mencari nafkah 

yang halal, maka manusia akan mendapat keberkahan. 3 Betapa beruntungnya orang 

islam yang senantiasa mengamalkan salat duha terutama masih remaja.   

      Adapun menurut pendapat Meinarno dan Sarwono (2009) menyatakan 

bahwa penyesuaian diri remaja maksudnya remaja itu mampu mengembangkan 

tanggung jawab, hati nurani, memiliki moralitas serta kemandirian juga nilai-nilai 

sesuai dengan kebudayaan suatu tempat dan keadaan lingkungan hingga posisinya 

dapat diterima serta dicapai dikalangan masyarakat.4 

                                                           
2 Abdurrazaq, Sepuluh Kaidah Penting Tentang Istiqamah (t.k.: t.p., 2011), 21. 
3 Endah Purnamasari, Jurnal Rahasia Shalat Dhuha (t.k.: t.p., 2008), 1. 
4 Umi Hirzati, Skripsi Hubungan Antara Kemandirian Dengan Penyesuaian Diri Pada Remaja 

(Surakarta: Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2013), 12. 
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      Adanya penyesuaian diri oleh remaja menuntut seseorang bergaul maupun 

berteman secara wajar melalui komunikasi langsung / tidak langsung, menjalin 

hubungan kekerabatan baik dengan siapapun, mampu menghargai dirinya sendiri 

serta orang-orang disekitarnya, mendengar keluhan maupun pendapat orang lain, 

bersedia menerima kritik, bertindak sesuai peraturan berlaku sehingga jika 

menguasai fase-fase ini, remaja mampu menyesuaikan diri pada lingkungan sosial 

dimanapun berada.  

      Kelas X (sepuluh) merupakan remaja mengalami perpindahan pendidikan 

sebelumnya dimulai latar belakangnya Sekolah Menengah Pertama maupun 

Madrasah Tsanawiyah baik negeri ataupun swasta mendapat guru baru, pelajaran  

baru, teman baru serta fasilitas baru hingga remaja kelas X (sepuluh) harus 

menyesuaikan diri pada perubahan lingkungan barunya di Madrasah Aliyah Negeri 

2 Kota Bandung. 

      Ternyata dalam aspek kesehatan jiwa ini diantaranya dapat menimbulkan 

aspek-aspek yang mempengaruhi berkaitan dengan penyesuaian diri pada remaja 

dengan adanya kemampuan individu menerima dirinya yang dapat membangun 

kekerabatan harmonis dalam lingkungannya terutama di lingkungan Madrasah 

Aliyah Negeri 2 Kota Bandung. 

Ketika pada diri manusia memiliki spiritualitas yang baik, maka sebagian 

remaja di Madrasah Aliyah Negeri 2 Kota Bandung ini dapat meluangkan waktu 

istirahatnya dengan semangat menuju masjid untuk ibadah sunah salat duha selain 

melakukan tugas rutin setiap hari belajar di kelas dalam waktu relatif lama sejak 



 
 

4 
 

pagi hingga menjelang sore menambah berbagai ilmu dari guru berkaitan kewajiban 

remaja ketika masih ada dalam dunia pendidikan. 

Setiap manusia beragama islam tentunya banyak ibadah-ibadah yang dapat 

dilaksanakan dimulai dari hal yang wajib dilaksanakan seperti salat lima waktu, ada 

juga dilakukan dengan amalan-amalan sunah seperti salat Duha akan peneliti 

lakukan dikalangan remaja kelas X (sepuluh) dari jurusan IPS, jurusan IPA serta 

jurusan Agama di Madrasah Aliyah Negeri 2 Kota Bandung ketika bel jam istirahat 

pertama berbunyi. Ibadah ini termasuk bagian dari penerapan atau pengamalan dari 

spiritualitas umat islam. 

B. Rumusan Masalah 

Persoalan yang akan diteliti yaitu : 

1. Bagaimana kondisi istiqamah siswa dalam melaksanakan salat duha? 

2. Bagaimana kondisi penyesuaian diri siswa? 

3. Bagaimana pengaruh istiqamah melaksanakan salat duha terhadap 

penyesuaian diri remaja? 

 

C. Tujuan  

Penelitian tentunya memiliki tujuan diantaranya:  

1. Untuk mengetahui kondisi istiqamah siswa dalam melaksanakan salat 

duha. 

2. Untuk mengetahui kondisi penyesuaian diri siswa. 

3. Untuk mengetahui pengaruh istiqamah melaksanakan salat duha 

terhadap penyesuaian diri remaja. 
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D. Manfaat Hasil Penelitian    

Manfaat hasil penelitian ini dibagi menjaadi dua sisi, yaitu : 

1. Manfaat Teoritis 

Kepentingan ini bisa membagikan manfaat secara teoritis setidaknya 

dapat berguna menjadi kontribusi pandangan untuk dunia keilmuan 

terutama tentang pengaruh istiqamah pelaksanaan salat duha terhadap 

penyesuaian diri remaja di lingkungan Madrasah Aliyah Negeri 2 Kota 

Bandung.   

2. Manfaat Praktis  

a. Bagi Penulis 

      Menambah wawasan penulis mengenai pengaruh istiqamah 

pelaksanaan salat duha terhadap penyesuaian diri remaja di lingkungan 

Madrasah Aliyah Negeri 2 Kota Bandung. Kemudian menjadi teladan bagi 

peneliti untuk melakukan salat duha dalam kehidupan sehari-hari serta 

menjadi materi rujukan dalam perkara aspek-aspek kesehatan mental atau 

jiwa selama penelitian.  

b. Bagi Ilmu Pengetahuan  

      Memperbanyak keahlian berhubungan tema penelitian juga menjadi 

materi rujukan pada disiplin keilmuan sebatas mampu meningkatkan dan 

meluasnya pengetahuan baru. 

c. Bagi Peneliti Berikutnya 
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      Manfaat peneliti berikutnya menjadikan sasaran evaluasi untuk 

dapat dijelaskan lebih luas juga menjadi rujukan pada peneliti yang memilih 

tema hampir sama permasalahannya.   

 

E. Kerangka Pemikiran 

      Istiqamah memiliki asal kata dari bahasa arab yaitu qawama artinya tegak 

lurus. Menurut Shihab, istilah istiqamah dapat dijelaskan seperti memiliki 

keteguhan tingkah laku secara konsekuen, memiliki pendirian, tidak melakukan 

penyelewengan atau penyimpangan dan menempuh jalan lurus yang kebenarannya 

telah diyakini.  

      Selain itu ada juga yang menyatakan bahwa istiqamah artinya hati memiliki 

keteguhan, selalu taat kepada Allah SWT juga disertai konsisten. Maksud istiqamah 

juga diantaranya selalu berada dijalan lurus serta tegak dihadapan Allah SWT, 

caranya selalu melaksanakan kebenaran serta menepati janji berhubungan pada 

sikap perbuatan, ucapan dan niat. Disimpulkan bahwa istiqamah selalu menempuh 

jalan lurus atau shiratal mustaqim tanpa melakukan penyimpangan terhadap 

perintah Allah SWT.5  

      Istiqamah  ditinjau dalam segi bahasa memiliki arti teguh dalam pendirian 

juga selalu konsisten dalam setiap kegiatannya. Menurut pendapat B. S. Wibowo, 

dkk., mengartikan istiqamah ini penuh makna dijadikan panduan guna 

                                                           
5 M. Harfin Zuhdi, Jurnal Istiqamah dan Konsep Diri Seorang Muslim (t.k.: t.p., 2011), 115. 
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membiasakan, menuntun, membimbing dan merencanakan kegiatan secara efektif 

dan tetap.6 

      Tokoh Ibnu Qoyim mengatakan bahwa istiqamah merupakan bentuk 

perkataan meliputi juga terjangkau seluruh bagian agama-agama berlandaskan 

kebenaran, jujur serta menepati ketentuan. Dasar berawalnya istiqamah yaitu 

istiqamahnya kalbu. Andaikata kalbu atau hati beristiqamah, kemudian jasmani 

hendak mengikuti secara mandiri.7  

      Diriwayatkan oleh Imam Ahmad dari hadisnya Anas bin Malik dari Nabi 

Muhammad SAW berkata bahwa: “Tidaklah mungkin keimanannya seorang hamba 

(bisa Istiqamah) sampai hatinya beristiqamah.” Hadis Riwayat Ahmad dalam 

musnadnya 13048 Dihasankan oleh Al-Albani dalam Ash-shahihah 2841.  

      Imam Ibnu Qoyim juga menegaskan pada kitab “Madaariju Saalikin” 2/105 

: “Istiqamah erat kaitannya dengan perkataan, perbuatan, keadaan dan juga maksud 

keinginannya.”8 Maksudnya istiqamah itu dituntut semenjak orang islam 

mengetahui maksud istiqamah pada segala ucapan, tingkah laku, dan kepentingan 

serta kemauan hendak seluruhnya dikerjakan atas keistiqamahan.     

      Salat memiliki pengertian yaitu ibadah terdiri dari ucapan-ucapan diikuti 

gerakan-gerakan fisik atau jasmani secara khusus berdasarkan ajaran-ajaran dari 

Nabi Muhammad SAW diawali niat lalu takbir hingga akhirnya mengucapkan 

salam serta gerakan kepala menoleh ke kanan kemudian ke kiri. Berbagai referensi 

ada yang menyatakan bahwa salat merupakan satu kewajiban dengan niat ibadah 

                                                           
6 Sri Sudaryanti, Jurnal Metode Istiqamah (Suatu Kajian Teoritis Tentang Pedoman dalam 

Mendidik dan Melatih) (t.k.: t.p., 2010), 37. 
7 Abdurrazaq, Sepuluh Kaidah Penting Tentang Istiqamah (t.k.: t.p., 2011), 22. 
8 Abdurrazaq, Sepuluh Kaidah Penting Tentang Istiqamah (t.k.: t.p., 2011), 32. 
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mengandung amalan-amalan bersumber pada ketentuan – ketentuan  yang 

ditetapkan, diawali gerakan takbiratul ihram hingga diakhiri mengucapkan salam.9    

      Moh. Rifa’i menyatakan bahwa salat duha merupakan aktivitas ibadah 

shalat sunah dilakukan saat matahari naik atau terbit di pagi hari. Jumlah minimal 

salat duha yaitu dua raka’at bisa empat raka’at maupun delapan raka’at. Nabi 

Muhammad SAW pernah melakukan salat duha maksimal jumlah raka’atnya yaitu 

12 raka’at. Batas pelaksanaaan salat duha kurang lebih matahari masih meninggi 

kira-kira tujuh hasta sekitar jam tujuh hingga beberapa saat sebelum masuk waktu 

salat zuhur.10    

      Salat duha juga memiliki pengertian lain yaitu salat sunah dikerjakan pada 

saat matahari naik pagi hari mulai jam 07.00 sampai 11.30 siang hari minimal dua 

raka’at serta banyaknya delapan raka’at dengan ketentuan tiap dua raka’at salam. 

Bacaan raka’at pertama sesudah Al-Fatihah yaitu surat Asy-Syams lalu raka’at 

kedua setelah Al-Fatihah yaitu surat Ad-Duha.11    

      Al-Qur’an Surat Ad-Duha ayat 1: 

َحٰى    ١َوٱلضُّ

      Wadh-dhuhā. 

Artinya: 

“ Demi waktu duha (ketika matahari naik sepenggalah), “ 

                                                           
9 Hasnan Amin H, Skripsi Kebiasaan Shalat Dhuha dan Peranannya Terhadap Prestasi Belajar 

Siswa Kelas VII SMP Muhammadiyah Pakem (Yogyakarta: Universitas Islam Negeri Sunan 

Kalijaga Yogyakarta, 2015), 10. 
10 Hasnan Amin H, Skripsi Kebiasaan Shalat Dhuha dan Peranannya Terhadap Prestasi Belajar 

Siswa Kelas VII SMP Muhammadiyah Pakem (Yogyakarta: Universitas Islam Negeri Sunan 

Kalijaga Yogyakarta, 2015), 12. 
11 Moh. Saleh, Tuntunan Shalat-shalat Tahajjud, Dhuha, Istikharah, Taubah, Hajat, dan Do’a 

Nurbuwat (Jakarta: Hidayat, t.t.), 6. 
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      Ayat diatas menjelaskan bahwa jika matahari masuk pada ketinggian tujuh 

hasta bahwa saat itu juga petunjuk Allah SWT sudah mengabulkan keperluan untuk 

hamba-Nya yang taat melaksanakan ibadah serta melapangkan hatinya guna 

mengakui anugerah atas pemberian Allah SWT pada setiap hamba-Nya.12   

      Sebuah hadis dari Abu Dzar Al-Ghifari menyatakan Rasulullah SAW 

berkata bahwa pada tiap-tiap ruas tulang manusia memiliki sedekah serta dalam 

ucapan dzikir pun sedekah dengan menyebut kalimat tasbih, kalimat tahmid, 

kalimat takbir serta kalimat tahlil pun semuanya sedekah. Semua berawal tercukupi 

sejak melaksanakan salat duha berjumlah dua raka’at. (Hadis Riwayat Muslim dan 

Abu Dawud). 

      Selain hadis dari Abu Dzar Al-Ghifari, ada hadis yang menerangkan bahwa 

barang siapa melaksanakan salat sunah duha empat raka’at dan sebelum salat zuhur 

empat raka’at maka akan didirikan bagi hamba-Nya rumah di surga. (Hadis 

Riwayat Thabrani). Dasar penentuan dalam pelaksanaan salat duha menurut Ali bin 

Abu Thalib r.a menyatakan bahwa Rasulullah SAW. salat duha saat ketinggian 

matahari disebelah timur sama dengan ketinggiannya pada waktu salat asar di 

sebelah barat. (Hadis Riwayat Ahmad). 

      Mengenai pelaksanaan salat duha menurut Ubaid Ibnu Abdillah 

memaparkan bahwa ketika matahari naik sekitar sepenggalah atau setinggi tujuh 

hasta dan berakhir disaat matahari lingsir sekitar jam 07.00 sampai masuk waktu 

                                                           
12 Hasnan Amin H, Skripsi Kebiasaan Shalat Dhuha dan Peranannya Terhadap Prestasi Belajar 

Siswa Kelas VII SMP Muhammadiyah Pakem (Yogyakarta: Universitas Islam Negeri Sunan 

Kalijaga Yogyakarta, 2015), 13. 
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zuhur, tetapi disunahkannya menjelang akhir pada saat matahari panas bersinar juga 

cukup tinggi.13    

      Maksud dari penyesuaian diri yaitu satu metode pembentukan petunjuk 

pada kekerabatan sesuai dalam kurun waktu tertentu berawal dorongan baik dari 

diri individu terhadap keadaan di sekitarnya. Adapun pengertian lain mengenai 

penyesuaian diri yaitu kebiasaan orang-orang dalam menjalani kehidupannya selalu 

berteman dengan menyesuaikan diri terhadap lingkungan sampai orang-orang pun 

merasakan kepuasan dimulai dari diri sendiri juga lingkungannya.14  

      Tokoh lain bernama Fahmi menyatakan maksud dari penyesuaian diri yaitu 

cara yang dilakukan seseorang secara berkelanjutan agar dapat mengubah tingkah 

laku individu yang serasi juga seimbang secara dinamis terhadap lingkungan. Selain 

itu, Calhoun dan Acocella mengungkapkan bahwa penyesuaian diri terbentuk 

adanya hubungan pribadi secara berkesinambungan antara individu seorang diri, 

orang lain serta area lingkungan manusia dimanapun berada. 

      Penelitian ini dilaksanakan kepada remaja Madrasah Aliyah Negeri 2 Kota 

Bandung. Terlebih dahulu diketahui mengenai arti remaja maksudnya tahapan 

berkembangnya ketika anak-anak ke arah perubahan sebelum masuk tahap dewasa 

akan dihadapinya waktu remaja tentunya memiliki tanda berubahnya jasmani atau 

                                                           
13 Ubaid Ibnu Abdillah, Keutamaan dan Keistimewaan Shalat Tahajud, Shalat Hajat, Shalat 

Istikharah, Shalat Dhuha (Surabaya, Pustaka Media, t.t.), 127 dalam Skripsi Rayi Ajeng Darojatul, 

Manfaat Shalat Dhuha Terhadap Kesehatan Mental (Studi Kasus Santri Pondok Pesantren 

Zawiyyah Kecamatan Samarang Kabupaten Garut) (Bandung: Universitas Islam Negeri Sunan 

Gunung Djati Bandung, 2017), 33. 
14 M. Choerudin, Jurnal Penyesuaian Diri: Sebagai Upaya Mencapai Kesejahteraan Jiwa (t.k.: t.p., 

t.t), 2. 
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fisik secara menyeluruh disertai perubahan pola berpikir juga pola di lingkungan 

masyarakat terutama di lingkungan MAN 2 Kota Bandung (Jahja, 2011). 

 

F. Tinjauan Pustaka 

1. Skripsi Rayi Ajeng Darojatul A tentang “Manfaat Shalat Dhuha Terhadap 

Kesehatan Mental (Studi Kasus Santri Pondok Pesantren Zawiyyah Kecamatan 

Samarang Kabupaten Garut)” Mahasiswi Prodi atau Jurusan Tasawuf 

Psikoterapi Fakultas Ushuluddin Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati 

Tahun 2017. Skripsi ini menyimpulkan bahwa banyaknya manfaat yang 

dirasakan santri ketika salat duha pada kesehatan’ mentalnya di Pondok 

Pesantren Zawiyyah Kecamatan Samarang Kabupaten Garut diantaranya 

kedisiplinan santri meningkat, sehat jasmani / ruhani, merasakan ketenangan 

hati, semakin erat persaudaraan, meningkatkan sikap keikhlasan, tawakkal dan 

rasa syukur atas nikmat Allah SWT berikan dari ucapan maupun perbuatan. 

 

2. Skripsi Ari Rubiyanti Ulfah tentang “Pembiasaan Shalat Dhuha Pada Siswa Di 

SMA Negeri Ajibarang Kabupaten Banyumas“ Mahasiswi Program Studi 

Pendidikan Agama Islam Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan Institut Agama 

Islam Negeri Purwokerto Tahun 2015. Skripsi ini menyimpulkan bahwa 

kesadaran siswa akan pentingnya salat duha sudah banyak menyadari. Walaupun 

pada awalnya siswa melaksanakan salat duha karena terpaksa namun lama-lama 

terbiasa melakukan kegiatan ini. Pengamalan nilai-nilai yang ditargetkan juga 
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dilaksanakan dalam kehidupan sehari-hari siswa baik dalam kelas, berorganisasi 

maupun di rumah.     

    

3. Skripsi Umi Hirzati tentang “Hubungan Antara Kemandirian Dengan 

Penyesuaian Diri Pada Remaja“ Mahasiswi Fakultas Psikologi Universitas 

Muhammadiyah Surakarta Tahun 2013. Skripsi ini menyimpulkan bahwa jika 

kemandirian sangat berhubungan  dengan penyesuaian diri terutama bagi remaja 

sehingga dapat berkembang pada diri remaja itu perilaku mandiri, hati nurani 

didasarkan pada nilai-nilai moralitas yang bertanggung jawab hingga dapat 

diterima budaya-budaya di lingkungan masyarakat. 

      

4. Skripsi Yasinta Ajeng H tentang “Hubungan Antara Konsep Diri Dengan 

Penyesuaian Diri Di Sekolah Pada Siswa Kelas X SMU 2 Bantul Yogyakarta“ 

Mahasiswi Jurusan Psikologi Program Studi Psikologi Fakultas Psikologi 

Universitas Sanata Dharma Yogyakarta Tahun 2007. Skripsi ini menyimpulkan 

bahwa ada hubungan positif antara konsep diri dan penyesuaian diri di sekolah 

yang ditunjukkan dengan semakin positif konsep diri oleh siswa, maka semakin 

baik pula penyesuaian diri siswa di sekolah serta sebaliknya semakin negatif 

konsep diri dimiliki oleh siswa, maka semakin buruk penyesuaian diri siswa 

kelas X di sekolah.  

 

 

  


