
BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA DAN KERANGKA TEORI 

 

 

A. Tinjauan Pustaka 

Penelusuran yang peneliti lakukan terhadap penelitian terdahulu berkaitan 

dengan penelitian ini adalah sebagai berikut: 

Bebrapa literatur yang membahas mengenai puasa senin kamis diantara 

oleh Amir (2016). Penelitian Amir berjudul “Pengaruh Puasa Senin Kamis 

Dalam Menjaga Kestabilan Emosi Guru Di Muhammadiyah Boarding School 2 

Yogyakarta, Skripsi tidak diterbitkan”, bertujuan untuk mengetahui pelaksanaan 

puasa Senin Kamis bagi guru di Muhammadiyah Boarding School 2 

Yogyakarta, menganalisis hambatan pelaksanaan puasa Senin Kamis bagi 

guru, dan mengetahui  pengaruh yang dimunculkan dari puasa dalam menjaga 

kestabilan emosi guru. Metode yang digunakan dalam penelitiannya yaitu 

lapangan (field research) termasuk dalam penelitian kualitatif  dan jenis 

penelitiannya yaitu fenomenologi.
1
  

Adapun hasil penelitiannya adalah pelaksanaan puasa Senin Kamis  bagi 

guru  dan santri bersifat wajib  daam peraturan sekolah serta bersifat sunah 

dalam ajaran Agama Islam. Hambatan yang dialami oleh guru  dalam 

pelaksanaan puasa senin kamis yaitu sebatas permasalahan fisik yang kurang 

sehat, sedangkan paa santri yaitu keterlambatan  pengadaan makan sahur  
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 Amir, Pengaruh Puasa Senin Kamis Dalam Menjaga Kestabilan Emosi Guru Di 
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membuat sebagi santri tidak berpuasa. Pengaruh puasa Senin Kamis di 

Muhammadiyah Boarding School 2 terbagi menjadi empat aspekyaitu aspek 

kestabilan emosi guru yaitu melahirka sifat sabar, semangat jihad, rela 

berkorban serta tidak  mudah terpancing emosi. Aspek kestabilan emosi yaitu 

aspek esehatan diantaranya  ketahan tubuh lebih terjaga, tidak mudah sakit. 

Aspek rohani dapat lebih mendekatkan jiwa kepada Allah SWT dan aspek 

yang terakhir yaitu aspek pergaulan daat menciptakan  hubungan antara guru 

dengan santri menjadi lebih baik. 

Penelitian selanjutnya oleh Mustaghfiroh (2012), peneitian ini membahas 

tentang “Pengaruh Intensitas Puasa Senin Kamis terhadap Kecerdasan 

Spiritual Santri Pondok Pesantren Daarun Najaah Jerakah Tugu Semarang”. 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui adanya pengaruh yang positif antara 

intensitas puasa Senin Kamis terhadap kecerdasan spiritual santri Pondok 

Pesantren Daarun Najaah Jerakah Tugu Semarang. Jenis penelitian ini adalah 

kuantitatif lapangan. Penelitian ini merupakan penelitian populasi dengan 60 

responden. Pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan metode 

dokumentasi, wawancara, angket tertutup untuk memperoleh data variabel X 

yaitu intensitas puasa Senin Kamis dan variabel Y yaitu kecerdasan spiritual 

santri. Adapun hasil penelitiannya yaitu
2
: 

1. Tingkat intensitas puasa Senin Kamis santri pondok Pesantren Daarun 

Najaah Jerakah Tugu Semarang dalam kategori baik. Hal ini dapat dilihat 
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dari hasil analisis yang menunjukkan nilai mean 31,95 yaitu terdapat 

antara interval 29 –34. 

2.  Tingkat kecerdasan spiritual santri Pondok Pesantren Daarun Najaah 

Jrakah Tugu Semarang dalam kategori baik. Hal ini dapat dilihat dari hasil 

analisis yang menunjukkan nilai mean 30,45 yaitu terdapat antara interval 

28 - 32. 

3.  Adanya pengaruh yang positif antara intensitas puasa Senin Kamis 

terhadap kecerdasan spiritual santri Pondok pesantren daarun Najaah 

Jrakah Tugu Semarang. Hal ini dapat dibuktikan dengan persamaan regresi 

Ŷ = 14,954 + 0,485 X dan hasil varian garis regresi = 18,908 > = (0,05 ; 

1,58) = 4, 00 berarti signifikan, dan = 18,908 > = (0,01 ; 1,58) = 7, 08 

berarti signifikan. Dengan demikian hasilnya dinyatakan signifikan dan 

hipotesis yang diajukan diterima. Sedangkan porporsi varian Y yang 

diterangkan oleh X adalah 24,6 %, untuk 75,4% lainnya dipengaruhi oleh 

faktor-faktor lain di luar penelitian ini. 

Selanjutnya Setaiwan (2007), jurusan Ilmu Keperawatan Universitas 

Muhammadiyah Yogyakarta dengan judul “Pengaruh Puasa Senin Kamis 

terhadap Skala Nyeri Pada Wanita Dengan Disminore Primer di Universitas 

Muhammadiyah Yogyakarta”. Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan 

pengaruh puasa Senin Kamis terhadap skala nyeri pada wanita  dengan 

dismenore primer. Penelitian ini merupakan penelitian pre-eksperimen dengan 



“the static group comparison” Alat penelitian berupa skala nyeri Mc Gill 

Melzack yang diisi oleh responden ketika menstruasi.
3
 

Adapun hasil penelitiannya menunjukan bahwa ada pengaruh puasa Senin 

Kamis terhadap penurunan skala nyeri pada wanita dengan disminore primer 

secara signifikan dengan nilai signifikasi 0,020. Penurunan skala nyeri yang 

terjadi karena puasa merupakan proses belajar untuk mengendalikan diri 

sehingga memperkuat perasaan yang ada disistem limbik otak sehingga dapat 

meningkatkan produksi endorfin sehingga mengurangi persepsi terhadap 

nyeri. 

Adapun hasil penelitian Sundari (2012), penelitian ini membahas tentang 

“Hubungan Antara Tingkat Stres dengan Intesitas Olahraga Pada Mahasiswa 

Reguler 2008 Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas 

Indonesia”. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui hubungan Tingkat Stres 

dengan Intesitas Olahraga Pada Mahasiswa Reguler 2008 FMIPA UI. Desain 

yang digunakan adalah deskriptif korelatif yaitu medeskripsikan hubungan 

antra variabel yang berasal dari satu grup sampel. Teknik pengambilan sampel 

adalah accidental sampling. Adapun hasil penelitiannya yaitu tidak ada 

hubungan antara tingkat stres dengan intensitas olahraga pada mahasiswa 

reguler 2008 FMIPA UI (p= 0,517, α= 0,05). Tingkat stres yang mendominasi 
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pada mahasiswa FMIPA UI adalah stres rendah (51,7%) dan olahraga sebagai 

koping stres tidak mendominasi pada mahasiswa tersebut.
4
 

Penelitian ini berbeda dengan penelitian Amir (2016), Mustaghfiroh 

(2012) Ardani (2000), dan Sundari (2012), karena penelitian ini fokus pada 

korelasi intensitas puasa senin-kamis terhadap tingkat stres pada ibu yang 

memiliki anak berkebutuhan khusus jurusan Tunagrahita  di SLB Negeri 1 

Bantul, Yogyakarta.  

 

B. Kerangka Teori 

1. Religiusitas dan Puasa  

a. Pengertian  

Secara bahasa, keberagamaan (religiusitas) berasal dari kata 

agama (religion).
5
 Secara psikologis agama memiliki arti: 

1) Sebagai pencarian spesifik atas kebermaknaan 

2) Agama berkontribusi untuk memperkuat kontrol diri (self 

control). 

3) Dimotivasi oleh kebutuhan untuk penyatuan, integrasi, dan 

harmoni. 

4) Sebagai pemenuhan kebutuhan  atas kasih sayang dan dukungan 

sosial, termasuk juga pementukan identitas jati diri. 

                                                           
4
 Sundari, Hubungan Antara Tingkat Stres dengan Intesitas Olahraga Pada Mahasiswa 

Reguler 2008 Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Indonesia, Skripsi, 

(Depok: FIK, 2012). 
5
 Muhammad Iqbal, Hubungan Antara Self-Estem dan Religiusitas Terhadap Reseliensi 

Pada Remaja di Yayasan Himmata, skripsi, (Jakarta: Fakultas Psikologi, UIN Hidayatullah, 2011), 

hal. 61. 



Religiusitas sangat terkait dengan kehidupan manusia, kematian, 

moralitas, kebijakan, keadilan soasial, perbaikan diri dan kehidupan 

yang lebih baik. Keyakinan beragama dan perilaku religius memiliki 

pengaruh yang sangat besar pada individu, kelompok, dan budaya 

sepanjang sejarah.
6
  

 

b. Dimensi-dimensi Religiusitas 

Menurut Golck dan Stark dalam abduh ada lima macam dimensi 

religiustias/keberagamaan, yaitu dimensi keyakinan (ideologis), 

dimensi peribadatan atau peraktik agama (ritualistik), dimensi 

penghayatan (eksperensial), dimensi pengalaman (konsekuensial) dan 

dimensi agama (intelektual).
7
 

1) Dimensi keyakinan 

Dalam dimensi in iberisi pengharapan dimana orang religius 

berpengang teguh terhadap pandangan teologis tertentu dan 

mengakui kebenaran doktrin-doktrin itu. Setiap agama 

mempertahankan kepercayaannya dimana para penganut 

diharapkan mentaatinya. Namun demikian, ruang lingkup 

keyakina beragam tidak hanya agama-agama, tetapi juga tradisi-

tradisi dalam agama yang sama.
8
 

2) Dimensi Praktek Agama 
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Dimensi ini meliputi perilaku pemujaan, ketaatan dan hal-hal yang 

dilakukan seseorang untuk menunjukan komitmen terahadap 

agama yanag dianutnya. Praktek-praktek keagamaan keagamaan 

ini terdiri atas dua aspek penting yaitu: ritual, yang mengacu 

kepada seperangkat ritus. Tindakan keagamaan formal dan 

praktek-prakktek suci yang semua mengharapkan pemeluknya 

melaksanakan. Yang kedua, ketaatan dan ritual merupakan hal 

penting, apabila dalam aspek ritual dari komitmen sangat formal 

dan khas publik sedangkan dalam aspek ketaatan relatif spontan, 

informal dan khas pribadi. Jika di dalam ajaran Islam hal ini 

dilakukan dengan melaksanakan rukun-rukun Islam seperti shalat, 

zakat dan puasa.
9
 

3) Dimensi pengalaman 

Pada dimensi ini mempertahankan fakta bahwa semua agama 

mengandung pengharapan-pengharapan tertentu, meski tiidak 

tepat jika dikatakan bahwa seseorang yang beragama dengan baik 

pada suatu waktu akan mencapai suatu pengetahuan subyektif. 

Pada dimensi ini dalam pengaplikasiannya yaitu dengan percaya 

bahwa Allah yang mengabulkan doa-doa serta yang memberi rizki 

kepada kita sebagai umat-Nya.
10

 

4) Dimensi pengetahuan agama 
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Dimensi ini mengacu kepada harapan bahwa orang-orang yang 

beragama minimal memiliki pengetahuan mengenai dasar-dasar 

keyakinan. Dimensi pengetahuan dan keyakinan saling berkaitan 

satu sama lain. Misal dalam agama Islam yaitu dengan mengikuti 

pengajian, membaca buku yang berkaitan dengan ajaran agama 

Islam.
11

 

5) Dimensi pengamalan dan konsekuensi 

Dimensi ini mengacu pada  identifikasi akibat-akibat keyakinan 

keagamaan, praktek-praktek, pengalaman dan pengetahuan 

seseorang dari hari kehari. Dalam agama Islam dimensi ini 

tercermin dalamm perilaku yang menjalankan perintah-Nya dan 

menjauhi larangan-Nya.
12

 

 

c. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Religiusitas 

Religiusitas seseorang tidak hanya dapat dilihat dari sikap yang 

tampak, namun dapat juga dari sikap yang tidak tampak yaitu dari hati 

seseorang. Oleh sebab itu ada beberapa faktor yang mempengaruhi 

religiusitas seseorang diantaranya, pengaruh pendidikan dan pengaruh 

pengalaman.
13

 

Thouless dalam Abduh menyebutkan beberapa faktor yang mungkin 

ada dalam sikap keagamaan seseorang yaitu
14

: 
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1) Pengaruh pendidikan dan pengajaran dan berbagai tekanan sosial. 

Faktor sosial dalam agama terdiri dari berbagai pengaruh terhadap 

keyakinan dan perilaku  beragama, dari pendidikan orang tua dalam 

menanamkan keyakinan tentang perilaku keagamaan yang diterima 

ketika masa kecil, dari bergabai pendapat yang diterima dari sikap 

orang-orang disekitar seperti menasehati yang menunjukan pada 

sikap keagamaan dan dari berbagai tradisi atau kebiasaan yang kita 

terima dimasa lampau. 

2) Berbagai pengalaman yang membantu sikap keagamaan, yaitu 

pengalaman-pengalaman mengenai: 

(a) Keindahan, keselarasan dan kebaikan di dunia lain (faktor 

alami). Pada pengalaman ini yang dimaksud dengan faktor 

alami yaitu seseorang mampu menyadari bahwa segala sesuatu 

yang ada di dunia maupun di akhirat yang kita rasakan dan kita 

lihat bahkan yang kasat mata semata-mata karena kehendak dan 

kekuasaan Allah SWT. Contohnya, ketika seseorang mendaki 

gunung dia bisa merasakan dan melihat dengan takjub betapa 

indahnya kekuasaan Allah SWT yang wajib disyukuri. 

(b) Konfkik moral (faktor moral), pada pengalaman ini seseorang 

akan cenderung mengembangkan perasaan bersalahnya atas apa 

yang dilakukan itu bertentangan dengan agama, misalnya ketika 

seseorang telah  mengonsumsi minuman haram seperti mabuk-

mabukan, dia akan terus menerus menyalahkan dirinya sendiri 



dan merasa takut atas perbuatannya tersebut karena hal tersebut 

sangat dilarang dalam agama. 

(c) Pengalaman emosional keagamaan (faktor efektif), pada 

pengalaman ini seseorang atas kesadaran dan kemauan sendiri 

untuk melakukan hal-hal kebaikan, misalnya mendatangi 

tempat-tempat kajian keagamaan, mendengarkan ceramah, rajin 

puasa senin-kamis dan hal-hal lain dalam sikap keagamaan. 

 

d. Pengertian Puasa 

Kata puasa dalam bahasa arab adalah “shaum” atau 

“shiyam”. Keduanya mempunyai makna “al imsak”, yaitu menahan 

diri dari sesuatu yang mubah, berupa syahwat perut dan kemaluan 

dengan tujuan untuk mendekatkan diri kepada Allah.
15

 

Dalam agama Islam puasa memiliki artian dan aturan yang 

spesifik dan terperinci. Arti As-shiyam (puasa), secara etimologi 

adalah menahan diri dari sesuatu. Bila seseorang menahan diri untuk 

tidak bicara atau makan, secara bahasa ia disebut shaim (berpuasa). 

Hal ini ditunjukan dalam QS. Maryam :26 

ًنا نَّ ِمَن اْلَبَشِر َأَحًدا فَ ُقوِل ِإِّنِّ نََذْرُت لِلرَّْحََِٰن َصْوًما فَ َلْن ُأَكلَِّم فَِإمَّا تَ َريِ  ۖ   َفُكِلي َواْشَرِب َوقَ رِّي َعي ْ

 اْليَ ْوَم إِنِسيِّا
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Maka makan, minum dan bersenang hatilah kamu. Jika kamu melihat 

seorang manusia, katakanlah, sesungguhnya aku telah bernadzar 

berpuasa untuk Tuhan Yang Maha Pemurah, maka aku tidak akan 

berbicara dengan seorang manusia pun pada hari ini.
16

 

 

Sedangkan pengertian puasa secara terminologi adalah 

menahan dari segala sesuatu yang membatalkan puasa dengan disertai 

niat berpuasa bagi yang telah diwajibkan sejak terbit fajar hingga 

terbenamnya matahari dengan syarat-syarat tertentu.
17

 

Lain dari pengertian tersebut, menurut Imam Al-Ghazali, puasa 

menjadi ibadah yang istimewa karena ketaatan dalam ibadah–ibadah 

selain puasa adalah dengan melakukan kewajiban shalat ditunaikan 

dengan melaksanakan gerakan dan bacaan shalat. Begitu juga dengan 

ibadah zakat dan haji. Ibadah puasa dilaksanakan dengan 

meninggalkan pekerjaan-pekerjaan yang sudah menjadi kebiasaan 

manusia sehari-hari seperti makan, minum dan berhubungan suami-

istri.
18

 

Sedangkan secara syar’i, puasa berarti menahan diri dari hal-

hal yang membatalkan puasa seperti makan, minum, melakukan 

hubungan suami-istri, istimna (merangsang keluarnya mani dengan 

sengaja, baik dengan cara bercumbu dengan istri tanpa melakukan 

jimak atau merangsang kemluan dengan tangan dan alat-alat lainnya), 
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dan memancing muntah dengan sengaja dari waktu sahur sampai 

waktu magrib.
19

 

Dari dua pengertian diatas pada hakekatnya arti puasa secara 

umum adalah menahan dari segala sesuatu yang dapat membatlkan 

puasa seperti makan, minum dan melakukan hubungan suami-istri, 

dengan disertai niat berpuasa karena Allah SWT dari mulai terbit fajar 

hingga terbenam matahari. 

 

e. Pengertian Puasa Senin  Kamis 

Menurut Suyadi puasa senin dan kamis adalah puasa yang 

dilakukan pada hari senin dan kamis. Waktu, adab dan tata cara  

puasa ini tidak ada bedanya  dengan puasa pada bulan ramadhan.
20

 

Sedangkan menurut Hasan, puasa senin kamis merupakan 

amalan ibadah sunah bagi umat islam, amalan puasa ini merupakan 

ibadah yang sering dilakukan Rasulullah SAW  hanya dua hari dalam 

satu pekan yaitu paa hari senin dan kamis.
21

 

Sehingga dari pendapat Suyadi dan Hasan  diatas  puasa Senin 

Kamis merupakan puasa sunah yang dilaksanakan pada hari Senin 

dan Kamis dalam sepekan, waktu, adab dan tata caranya puasa tidak 

ada bedanya dengan puasa pada bulan ramadhan. 
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 Amir, Pengaruh Puasa Senin Kamis Dalam Menjaga Kestabilan Emosi Guru Di 
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Secara khusus puasa sunah Senin Kamis dinyatakan Rasulullah 

SAW dalam hadist yang diriwayatkan Muslim dan Tirmidzi: 

 

 ِلْدُت ِفيِو َويَ ْوٌم بُِعْثُت َأْو أُْنِزَل َعَليَّ ِفيوِ َوُسِئَل َعْن َصْوِم يَ ْوِم اِِلثْ نَ ْيِن قَاَل َذاَك يَ ْوٌم وُ 

Abu Qatadah ra berkata, pernah Rasulullah SAW ditanya tentang 

puasa di hari Senin. Jawabnya: “Hari itu saya dilahirkan  dan hari itu 

saya diutus serta Quran diturunkan kepadaku”.
22

 

Hadist yang diriwayatkan oleh Muslim tersebut menegaskan 

bahwa hari Senin adalah hari kelahiran Nabi Muhammad SAW, 

dipiihnya ia sebagai Nabi Allah, dan hari diturunkannya mukjizat 

yaitu Al-Quran, oleh karena itu Nabi Muhammad SAW gemar puasa 

di hari senin. Dalam ilmu hadist, kebiasaan yang telah dilakukan 

Nabi Muhammad SAW merupakan sunnah untuk diikuti oleh 

ummatnya. Bagi umat Islam, mencintai Allah berarti juga harus 

mencintai NabiNya. Mencintai NabiNya, berrati juga harus mencintai 

kebiasaanNya.
23

 

Selain hadist diatas disunahkan pula puasa hari Senin dan 

Kamis yang didasarkan pada hadist dari Aisyah ra yang mengatakan: 

 

ثَ َنا َبِحيٌر َعْن َخاِلٍد َعْن ُجبَ ْيِر ْبِن نُ َفْيرٍ  َأنَّ رَُجًلا  َأْخبَ َرِني َعْمُرو ْبُن ُعْثَماَن َعْن بَِقيََّة قَاَل َحدَّ

َعْن الصَِّياِم فَ َقاَلْت ِإنَّ َرُسوَل اللَِّو َصلَّى اللَُّو َعَلْيِو َوَسلََّم َكاَن َيُصوُم َشْعَباَن ُكلَُّو َسَأَل َعاِئَشَة 

 َويَ َتَحرَّى ِصَياَم اِِلثْ نَ ْيِن َواْلَخِميسِ 
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 Suyadi, Keajaiban Puasa Senin Kamis, (Yogyakarta: Mitra Pustaka, 2007), hal. 19. 
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 Ibid., hal.19. 



Telah mengabarkan kepadaku 'Amr bin 'Utsman dari Baqiyyah dia 

berkata; telah menceritakan kepada kami Bahir dari Khalid dari 

Jubair bin Nufair bahwasanya seorang lelaki bertanya kepada 'Aisyah 

ia menjawab; "Sesungguhnya Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam 

berpuasa di bulan Sya'ban semuanya (satu bulan penuh) dan memilih 

berpuasa pada hari senin dan kamis.
24

 

 

f. Prosedur Pelaksanaan Puasa Senin Kamis 

Pelaksanaan puasa senin kamis tidaklah berbeda dengan 

pelaksanaan puasa ketika dibulan Ramadhan. Disyariatkan diawali 

dengan niat  dengan maksud bahwa berniat untu melakukan ibadah 

yang telah ditetapkan oleh Allah SWT, dan menahan diri dari segala 

hal yang dapat membatalkan puasa dari terbit fajar sampai terbenam 

matahari (Adzan magrib secara syar’i)
25

 

Jadi dalam menjalankan puasa sunah Senin Kamis dalam niat, 

rukun dan adab  tidak ada bedannya dengan puasa Ramadhan. 

 

g. Dasar Hukum Puasa Senin Kamis 

Dalam ajaran Islam yang dianjurkan oleh Rasulullah SAW, 

sebagi umat muslim pasti mengetahui bahwa hari senin dan kamis 

merupakan hari yang memiliki keistiewaan dan keutamaan tersendiri. 

Nabi Muhammad sangat menganjurkan kepada seluruh umatnya 

untuk mengerjakan puasa sunah senin dan kamis. Seperti yang sudah 

diketahui hari Senin merupakan hari kelahiran Nabi Muhammad 
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SAW, dipiihnya ia sebagai Nabi Allah dan diturunkannya mukjizat 

yaitu Al-Quran oleh karena itu Nabi gemar melaksanakan puasa hari 

Senin dan Kamis. Seperti yang diterangkan dalam sabda Rasulullah 

SAW dari Abu Hurairah yang artiny sebagai berikut: 

Bahwasannya Nabi Muhammad ialah orang yang paling banyak 

berpuasa pada hari Senin da Kamis. Ketika ditanya mengenai 

alasannya, Nabi Muhammad bersabda 

ثَ َنا ُسْفَياُن َعْن ُمْسِلِم ْبِن أَِبي َمْريََم َعْن أَِبي َصاِلٍح َسِمَع أَبَا ُىَريْ رَ  ثَ َنا اْبُن أَِبي ُعَمَر َحدَّ َة َحدَّ

تُ ْعَرُض اْْلَْعَماُل ِفي ُكلِّ يَ ْوِم َخِميٍس َواثْ نَ ْيِن فَ يَ ْغِفُر اللَُّو َعزَّ َوَجلَّ ِفي َذِلَك  َرفَ َعُو َمرَّةا قَالَ 

َنُو َوبَ ْيَن َأِخيِو َشْحَناُء فَ يُ َقالُ  ارُْكوا  اْليَ ْوِم ِلُكلِّ اْمِرٍئ َِل ُيْشِرُك بِاللَِّو َشْيئاا ِإِلَّ اْمَرأا َكاَنْت بَ ي ْ

 َىَذْيِن َحتَّى َيْصطَِلَحا ارُْكوا َىَذْيِن َحتَّى َيْصطَِلَحا

Telah menceritakan kepada kami Ibnu Abu 'Umar; Telah 

menceritakan kepada kami Sufyan dari Muslim bin Abu Maryam dari 

Abu Shalih; Aku mendengar Abu Hurairah berkata tentang sebuah 

Hadits yang telah ia marfu'kan; "Pintu surga dibuka setiap hari senin 

dan kamis. Maka Allah mengampuni dosa setiap hamba-Nya yang 

tidak musyrik, kecuali orang yang bermusuhan dengan saudaranya 

(sesama muslim). Maka dikatakan kepada mereka; Tunggulah dahulu 

kedua orang ini hingga berdamai! Tunggulah dahulu kedua orang ini 

hingga berdamai!.
26

 

 

 

 

h. Syarat dan Rukun Puasa Senin Kamis 

Para ulama fiqih membagi syarat-syarat puasa kepada dua 

macam, yakni syarat wajib dan syarat sah. Adapun syarat wajib puasa 

adalah: 
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1) Muslim. Syarat ini dikemukakan oleh ulama mahzab Hanafi. 

Menurut Jumhur Ulama, bahwa keislaman seseorang termasuk 

syarat sah puasa. Dengan demikian berdasarkan syarat ini, maka 

orang kafir tidak dikenai wajib puasa. Sebagaimana dalam 

firman Allah SWT:  

ِليَ   ُقل لِّلَِّذيَن َكَفُروا ِإن يَنتَ ُهوا يُ ْغَفْر ََلُم مَّا َقْد َسَلَف َوِإن يَ ُعوُدوا فَ َقْد َمَضْت ُسنَُّت اْْلَوَّ

Katakanlah kepada oang-orang kafir itu, “jika mereka berhenti 

(dari kekafirannya), niscaya Allah akan mengampi mereka 

tentang dosa-dosa mereka yang sudah lalu
27

  

 

2) Balig dan berakal. Ulama mazhab Hanafi berpendapat bahwa 

yang menjadi syarat kewajiban puasa bagi seseorang adalah balig 

dan berakal. Oleh sebab itu, anak kecil, orang gila, dan  orang 

mabuk, sedang koma tidaj diwajibkan berpuasa,oleh karena itu 

mereka tidak terkena beban hukum. Sebagaimana Rasul SAW 

bersabda: 

 

اٌد  ثَ َنا َحمَّ ثَ َنا َعفَّاُن قَاَل َحدَّ اٍد َعْن ِإبْ َراِىيَم َعْن اْْلَْسَوِد َعْن َعاِئَشةَ َحدَّ َعْن النَِّبيِّ  َعْن َحمَّ

َصلَّى اللَُّو َعَلْيِو َوَسلََّم قَاَل رُِفَع اْلَقَلُم َعْن َثًَلٍث َعْن النَّائِِم َحتَّى َيْستَ ْيِقَظ َوَعْن الصَِّبيِّ 

اٌد َوَعْن اْلَمْعُتوِه َحتَّى يَ ْعِقلَ  َحتَّى َيْحَتِلَم َوَعْن اْلَمْجُنوِن َحتَّى يَ ْعِقلَ   َوَقْد قَاَل َحمَّ

Telah menceritakan kepada kami Affan, dia berkata; telah 

menceritakan kepada kami Hammad, dari Hammad, dari 

Ibrahim, dari Al-Aswad, dari Aisyah, dari Nabi 

Shallallahu'alaihiwasallam bersabda: "Pena diangkat (Tidak 

dikenai dosa) dari tiga hal: Dari orang yang tidur hingga ia 

bangun, dari seorang anak hingga ia mimpi basah, dan dari orang 
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gila hingga ia sadar (berakal)." Hammad telah meriwayatkan; 

"Dan dari orang yang cacat mental hingga ia berakal.
28

 

3) Memiliki kemampuan dan kesehatan untuk melaksanakan puasa. 

Orang yang sedang safar atau dalam perjalanan jauh, orang yang 

sedang sakit, orang yang tidak mampu karena telah tua renta 

diperbolehkan berbuka puasa. Hal ini dijelaskan dalam firman 

Allah dalam QS. Al-Baqarah:184 

 

ْن أَيَّاٍم ُأَخرَ  ۖ   أَيَّاًما مَّْعُدوَداتٍ  ٌة مِّ َوَعَلى الَِّذيَن  ۖ   َفَمن َكاَن ِمنُكم مَّرِيًضا أَْو َعَلىَٰ َسَفٍر َفِعدَّ

ٌر لَّهُ  ۖ   يُِطيُقونَُه ِفْديٌَة طََعاُم ِمْسِكيٍ  رًا فَ ُهَو َخي ْ ٌر لَُّكمْ  ۖ   َفَمن َتَطوََّع َخي ْ  ۖ   َوأَن َتُصوُموا َخي ْ

 ِإن ُكنُتْم تَ ْعَلُمونَ 

(yaitu) dalam beberapa hari yang tertentu. Maka barangsiapa 

diantara kamu ada yang sakit atau dalam perjalanan (lalu ia 

buka), maka (wajiblah baginya berpuasa)sebanyaj hari yang 

ditinggalkan itu pada hari yang lain. Dan Wajib bagi orang-orang 

yang berat menjalankannya (jika mereka idak berpuasa) 

membayar fidyah, (yaiyu): memberi makan orang miskin. 

Barangsiapa yang dengan kerelaan hati mengerjakan 

kebajikan,maka itulah yang lebih baik baginya.dan berpuasa 

lebih baik bagimu jika kamu mengetahui.
29

 

 

Ulama fiqih sepakat bahwa ruun puasa hanya satu, yaitu 

menahan diri dari segala yang membatalkan puasa sejak terbit fajar 

sampai terbenamnya matahari.
30
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Namun ulama Mahzab Mailiki  dan Mahzab Syafi’i 

menambahkan rkun lain, yaitu niat. Alasan yang mendasari adalah 

QS. Al-Baqarah:187 

 

َياِم الرََّفُث ِإََلَٰ ِنَساِئُكمْ  َلَة الصِّ ُنَّ  ۖ   ُأِحلَّ َلُكْم لَي ْ للَُّه أَنَُّكْم  َعِلَم ا ۖ   ُهنَّ لَِباٌس لَُّكْم َوأَنُتْم لَِباٌس َلَّ

 ۖ   فَاْْلَن بَاِشُروُهنَّ َوابْ تَ ُغوا َما َكَتَب اللَُّه َلُكمْ  ۖ   ُكنُتْم ََتَْتانُوَن أَنُفَسُكْم فَ َتاَب َعَلْيُكْم َوَعَفا َعنُكمْ 

َ َلُكُم اْْلَْيُط اْْلَبْ َيُض ِمَن اْْلَْيِط اْْلَْسَوِد ِمَن اْلفَ  َٰ يَ َتبَ يَّ َياَم ِإََل  ۖ   ْجرِ وَُكُلوا َواْشَربُوا َحَّتَّ ُُثَّ أِتُّوا الصِّ

ِلَك   ۖ   تِْلَك ُحُدوُد اللَِّه َفََل تَ ْقَربُوَها ۖ   َوََل تُ َباِشُروُهنَّ َوأَنُتْم َعاِكُفوَن ِِف اْلَمَساِجدِ  ۖ   اللَّْيلِ  َكذََٰ

ُقونَ  ُ اللَُّه آيَاتِِه لِلنَّاِس َلَعلَُّهْم يَ ت َّ  يُ بَ يِّ

Dihalalkan bagi kamu pada malam hari bulan puasa bercampur 

dengan isteri-isteri kamu; mereka adalah pakaian bagimu, dan 

kamupun adalah pakaian bagi mereka. Allah mengetahui 

bahwasanya kamu tidak dapat menahan nafsumu, karena itu Allah 

mengampuni kamu dan memberi maaf kepadamu. Maka sekarang 

campurilah mereka dan ikutilah apa yang telah ditetapkan Allah 

untukmu, dan makan minumlah hingga terang bagimu benang putih 

dari benang hitam, yaitu fajar. Kemudian sempurnakanlah puasa itu 

sampai (datang) malam, (tetapi) janganlah kamu campuri mereka itu, 

sedang kamu beri'tikaf dalam mesjid. Itulah larangan Allah, maka 

janganlah kamu mendekatinya. Demikianlah Allah menerangkan 

ayat-ayat-Nya kepada manusia, supaya mereka bertakwa.
31

 

 

Ayat diatas menjelaskan tentang kebolehan makan, minum 

dan berhubungan suami istri pada malam hari, akan tetapi jika telah 

terbit fajar sadiq semua hal tersebut dapat membatalkan puasa. 

Sayyid Sabiq dalam bukunya “fiqih Sunnah” menyatakan 

rukun puasa selain menahan diri dari segala hal yang membatalkan 
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puasa juga berniat. Jika berniat menjadi salah satu rukun puasa, maka 

hukunya menjadi wajib atau fardu.
32

 

 

i. Hal-hal yang Membatalkan Puasa Senin Kamis 

Pada umumnya hal-hal yang membatalkan puasa wajib di 

Bulan Ramadhan juga akan membatalkan puasa Senin Kamis, yaitu: 

1) Makan dan minum dengan sengaja  

Makan dan minum dengan disengaja adalah salah satu hal yang 

dapat membatalkan puasa, artinya bila memasukan salah satu 

makanan dan minuman ke dalam mulut hingga kerongkongan 

dengan sadar tanpa paksaan atau karena lupa maka hal tersebut 

membatalkan puasa. 

ثَ َنا اْبُن ِسيرِيَن َعْن أَِبي ُىَريْ َرَة  ثَ َنا ِىَشاٌم َحدَّ ثَ َنا َعْبَداُن َأْخبَ َرنَا يَزِيُد ْبُن زُرَْيٍع َحدَّ َحدَّ

ِرَب فَ ْلُيِتمَّ َعْن النَِّبيِّ َصلَّى اللَُّو َعَلْيِو َوَسلََّم قَاَل ِإَذا َنِسَي فََأَكَل َوشَ  َرِضَي اللَُّو َعْنوُ 

 َصْوَمُو فَِإنََّما َأْطَعَمُو اللَُّو َوَسَقاهُ 

Telah menceritakan kepada kami 'Abdan telah mengabarkan 

kepada kami Yazid bin Zurai' telah menceritakan kepada kami 

Hisyam telah menceritakan kepada kami Ibnu Sirin dari Abu 

Hurairah radliallahu 'anhu dari Nabi shallallahu 'alaihi wasallam 

bersabda: "Jika seseorang lupa lalu dia makan dan minum (ketika 

sedang berpuasa) maka hendaklah dia meneruskan puasanya 

karena hal itu berarti Allah telah memberinya makan dan 

minum.
33

 

 

2) Bersetubuh (jima) disiang hari 
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Apabila pasangan suami istri melakukan hubungan /bersenggama  

secara sengaj disiang hari ketia sedang melaksanakan puasa 

sunah misalnya Senin dan Kamis, maka puasanya menjadi batal, 

sama juga ketika sedang berpuasa dibulan Ramadhan. Namun hal 

tersebut diperbolehkan ketika malam hari. 

3) Haid (Menstruasi) adan Nifas 

Haid kata lain dalam dunia kedokteran yaitu menstruasi yaitu 

proses biologis yang dialami secara alamiah dan biasa dialami 

oleh perempuan dewasa atau jika sudah mencapai masa balig. 

Haid merupakan kodrat seorang perempuan normal yang biasa 

dialami sebulan sekali. 

Seorang wanita yang sedang haid dilarang untuk 

melaksanakan ibadah seperti puasa, thawaf dan shalat. Bahkan 

seorang wanita yang sedang haid  dilarang untuk disetubuhi 

(berhubungan suami istri).
34

 Hal ini dikaitkan dalam firman 

Allah: 

 

َٰ  ۖ   ُقْل ُهَو أًَذى فَاْعَتزُِلوا النَِّساَء ِف اْلَمِحيضِ  ۖ   َوَيْسأَُلوَنَك َعِن اْلَمِحيضِ  َوََل تَ ْقَربُوُهنَّ َحَّتَّ

ْرَن فَْأُتوُهنَّ ِمْن َحْيُث أََمرَُكُم اللَّهُ  ۖ   َيْطُهْرنَ  ِإنَّ اللََّه ُيُِبُّ الت َّوَّاِبَي َوُيُِبُّ  ۖ   فَِإَذا َتَطهَّ

رِينَ   اْلُمَتَطهِّ
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Mereka bertanya kepadamu tentang haidh. Katakanlah: "Haidh 

itu adalah suatu kotoran". Oleh sebab itu hendaklah kamu 

menjauhkan diri dari wanita di waktu haidh; dan janganlah kamu 

mendekati mereka, sebelum mereka suci. Apabila mereka telah 

suci, maka campurilah mereka itu di tempat yang diperintahkan 

Allah kepadamu. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang 

yang bertaubat dan menyukai orang-orang yang mensucikan 

diri.
35

  

 

4) Muntah 

Muntah dengan tidak dsengaja tidak membatalkan puasa, 

misalnya ketika perjalanan jauh  tiba-ttiba mntah karena sakit  

jelas bukan dilakukan dengan sengaja. Sedangkan muntah yang 

disengaja apabila dilakukan dengan kesadaran agar muntah 

misalnya memasukan jari kedalam mulut kemudian muntah hal 

tersebut dapat membatalkan puasa. Sebagaimana sabda 

Rasulullah SAW sebagai berikut:  

 

ِد ْبِن ِسيرِيَن  اَن َعْن ُمَحمَّ ثَ َنا ِىَشاُم ْبُن َحسَّ ثَ َنا ِعيَسى ْبُن يُوُنَس َحدَّ ٌد َحدَّ ثَ َنا ُمَسدَّ َحدَّ

ُىَريْ َرَة قَاَل قَاَل َرُسوُل اللَِّو َصلَّى اللَُّو َعَلْيِو َوَسلََّم َمْن َذرََعُو َقْيٌء َوُىَو َصائٌِم َعْن أَِبي 

 فَ َلْيَس َعَلْيِو َقَضاٌء َوِإْن اْستَ َقاَء فَ ْليَ ْقضِ 

Telah menceritakan kepada kami Musaddad, telah menceritakan 

kepada kami Isa bin Yunus, telah menceritakan kepada kami 

Hisyam bin Hassan dari Muhammad bin Sirin dari Abu 

Hurairah, ia berkata; Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam 

bersabda: "Barangsiapa yang muntah tanpa disengaja ketika 

sedang berpuasa, maka ia tidak berkewajiban untuk 

mengqadha`, dan apabila ia sengaja untuk muntah maka 

hendaknya ia mengqadha.
36
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j. Hikmah Puasa Senin Kamis 

Dalam melakukan iadah  yang Allah syariatkan kepada 

manusia sudah pasti banyak hikmah mulia yang Allah berikan. Oleh 

karen itu para ulama menyingkap hikmah-hikmah puasa sunah: 

1) Tazkiyatun-Nafs (Penyucian Jiwa) 

Allah SWT telah mengilhamkan pada diri manusiaa sifat fujur 

(keburukan) dan takwa.
37

 Keduanya saling mempengaruhi pada 

jiwa manusia yaitu dengan melakukan ibadah puasa sebagai 

penyucian jiwa. Karena puasa adalah symbol ketaatan seorang 

hamba kepada Rabb-Nya. Hal demikian akan terus-menerus 

menyucikan jiwa karean ketaatan kepada Allah SWT mampu 

mengalahkan keinginan Jiwa manusia. 

2) Tarbiyatu Ar-Ruh (Peningkatan Spiritual) 

Puasa dapat meningkatkan kualitas spiritual manusia dan 

menguatkan jiwa. Dr. Yusuf Al-Qardhawi menjelaskan bahwa 

“manusia sebagaimana dijelaskan dalam proses penciptaannya 

memiliki tabiat yang bercampur, antara unsur tanah dan tembikar 

yang keras, dan unsur ilahi yang ditiupkan Allah SWT pada 

setiap manusia. 
38

  

Dengan berpuasa dapat memenangkan unsur spiritual atas 

unsur material, dan memenangkan akal atas syahwat. Dengan 
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kemenangan jiwa atas syahwat dan hawa nafsu orang-orang yang 

berpuasa akan merasa berbahagia saat berbuka. 

3) Menundukan nafsu syahwat 

Nafsu syahwat adalah senjata paling ampuh yang sering 

digunakan syetan untuk menyesatkan manusia. Saat nafsu 

syahwat tidak terkendali, manusia secerdas apapun mejadi bodoh 

dan tidak berdaya, peradaban setinggi apapun akan runtuh.
39

 

Dengan berpuasa seseorang melatih untuk mengendalikan 

syahwat makan dan minum yang merupakan induk bagi syahwat 

lainnya. Para ulama juga mengatakan seseorang yang terbiasa  

melakukan puasa akan mampu menguasai dan mengendalikan 

syahwatnya. 

4) Meningkatkan rasa syukur 

Puasa dapat menumbuhkan rasa syukur kepada Allah SWT. 

Dengan berpuasa seseorang akan merasakan lapar dan dahaga, 

hingga disaat puncak lapar, dahaga dan kelemahan datang waktu 

berbuka. Maka tidak ada seorangpun pada saat itu yang tidak 

mengungkapkan rasa syukur kepada Allah SWT. 

5) Menddik kemauan dan kesabaran 

Puasa menanamkan kemauan keras dan mujahadah 

(kesungguhan), serta membiasakan jiwa untuk bersabar. Mereka 

yang tidak mempunyai kemauan yang keras tidak akan pernah 
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Sesungguhnya Islam itu adalah kesabaran, sabar dalam ketaatan 

kepada Allah SWT dan sabar menjauhi dosa-dosa yang memikat 

syahwat. 

                                                                                                                                                                                           

2. Konsep Stres 

a. Pengertian Stres 

Stres merupakan pengalaman subyektif yang didasarkan pada 

persepsi seseorang terhadap situasi yang dihadapinya. Stres berkaitan 

dengan suatu keadaan yang tidak sesuai antara harapan dengan situasi 

yang menekan. Dalam kondisi seperti ini mengakibatkan perasaan 

cemas,marah dan prustasi.
40

 

Secara teknis psikologik, stres didefinisikan sebagai suatau 

respon penyesuaian  seseorang terhadap situasi yang dipersepsinya 

menantang atau mengancam kesejahteraan orang yang bersangkutan. 

Sedangakan menurut WHO stres adalah reaksi/respon tubuh terhadap 

stressor psikososial yaitu suatu tekanan mental atau beban dalam 

hidup.
41

 

Stresor adalah situasi atau stimulus yang mengancam 

kesejahteraan pada individu.Pengertian stres dihubungkan dengan 

adanya peristiwa sehingga seseorang merasakan keadaan tidak 

berdaya sehingga menimbulkan dampak negatif, misalnya pusing, 
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tekanan darah tinggi, mudah marah, sedih,  sulit berkonsentrasi, nafsu 

makan bertambah, sulit tidur dan sebagainya.
42

  

Pendapat lain dari Clonninger stres adalah dimana suatu 

keadaan yang membuat tegang terjadi ketika seseorang mendapatkan 

masalah atau tantangan dan belum menemukan jalan keluar atau 

banyak pikiran yang menganggu seseorang terhadap sesuatu yang 

akan dilakukannya.
43

 

Lain halnya dengan pendapat Kartono dan Gulo yang 

mendefinisikan stres sebagai berikut:
44

 

1) Suatu stimulus yang menengangkan kapasitas-kapasitas 

psikologis atau pisiologis organisme. 

2) Semacam prustasi, dengan aktivitas yang terarah pada pencapaian 

suatu tujuan  telah terganggu,tetapi tidak terhalangi, peristiwa ini 

biasanya disertai dengan perasaan was-was, putus asa dalam 

mencapai suatu tujuan. 

3) Kekuatan yang diterapkan pada suatu sistem, tekanan-tekanan 

terhadap fisik dan psikis yang dikenakan pada tubuh dan pribadi. 

4) Suatu kondisi terjadi ketegangan terhadap fisik dan psikis yang 

disebabkan oleh persepsi ketakutan dan kecemasan. 

Kata stress telah digunakan sejak awal tahun 1900-an untuk 

menggambarkan situasi yang menimbulkan perubahan secara fisik 
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dan psikis dalam diri. Stres muncul dalam begitu banyak bentuk. Tiap 

orang memandang stres secara berbeda-beda, stres dapat menjadi 

berbahaya atau bisa juga membantu, tergantung keadaan. 

Stres dapat dipisahkan menjadi dua kategori, pemicu atau 

respon. Stres dapat terjadi akibat adanya pemicu, misalnya sebuah 

situasi atau peristiwa yang terjadi. Peristiwa tersebut dapat bersifat 

fisik maupun emosional seperti kecelakaan, perdebatan di kantor, 

kehilangan pekerjaan dan kehilangan orang yang dicintai. Stres juga 

bisa timbul akibat respon fisik dan psikis terhadap peristiwa, hal itu 

bisa berupa respon ancaman yang dapat dirasakan atau yang 

sebenarnya belum terjadi.
45

 

Berdasarkan urain diatas daat disimpulkan bahwa stres adaah 

suatu proses pikiran berupa persepsi yang terkondisi secara subjektif 

terhadap suatu keadaan yang dinilai memberi tekanan  rangsangan 

dan beban tertentu yang tidak sepadan dengan dirinya. Namun disisi 

lain stres juga bisa menjadi respon terhadap sebuah situasi yang 

positif, tergantung keadaan. 

 

b. Sumber Stres 

Kondisi ataupun keadaan stress dapat disebabkan dari 

berbagaai sumber, atau dalam istilah lain disebut dengan stessor. 

Stressor adalah keadaan dimana objek atau individu yang dapat 
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menimbulkan stres. Secara umum stressor dapat dibagi menjadi tiga, 

yaitu stressor fisik, sosial dan psikologis.
46

 

1) Stresor fisik 

Bentuk lain dari stresor fisik adalah suhu panas atau dinngin, 

suara bising, polusi udara, keracunan, obat-obatan berbahan 

kimiawi dan yang lainnya. 

2) Stresor sosial 

Dalam stresor sosial terbagi menjadi empat bagian yaitu: 

(a) Stresor sosial, ekonomi dan politik, misalnya tingkat 

inflasiyang tinggi, tidak adanya lahan pekerjaan, pajak 

semakin tinggi, teknologi yang semakin berkembang pesat 

dankejahatan semakin meningkat. 

(b) Keluarga, misalnya peran seks, rasa iri, crmburu, kematian 

anggota keluarga, masalah keuangan, perbedaan gaya hidup 

dengan pasangan ataupun dengan anggota keluarga lainnya. 

(c) Jabatan dan karir, persaingan atau kompetisi  yang ketat 

dengan teman di lingkungan keluarga maupun tempat 

bekerja, hubungan yang kurang baik dengan atasan atau 

dengan teman sejawat, pelatihan dan aturan kerja yang 

menuntut individu. 

(d) Hubungan interpersonal dan lingkungan, misalnya harapan 

sosial yang terlalu tinggi, menuntut kemauan tanpa melihat 
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keadaan, pelayanan yang buruk  dan hubungan sosial yang 

buruk. 

 

3) Stresor psikolog 

(a) Frustasi 

Frustasi adalah tidak tercapainya harapan yang diinginkan 

karena adanya hanbatan yang membuat seseorang sulit 

menerima kenyataan yang terjadi. 

(b) Ketidakpastian 

Apabila seseorang sering beraada dalam keraguan, gelisah, 

dan merasa tidak pasti dengan masa depan atau 

pekerjaannya. Atau merasa bingung dan tertekan, 

dibayangin rasa bersalah, perasaan khawatir dan interior. 

 

c.  Gejala stres 

Secara umum gejala terjadinya stres terdiri dari 2 gejala yaitu: 

1) Gejala fisik 

Beberapa bentuk gejala fisik yang sering muncul pada gangguan 

stres meliputi keadaan merasa lelah, nyeri dada, diare selama 

beberapa hari, sakit kepala, mual-mual, jantung berdebar-debar, 

susah tidur, gangguan pada lambung dan pencernaan, gemetar 

dan mudah berkeringat. Pada gejala fisik ini ada hubunganya 



dengan penyakit fisik untuk itu pada gangguan ini bisa 

dikonsultasikan dengan dokter. 

2) Gejala psikis 

Sementara bentuk gangguan psikis terbagi kedalam 3 bagian: 

(a) Gejala mental: 

Gejala mental meliputi sulitnya berkonsentrasi/kurang 

konsentrasi, daya ingat lemah, daya kemapuan berkurang, 

kehilangan rasa humor dan penuh keragu-raguan. 

(b) Gejala emosi 

Gejala emosi meliputi rasa cemas dalam berbagai situasi, 

mudah marah, reaksi berlebihan terhadap hal-hal sepele, 

tidak mampu santai pada saat yang tepat, tiba-tiba menangis, 

rendah diri dan emosi tidak terkendali. 

(c) Gejala perilaku 

Gejala perilaku ini yaitu gejala yang ditunjukan dan 

dilakukan oleh seseorang ketika sedang stres meliputi, tidak 

mampu menyelesaikan tugas dengan baik, gelis, mondar-

mandir, pola makan tidak teratur, merokok, minum-

minuman keras, berteriak histeris melempar dan memukul 

barang atau segala hal yang ada disekelilignya ketika marah. 

 

 

 



d. Tahapan stress 

Gejala –gejala stres pada diri seseorang seringkali tidak disadari 

karena perjalanan awal dari tahapan stres timbul secara lambat, dan 

baru mulai dapat dirasakan bilamana tahapan gela-gejala tersebut 

sudah lanjut dan mengganggu fungsi kehidupannya sehari-hari baik 

dirumah, tempat kerja, mapun dipergaulan lingkungan sosialnya. 

Robert Amberg membagi tahapan-tahapan stres sebagai berikut
47

: 

1) Stres tahap I 

Tahapan ini merupakan stres yang paling ringan, biasanya 

disertai dengan perasaa-perasaan sebagai berikut: 

(a) Semnagat berkerja tinggi, berlebihan  

(b) Penglihatan tajam terarah tidak sebagaimana biasanya 

(c) Merasa mampu menyelesaikan pekerjaan senang, dan 

semngat tidak sebagaimana biasanya, namun tanpa disadari 

energi yang ada dalam tubuh langsung dihabiskan seketika 

sehingga tidak ada cadangan energi dengan disertai rasa 

gugup yang berlebihan. 

2) Stres tahap II 

Dalam tahapan ini dampak stres yang semula menyenangkan dan 

sangat semangat sebagaimana yangtelah diuraikan pada tahap I 

diatas lambat laun mulai menghilang, dan mulai timbul keluhan-

keluhan yang disebabkan karena cadangan energi pada tubuh 
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seseorang mulai berkurang dan tidak cukup untuk sepanjang hari 

karena tidak memiliki waktu isitahat yang cukup. Insirahat yang 

dimaksud yaitu tidur yang cukup bermanfaat untuk mengisi atau 

memulihkan ernergi cadangan yang berkurang. Keluhan-keluhan 

yang sering dikemukaan oleh seseorang yang berada pada stres 

tahap II adalah sebagai berikut: 

(a) Badan merasa letih ketika bangun pagi, yang seharusnya 

merasa segar bugar. 

(b) Merasa mudah lelah sesudah makan siang. 

(c) Mudah cape ketika menjelang sore hari 

(d) Sering mengeluh masalah lambungatau perut tidak nyaman. 

(e) Detakan jantung lebih ceoat dari biasanya (berdebar-debar). 

(f) Otot-otot punggung dan tengkuk terasa tengang. 

(g) Tidak bisa santai. 

3) Stres tahap III 

Pada tahap ini bila seseorang beban stres hendaknya dikurangi, 

akan tetapi jika seseorang tersebut memaksakan diri tanpa 

menghiraukan keluhan-keluhan sebagaimana yang diuraikan 

pada stres tahap II di atas, maka seseorang akan menunjukan 

keluhan-keluhan  yang semakin nyata dan menganngu dirinya 

diantaranya: 

(a) Gangguan pada lambung semakin nyata sperti maag, buang 

air besar tidak teratur  (diare). 



(b) Ketegangan otot semakin terasa. 

(c) Rasa tidak tenang dan ketegangan emosional semakin 

meningkat. 

(d) Gangguan pada tidur,seperti sulit tidur, sering 

terbanguntengah malam dan sukar tidur kembali. 

(e) Koordinasi tubuh terganggu (badan terasa sempoyongan 

seperti mau pingsan). 

4) Stres tahap IV 

Pada tahap ini tidak jarang seseorang pada waktu memeriksakan 

diri ke dokter sehubungan dengan keluhan-keluhan stress pada 

tahap III di atas, setelah diperiksa dokter menyatakan tidak ada 

gejala sakit karena tidak ditemukan kelainan-kelainan fisik pada 

organ tubuhnya. Bila hal ini teruis terjadi dan seseorang tetap 

memaksakan diri untuk untuk bekerja tanpa mengenak istirahat, 

maka gejala stress tahap IV akan muncul: 

(a) Untuk bertahan sepanjang hari sudah merasa sulit 

(b) Aktivitas atau pekerjaan yang semula menyenangkan dan 

mudah untuk diselaikan menjadi membosankan dan terasa 

lenih sulit. 

(c) Yang semula tanggap terhadap situasi menjadi kehilangan 

kemampuan untu meresponnya. 

(d) Ketidakmampuan melaksanakan kegiatan rutin 



(e) Gangguan pola tidur disertai dengan mimpi-mimpi yang 

menegangkan. 

(f) Daya konsentrasi dan daya ingat menurun. 

(g) Timbul perasaan ketakutan  dan kecemasan yang tidak dapat 

dijelaskan penyebabnya. 

5) Stres Tahap V 

Pada tahap ini, jika keadaan pada tahap IV diatas berlanjut maka 

seseorang akan jatuh dalam stress tahap V yang ditandai dengan 

hal-hal berikut: 

(a) Kelelahan fisik dan mental yang semakin mendalam 

(b) Ketidakmampuan menyeselesaikan pekerjaan sehari-hari 

yang mudah dan sederhana. 

(c) Gangguan pada sistem pencernaan semakin berat 

(d) Timbul perasaan takut dan cemas semakin meningkat dan 

mudah panik. 

6) Stres tahap VI 

Pada tahap ini merupakan tahapan yang sudah mencapai klimaks, 

seseorang mengalami kepanikan dan perasaan takut mati. 

Gambaran stres tahap VI ini adalah sebagai berikut: 

(a) Debaran jantung teramat keras 

(b) Susah bernafas (sesak dan mengap-mengap) 

(c) Sekujur badan gemetar, dingin dan keringat bercucuran 



(d) Tidak mempunyai tenaga untuk melakukan hal-hal yang 

ringan 

(e) Pingsan dan kolaps. 

 

e. Tingkat dan Bentuk Stres  

Stres sudah menjadi bagian hidup pada manusia, tidak ada 

manusia yang terlepas dari stres. Berdasarkan gejalanya stres dibagi 

menjadi tiga tingkatan yaitu
48

: 

1) Stress ringan  

Stres ringan adalah stressor yang dihadapi setiap orang secara 

teratur, seperti terlalu banyak tidur, 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. 

Ciri-ciri stress ringan yaitu memiliki semamgat yang 

meningkat, penglihatan tajam, energy meningkat namun 

cadangan energinya menurun, sering merasa letih tanpa sebab,  

merasakan gangguan pada pencernaan. Stres ringan memiliki 

manfaat karena dapat memacu seseorang untuk lebih berpikir 

dan berusaha dengan sungguh-sungguh dan lebih kuat dalam 

menghadapi tantangan hidup. 

2) Stress sedang 
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Stres sedang biasanya berlangsung lebih lama dari beberapa jam 

sampai beberapa hari. Adanya perselisihan dengan teaman/rekan 

yang tidak terselesaikan, anak yang mengalami sakit atau 

ketidakhadiran seseorang baik itu dari keluarga yang merupakan 

penyebab stress. Ciri-cinya yaitu sakit perut, otot-otot terasa 

tegang, ganggun tidur dan badan terasa ringan. 

3) Stress berat 

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, social pada usia lanjut. 

Semakin sering dan semakin lama situasi stres maka akan 

semakin tinggi resiko gangguan pada  kesehatan yang timbul. 

Stress yang berkepanjangan dapat mempengaruhi kemampuan 

seseorang dalam menyelesaikan tugas yang semula tersa mudah 

dan ringan namun menjadi berat dan dulit. Ciri-cirinya yaitu, 

sulit beraktivitas tidak sebagaimana mestinya, gangguan terhadap 

hubungan lingkungan soialnya, gangguan pola tidur yang 

terkadang sering mimpi-mimpi yang menegangkan, pesimis, rasa 

takut meningkat, keletihan meningkat, tiadak mampu melakukan 



pekerjaan yang sederhana, konsentrai menurun dan daya ingat 

menurun.  

 

3. Anak Berkebutuhan Khusus 

 

a. Pengertian Anak Berkebutuhan Khusus 

Anak berkebuthan khusus adalah anak yang mengalami 

keterbatasan atau gangguan, baik fisik, mental-intelektual, emosional 

maupun sosial yang dapat mempengaruhi dalam proses pertumbuhan 

atau perkembangan anak secara umumnya.
49

 

 

b. Jenis-Jenis Anak Berkebutuhan Khusus 

1) Anak disabilitas penglihatan, yaitu anak yang mengalami 

ganggua pada bagian pengihatan berupa kebutaan sebagian 

ataupun menyeluruh. 

2) Anak disabilitas pendegaran, yaitu anak yang mengalami 

gangguan pada bagian pendengaran baik sebagian ataupun 

menyeluruh, anak yang mengalami gangguan pendegaran 

biasanya memeliki hambatan atau keterbatasan dalam berbahasa 

dan berbicara. 

3) Anak disabilitas intelektual yaitu anak yang memiliki itelegensia 

secara signifikan berada dibawah rata-rata  anak pada umumnya 
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dan disertai dengan ketidakmampuan  dalam adaptasi perilaku 

yang muncul dalam masa perkembangan. 

4) Anak disabilitas fisik yaitu anakk yang mengalami gangguan 

gerak tubuh akibat kelumpuhan, anggota badan tidak lengkap, 

kelainan bentukk dan fungsi tubuh atau anggota gerak. 

5) Anak disabilitas sosial yaitu anak yang memiliki masalah atau 

hambatan dalam pengendalian emosi dan kontrol  sosial serta 

berprilaku meyimpang. 

 

C. Kerangka Pikir dan Hipotesis 

Religiusitas merupakan aspek personal dari  kehidupan beragama yang 

mencakup totalitas rasa penghayatan mendalam dari diri individu itu sendiri. 

Religiositas hanya dapat dihayati dari dalam dri individu dan lebih 

menekankan kepada kepasrahan diri dan sikap ta’at kepada Tuhannya.
50

 

Menurut Glock dan Stark dimensi religiusitas meliputi
51

: 

a. Keyakinan yang ditunjukan dengan tingkatan sejauh mana seseorang 

berpegang teguh terhadap kepercayaan yang dianutnya seperti 

keyakina terhadap adanya Tuhan, hari akhir, surga dan neraka.  

b. Praktek agama atau peribadatan,  ditunjukan dengan perilaku 

penujaan dan ditunjukan dengan sikap komitmen terhadap agama 

yang dianutnya. Yakni ditunjukan dengan melaksanakan kewajiban 
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ritual dalam agamanya, misal mengerjakan sahalat, puasa zakat 

berhaji, dizkir dan ibadh-ibadah lainnya. 

c. pengalaman/penghayatan misalnya merasakan ketenangan setelah 

melakukan shalat dan dzikir 

d. pengetahuan menunjukan sejauh mana individu mempunyai 

pengetahuan tentang ajaran agamanya 

e. Pengamalan, parameter sejauh mana seseorang dimotivasi oleh ajaran 

agamanya dan dapat membedakan yang haq dan batil. 

Berdasarkan hasil penelitian Ira yang berjudul Hubungan Tingkat 

Religiusitas dengan Kemampuan dalam Mengatasi Stres, adanya 

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. 

 Selain itu menurut Hawari, bahwa religiusitas dapat memeprtinggi 

kemampuan seseorang dalam mengatasi ketegangan-ketengangan akibat 

permasalahan yang ia hadapi. Selain itu individu yang memiliki 

religiusitas tinggi tentu akan memiliki pedoman dan daya tahan lebih baik 

dalam memanajemen stres yang dihadapi.
52

 

Individu yang kontinu menjalankan komitmen agamanya memiliki 

stabilitas diri dan kebahagiaan hidup dibanding  individu-individu yang 

tidak kontinu dalam menjalankan ajaran gamanya. 
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Menurut Mc Mahon dimensi psikolog melalui kegiatan 

spiritual/religius dalam menjalankan praktek keagamaan yang dianut oleh 

individu akan membuat individu dalam keadaan santai (relaksasi), tenang 

dan damai. Selain itu ditinjau dari dimensi kesehatan, keadaan relaksasi 

membuat individu merasa tenang dan nyaman sehingg memepengaruhi 

bagian otak manusia yang berkaitan dengan proses emosional, terutama 

pada bagian hipotalamus.
53

  

Penggunaan praktek-praktek religiusitas dan keyakinan spiritual 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.  

Allan Cott sebagaimana dikutip Zaenal Abidin
54

 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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Berdasarkan kerangka pikir tersebut maka dapat diajukan hipotesis 

yaitu, ada korelasi yang signifikan antara puasa Senin Kamis dengan 

tingkat stres dari ibu yang meiliki Anak Berkebutuhan Khusus. 

 

 

 


