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BAB II  

TINJAUAN PUSTAKA DAN KERANGKA TEORI 

A. Tinjauan Pustaka 

Penelitian mengenai pengaruh shalat terhadap tingkat penerimaan 

diri telah banyak dilakukan oleh peneliti terdahulu. Pertama, seperti 

penelitian yang dilakukan oleh Kartika dkk (2016) dalam Pengaruh Sahlat 

Dalam Menurunkan Tingkat Ansietas Dan Kadar Glukosa Darah Pasien 

Diabetes Mellitus Tipe 2. Penelitian ini menggunakan pendekatan Quasi 

Experiment. Tujuan penelitian ini adalah untuk menguji pengaruh shalat 

pada tingkat kecemasan dan glukosa darah. Adapaun hasil dari penelitian 

ini adalah shalat dapat menurunkan tingkat kecemasan dan glukosa darah 

pada pasien diabetes melitus tipe 2.
1
  

Kedua, penelitian dilakukan oleh Ulina dkk (2013) dalam 

Hubungan Religiusitas Dengan Penerimaan Diri Pada Masyarakat 

Miskin. Penelitian ini memilki tujuan untuk mengetahui seberapa besar 

hubungan religusitas dengan penerimaan diri pada masyarakat miskin. 

Teknik pengambilan sample penelitian ini menggunakan teknik purposive 

sampling. Adapun hasil penelitian ini memperoleh signifikasi dengan 

p=0,721 (p > 0,05), dan nilai r = 0,068, dengan ini berarti bahwa hipotesis 

                                                           
1
 Umy Kartika, Ekye Maria Rosa, Iman Permana, Yanuar Primbada, Pengaruh Shalat 

Dalam Menurunkan Tingkat Ansietas dan Kadar Glukosa Darah Pasien Diabetes Melitus Tipe 2, 

(Yogyakarta : Universitas Muhammadiyah Yogyakarta), Jurnal of Nursing and Health, 2016.  
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ditolak. Hal ini menunjukan bahwa tidak ada hubungan antara religiusitas 

dengan penerimaan diri pada warga miskin.
2
 

Ketiga, penelitian dilakukan oleh Nurdieni (2016) dalam Peran 

Bina Rohani Dalam Meningkatkan Keagamaan Pasien Hemodialisa Di 

Rumah Sakit PKU Muhammadiyah Yogyakarta. Penelitian ini memliki 

tujuan untuk mengetahui peran bina rohani dalam meningkatkan 

kegamaan pasien hemodialisa di rumah sakit PKU Muhammadiyah 

Yogyakarta. Jenis penelitian ini menggunakan Kualitatif Deskriptif. 

Adapun hasil penelitian ini adalah 1) Peran Bina Rohani RS PKU 

Muhammadiyah Yogyakrta dalam menjalankan perannya belum optimal, 

karena ada beberapa yang kurang dipatuhi dalam pelaksanaanya yakni 

bina ruhani yang fokus dibangsal hemodialisa tidak menginventaris pasien 

baru dan pasien lama serta tidak menuliskan secara detail materi – materi 

yang disam[ikan dalam ceramah kepada pasien hemodialisa 2) proses 

bimbingan rohani memilki perbedaan dalam pelaksanannya, selian itu bina 

ruhani melakukan proses bimbingan dengan metode ceramah, sedangkan 

satu bina ruhani menyinergikan metode face to face dan ceramah 3) 

tedapat faktor penghambat dan pendukung dalam pelaksanaan bimbinga 

ruhani.
3
 

Penelitian ini berbeda dengan penelitian Kartika dkk (2016), Ulina 

dkk (2013), dan Nurdieni (2016) . Penelitian ini difokuskan pada pengaruh 

                                                           
2
 Marta Octaria Ulina, Olivia Indah Kurniasih, Dona Eka Putri, Hubungan Religiusitas 

Dengan Penerimaan Diri Pada Masyarakat Miskin, Proceeding PESAT, Bandung, 2013. 
3
 Rifni Nurdieni, Peran Bina Rohani dalam Meninkatkan Keagamaan Pasien 

Hemodialisa di Rumah Sakit PKU Muhammadiyah Yogyakarta, (Yogyakarta : Univesitas 

Muhammadiyah Yogyakrta), 2016.  
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Shalat terhadap penerimaan diri pasien gagal ginjal di Rumah Sakit PKU 

Muhammadiyah Gamping. 

 

B. Kerangka Teori 

1. Shalat  

a. Pengertian dan Kedudukan Shalat 

Secara bahasa, shalat berarti  do‟a atau rahmat. Shalat dalam arti 

do‟a dapat ditemukan di dalam. Allah berfirman : 

 

 ٌِ َُّ َصََلرََل َسَن ٌْ إِ ِٖ ْٞ َصوِّ َعيَ َٗ ٌْ ثَِٖب  ِٖ ٞ رَُضمِّ َٗ  ٌْ ٌْ َصَذقَخً رُطَُِّٖشُٕ ِٖ اىِ َ٘ ٍْ ِْ أَ ٍِ ُخْز 

ٌٞع َعيٌِٞ َِ ُ َس َّللاَّ َٗ  ٌْ ٌ  ىَُٖ  
 

“Ambilah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat 

itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka dan mendoalah 

untuk mereka. Sesungguhnya doa kamu itu (menjadi) ketentraman 

jiwa bagi mereka. Dan Allah Maha Mendengar lagi Maha 

Mengetahui.”
4
 

 

Shalat mempunyai arti yang penting, dalam Islam Shalat juga 

memiliki kedudukan yang penting dan sangat istimewa, antara lain  

a) Shalat merupakan ibadah yang pertama kali diwajibkan oleh 

Allah SWT yang perintahnya langsung diterima oleh 

Rasulullah saw pada malam Isra‟ – Mi‟raj. Allah berfirman :  

 

ْسِجِذ اْْلَْقَصٚ  ََ ًِ إِىَٚ اْى ْسِجِذ اْىَحَشا ََ َِ اْى ٍِ ًَْٞل  ِٓ ىَ َُ اىَِّزٛ أَْسَشٙ ثَِعْجِذ ُسْجَحب

ُٞع اْىجَِصٞشُ  َِ َ٘ اىسَّ ُٕ ُ ِْ آَٝبرَِْب إَِّّٔ ٍِ ىَُٔ ىُِِْشَُٝٔ  ْ٘  اىَِّزٛ ثَبَسْمَْب َح
 

                                                           
4
 Q.S At-Tawbah / 9 : 103 
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“Maha Suci Allah, yang telah memperjalankan hamba – 

Nya pada suatu malam dari Al Masjidil Haram ke Al Masjidil 

Aqsha yang telah Kamu berkahi sekelilingnya agar Kami 

perlihatkan kepadanya sebagian dari tanda – tanda 

(kebesaran) Kami. Seseungguhnya Dia adalah Maha 

Mendengar lagi Maha Mengetahui.”
5
 

 

b) Shalat merupakan tiang agama. Sebagai tiang agama, maka 

shalat harus selalu ditegakkan dan tidak boleh ditinggalkan 

dalam keadan sakit, musafir, atau bahkan saat perang. Allah 

berfirman :  

 

ِ قَبِّ  ٘ا ّلِِلَّ ٍُ قُ٘ َٗ ْسطَٚ  ُ٘ ََلِح اْى اىصَّ َٗ اِد  َ٘ يَ َِ َحبفِظُ٘ا َعيَٚ اىصَّ ٌْ (238)زِٞ ُْ ِخْفزُ ِ فَإ

ٌْ رَُنُّ٘٘ا  ب ىَ ٍَ  ٌْ ُن ََ ب َعيَّ ََ َ َم ٌْ فَبْرُمُشٗا َّللاَّ ْْزُ ٍِ ْٗ ُسْمجَبًّب فَإَِرا أَ فَِشَجبًًل أَ

 َُ ٘ َُ  (239)رَْعيَ

“Peliharalah semua shalat(mu), dan (peliharalah) shalat 

wusthaa. Berdirilah untuk Allah (dalam shalatmu) dengan 

khusyu’.(238) 

Jika kamu dalam keadaan takut (bahaya) maka shalatmu samil 

berjalan atau berkendaraan. Kemudian apabila telah aman, 

maka sebutlah Allah (shalatlah), sebagimana Allah telah 

mengajarkan kepada kamu apa yang belum kamu 

ketahui.(239)”.
6
 

 

c) Shalat merupakan amalan yang pertama kali dihisab pada hari 

kiamat. Shalat dijadikan sebagai standar awal dalam menilai 

keseluruhan amal menunjukan bahwa kualitas pelaksanaan 

shalat seseorang dapat menunjukan kualitas amalan orang 

tersebut.
 7

 

b. Hukum Meninggalkan Shalat 

                                                           
5
 Q.S Al – Isra‟ / 17 : 1  

6
 Q.S Al – Baqarah / 2 : 238 – 239  

7
Syakir Jamaluddin, Kuliah Fiqih Ibadah, (Yogyakrta : LPPI UMY), 2010. hal 81 
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Biasanya shalat selalu dilalaikan karena sibuk dengan 

keluarga atau sibuk mencari harta. Apabila kita kehilangan satu 

shalat, hendaknya kita merasa bersedih sebagaimana apabila kita 

kehilangan seluruh keluarga dan harta kita.
8
 

Bagi muslim yang sudah terkena wajib shalat karena sudah baligh 

dan berakal, kemudian meninggalkan shalat dengan sengaja, 

dihukumi syirik dan kufur.
9
  

c. Syarat Sahnya Shalat 

Syarat sahnya shalat ada 4 yaitu : 

1) Sudah masuk waktu. Hal ini didasarkan pada firman Allah : 

 

 ٌِ َُ  أَقِ َُ اْىفَْجِش َمب َُّ قُْشآ َُ اْىفَْجِش إِ قُْشآ َٗ ِْٞو  ِس إِىَٚ َغَسِق اىيَّ َْ ََلحَ ىُِذىُِ٘ك اىشَّ اىصَّ

ْشًُٖ٘دا ٍَ 
 

“Dirikanlah shalat dari seseudah matahari tergelincir 

sampai gelap malam dan (dirikanlah pula shalat) subuh. 

Sesungguhnya shalat itu disaksikan (oleh malaikat.)”.
10

 

 

Berdasarkan ayat diatas bahwasanya setiap shalat memiliki 

waktu-waktu yang telah tertentu yang umumnya ditentukan 

dengan tergelincirnya matahari. 

2) Suci dari najis, hadas besar dan kecil. Telah di jelaskan dalam 

Al-Qur‟an. Allah berfirman :  

 

                                                           
8
 Maulana Muhammad Zakariyya Al – Kandahlawi, Himpunan Fadhilah Amal, 

(Yogyakarta : Ash – Shaff), hal 279 
9
 Syakir Jamaluddin, Kuliah Fiqih Ibadah, (Yogyakrta : LPPI UMY), 2010. hal 83 

10
 Q.S Al – Isra‟ / 17 : 78 
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ٌْ إِىَٚ  ِْٝذَُٝن أَ َٗ  ٌْ ُجَُٕ٘ن ُٗ ََلِح فَبْغِسيُ٘ا  ٌْ إِىَٚ اىصَّ زُ َْ ُْ٘ا إَِرا قُ ٍَ َِ آ َب اىَِّزٝ َٝب أَُّٖٝ

 ٌْ أَْسُجيَُن َٗ  ٌْ َسُح٘ا ثُِشُءِٗسُن ٍْ ا َٗ َشافِِق  ََ ٌْ ُجُْجًب  اْى ْْزُ ُْ ُم إِ َٗ  ِِ ْٞ إِىَٚ اْىَنْعجَ

 ْٗ َِ اْىَغبئِِط أَ ٍِ  ٌْ ُْْن ٍِ ْٗ َجبَء أََحٌذ  ْٗ َعيَٚ َسفٍَش أَ ْشَضٚ أَ ٍَ  ٌْ ْْزُ ُْ ُم إِ َٗ َُّشٗا  فَبطَّٖ

 ٌْ ُجُِٕ٘ن ُ٘ َسُح٘ا ثِ ٍْ ٘ا َصِعًٞذا طَِّٞجًب فَب َُ ََّ بًء فَزََٞ ٍَ ٌْ رَِجُذٗا  ٌُ اىَِّْسبَء فَيَ ْسزُ ٍَ ًَل

أَ  َٗ ٌْ ِْ ُِٝشُٝذ ىُِٞطََِّٖشُم ىَِن َٗ ِْ َحَشٍج  ٍِ  ٌْ ُْٞن ُ ىَِْٞجَعَو َعيَ ب ُِٝشُٝذ َّللاَّ ٍَ  ُْْٔ ٍِ  ٌْ ِْٝذُٝن

 َُ ٌْ رَْشُنُشٗ ٌْ ىََعيَُّن ُْٞن زَُٔ َعيَ ََ ٌَّ ِّْع ىُِٞزِ َٗ 
 

“Hai orang – orang b eriman, apabila kamu hendak 

mengerjakan shalat, maka basuhlah mukamu dan tanganmu 

sampai dengan siku, dan sapulah kepalamu dan (basuh) 

kakimu  samapi dengan kedua mata kaki, dan jika kamu junub 

maka mandilah, dan juka kamu sakit atau dalam perjalanan 

atau kembali dari tempat buang air (kakus) atau menyentuh 

perempuan, lalu kamu memperoleh tidak memperoleh air, 

maka tayamumlah dengan tanah yang baik (bersih); sapulah 

mukamu dan tanganmu dengan tanah itu. Allah tidak hendak 

menyulitkan kamu, tetapi Dia hendak memberihkan kamu 

kamu dan menyempurnakan kamu dan menyempurnakan 

Nikmat – Nya bagimu, supaya kamu bersyukur”.
11

 

 

3) Menutup aurat. Hal ini didasarkan pada firman Allah SWT:  

 

 ُ ًَل رُْسِشفُ٘ا إَِّّٔ َٗ اْشَشثُ٘ا  َٗ ُميُ٘ا  َٗ ْسِجٍذ  ٍَ َْْذ ُموِّ  ٌْ ِع ًَ ُخُزٗا ِصَْٝزَُن َٝب ثَِْٜ آَد

 َِ ْسِشفِٞ َُ  ًَل ُِٝحتُّ اْى
 

“Hai anak Adam, pakailah pakaianmu yang indah di setiap 

(memasuki) masjid, makan dan minumlah, dan janganlah 

berlebih – lebihan. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang 

– orang yang berlbih – lebuhan”.
12

  

 

Para ulama umumnya sepakat bahwa batas aurat laki-laki yang 

wajib ditutupi adalah dari pusar (atau pinggung) sampai lutut. 
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 Q.S Al – Maidah / 5 : 6 
12

 Q.S Al – A‟raf / 7 : 31 
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Sedangkan aurat wanita adalah seluruh tubuh, kecuali wajah 

dan telapak tangannya. 

4) Menghadap ke arah Masjidil-Haram. Hal ini didasarkan pada 

firman Allah SWT:  

 

بِء فَيَ  ََ َِٖل فِٜ اىسَّ ْج َٗ ْجََٖل َشْطَش قَْذ ََّشٙ رَقَيَُّت  َٗ هِّ  َ٘ َََّْل قِْجيَخً رَْشَضبَٕب فَ ىِّٞ َ٘ ُْ

َِ أُٗرُ٘ا  َُّ اىَِّزٝ إِ َٗ ٌْ َشْطَشُٓ  ُجَُٕ٘ن ُٗ ىُّ٘ا  َ٘ ٌْ فَ ْْزُ ب ُم ٍَ ُْٞث  َح َٗ  ًِ ْسِجِذ اْىَحَشا ََ اْى

يُ  ََ ب َْٝع ََّ ُ ثَِغبفٍِو َع ب َّللاَّ ٍَ َٗ  ٌْ ِٖ ِْ َسثِّ ٍِ ُ اْىَحقُّ  َُ أََّّٔ ٘ َُ َُ اْىِنزَبَة ىََْٞعيَ ٘ 
 

“Sungguh Kami (sering) melihat mukamu mengadah ke 

langit, maka sungguh Kami akan memalingkan kamu ke kiblat 

yang kamu sukai. Palingkanlah mukamu ke arwah Masjidil 

Haram. Dan simana saja kamu berada, palingkanlah mukamu 

ke arahnya. Dan sesungguhnya orang – orang (Yahudi dan 

Narani) yang diberi Al Kitab (Taurat dan Injil) memang 

megetahui, bahwa berpaling ke Masjidil Haram itu adalah 

benar dari Tuhanmu ; dan Allah sekali – kali tidak lengah dari 

apa yang mereka kerjakan”.
13

  

 

Ayat ini memerintahkan untuk menghadap ke arah Masjidil-

Haram yakni: Ka‟bah (Muttafaq „alayh) saat shalat. Namun 

dalam keadaan darurat, seperti dalam keadaan perang atau 

diatas kendaraan yang sedang berjalan, dibolehkan untuk tidak 

menghadap ke arah qiblat dengan syarat diusahakan lebih 

dahulu untuk menghadap kiblat.
14
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 Q.S Al – Baqarah / 2 : 144 
14

 Syakir Jamaliddin, Kuliah Fiqih Ibadah, (Yogyakrta-LPPI UMY), 2010. hal 86-89 
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d. Macam – macam Shalat 

1) Shalat fardlu 

Shalat fardlu atau shalat lima waktu ialah shalat yang 

diwajibkan bagi orang Islam lima kali dalam sehari semalam 

dengan waktu yang sudah ditentukan. 

2) Shalat Sunnah  

Shalat Sunnah adalah shalat selain dari shalat fardlu. Ada 

banyak macam- macam shalat sunnah.
15

 Macam – macam 

shalat sunnah sebagi berikut :   

a) Shalat Sunnat Rawatib 

Shalat Rawatib iawah shalat sunnat yang dikerjakan 

oleh Nabi saw mengiringi shalat fardlu. Shalat sunnat ini 

mu’akkadah dan hampir tidak pernah beliu tinggalkan 

kecuali bila safar. Yang dimaksud mu’akkadah adalah: 2 

raka‟at sebelum Subuh, 2 raka‟at sebelum dan sesudah 

Dzuhur, 2 raka‟at sebelum Ashar, 2 raka‟at sesudah 

Maghrib dan 2 raka‟at sesudah isya.  

Sahalat-shalat rawatib ini lebih utama dilakukan di 

rumah. Tapi dalam keadaan musafir, maka tidak 

disunnahkan untuk shalat sunnat rawatib, kecuali shalat 

sunnat fajar dan witir. 

 

                                                           
15

 Imam Musbukin, Rahasia Shalat Khusyu’, (Yogyakarta : Mitra Pustaka), Cetakan I, 

2007. hal 265 - 266  
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b) Shalat al – Dluha  

Shalat al – Dluha atau disebut juga shalat al – 

Awwabin. Shalat al – Dluha adalah shalat sunnat yang 

dikerjakan pada saat matahari sudah naik kira-kira 

sepenggal (setinngi tonggak) dan berakhir saat 

tergelincirnya ,atahari di waktu Dzuhur. Jumlah rakaat 

shalat Dluha yang umumnya dikerjakan adalah 2 rakaat. 

c) Shalat Tahajjud.  

Allah SWT sangat menganjurkan tahajjud (yakni: 

bangun malam) kepada Rasul-Nya.
16

  

e. Fungsi dan Hikmah Shalat  

Shalat yang setiap harinya umat muslim jalankan memiliki 

fungsi dan hikmah sebagai berikut:  

1) Fungsi shalat yang utama yakni, sebagai sarana dzikrullah  

(mengingat Allah.) Allah berfirman :  

 

ََلحَ ىِِزْمِشٛ ٌِ اىصَّ أَقِ َٗ ُ ًَل إِىََٔ إًِلَّ أََّب فَبْعجُْذِّٜ  ِٜ أََّب َّللاَّ  إَِّّْ
 

“Seseungguhnya Akulah Allah, Tidak ada Tuhan kecuali 

Aku, maka sembahlah aku dan dirikanlah shalat untuk 

mengingatku”
17
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 Syakir Jamaliddin, Kuliah Fiqih Ibadah, (Yogyakrta : LPPI UMY), 2010. hal 143-147 
17

 Q.S Thaha / 20 : 14 
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Orang yang memfungsikan shalatnya sebagai sarana untuk 

mengingat Allah, akan mendapatkan ketentraman hati. Allah 

berfirman:  

 

ُِّ اْىقُيُ٘ةُ  ئِ ََ ِ رَْط ِ أًََل ثِِزْمِش َّللاَّ ٌْ ثِِزْمِش َّللاَّ ُِّ قُيُ٘ثُُٖ ئِ ََ رَْط َٗ ُْ٘ا  ٍَ َِ آ  اىَِّزٝ
 

“Orang-orang yang beriman dan hati mereka menjadi 

tenteram dengan mengingat Allah. Ingatlah, hanya mengingat 

Allah hati menjadi tentram.”.
18

 

 

Hal lain yang dapat membantu ke khusyu‟an dalam shalat 

yakni memahami dan menghayati makna bacaan shalat. Selain 

itu kekhusyu‟an dapat diperoleh dengan menjauhkan hal-hal 

yang dapat mengacaukan konsentrasi, seperti : suara dan 

gambar ataupun aktivitas yang “nanggung” penyelesainnya.
19

 

2) Shalat yang dilakukan secara intensif akan mendidik anak dan 

melatih seseorang menjadi tenang dalam menghadapi 

kesusahan dan tidak bersikap kikir saat mendapat nikmat dari 

Allah SWT. Allah SWT berfirman : 

 

َُ ُخيَِق َٕيًُ٘عب َّْسب َُّ اْْلِ ُٔ اىشَّشُّ َجُضًٗعب (19)إِ سَّ ٍَ سَُّٔ  (20)إَِرا  ٍَ إَِرا  َٗ
ًُْ٘عب ٍَ ُْٞش  َِ  (21)اْىَخ َصيِّٞ َُ َِ  (22)إًِلَّ اْى ٌْ اىَِّزٝ ِٖ ٌْ َعيَٚ َصََلرِ ُٕ

 َُ ٘ َُ ًٌ  (23)َدائِ ْعيُ٘ ٍَ ٌْ َحقٌّ  ِٖ اىِ َ٘ ٍْ َِ فِٜ أَ اىَِّزٝ بئِِو  (24)َٗ ىِيسَّ

ْحُشًِٗ  ََ اْى َٗ(25)  ِِ ٝ ًِ اىذِّ ْ٘ َُ ثَِٞ قُ٘ َِ َُٝصذِّ اىَِّزٝ ِْ َعَزاِة  (26)َٗ ٍِ  ٌْ ُٕ َِ اىَِّزٝ َٗ
 َُ ْشفِقُ٘ ٍُ  ٌْ ِٖ ٍُ  (27)َسثِّ ٘ ٍُ أْ ٍَ ُْٞش  ٌْ َغ ِٖ َُّ َعَزاَة َسثِّ ٌْ  (28)إِ ُٕ َِ اىَِّزٝ َٗ
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 Q.S Al – Ra‟d / 13 : 28 
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 Syakir Jamaludin, Kuliah Fiqih Ibadah, (Yogyakrta : LPPI UMY, 2010), hal 84 
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 َُ ٌْ َحبفِظُ٘ ِٖ ٌْ  (29)ىِفُُشِٗج ُ َّٖ ٌْ فَإِّ بُُّٖ ََ ْٝ يََنْذ أَ ٍَ ب  ٍَ  ْٗ ٌْ أَ ِٖ اِج َٗ إًِلَّ َعيَٚ أَْص

 َِ ٞ ٍِ يُ٘ ٍَ ُْٞش  ِِ (30)َغ ََ  فَ

 َُ ٌُ اْىَعبُدٗ َساَء َرىَِل فَأُٗىَئَِل ُٕ َٗ اىَّزِ  (31)اْثزََغٚ  َٗ ٌْ ِٕ ِْٖذ َع َٗ  ٌْ ِٖ بَّبرِ ٍَ ٌْ ِْلَ ُٕ َِ ٝ

 َُ  (32)َساُع٘
 

“sesungguhnya manusia diciptakan bersifat keluh kesah 

lagi kikir. Apabila ia ditimpa kesusahan ia berkeluh kesah, 

sedang apabila ia mendapat kebaikan ia amat kikir kecuali 

orang0orang yang mengerjakan shalat, yaitu mereka yang 

tetap mengerjakan shalatnya”.
20

  

 

f. Pentingnya Shalat  

“Dari Abdullah bin Umar r.a., Rasulullah s.a.w. bersabda , 

“Islam dibangun atas lima tiang: Bersaksi bahwasannya tiada 

Tuhan selain Allah, dan Muhammad adalah hamba-Nya dan 

utusan-Nya mendirikan shalat, membayar zakat, puasa pada 

bulan Ramadhan, dan mengerjakan haji.” 

 

Mulla Ali Qari rah.a. menyatakan bahwa para ulama telah 

menjadikan hadits ini sebagai dalil bahwa Shalat adalah 

sebagai kewajiban Islam yang paling penting setelah Iman.
21

 

Selain hadits diatas masih banyak hadits-hadits yang 

memperkuat bahwasanya Shalat adalah suatu kewajiban untuk 

umat Muslim.  

Dalam kitab Jami’us-Shaghir disebutkan ada lima orang 

sahabat, mereka adalah Tsauban r.a., Ibnu Umar r.a., Salmah 

r.a., Abu Umamah r.a., dan Ubadah r.a. yang meriwayatkan 

hadits ini : 
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 Q.S Al – Ma‟arij / 70 : 19 – 32  
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 Maulana Muhammad Zakariya Al-Kandahlawi Rah.A., Himpunan Fadhilah Amal, 

(Yogyakarta:Ash-Shaff, 2000), hal 254 
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“Shalat adalah sebaik-baik perintah Allah” 

 

Hadits diatas dengan jelas menerangkan bahwa amalan 

manusia yang terbaik adalah Shalat.
22

  

 “Dari Hudzaifah r.a. berkata, “Apabila Rasullah s.a.w 

menemui suatu kesulitan, maka beliau segera megerjakan 

Shalat.” 

 

 Shalat adalah suatu rahmat yang besar dari Allah. Mencari 

pertolongan dengan shalat ketika mendapat kesusahan berarti 

membuka rahmat Allah. Apabila rahmat Allah datang, maka 

tidak akan lagi kesusahan.
23

 

 

2. Penerimaan Diri 

a. Pengertian Penerimaan diri  

Roger 1991 mengatakan bahwa penerimaan diri adalah 

orang yang selalu terbuka terhadap setiap pengalaman serta mampu 

menerima setiap kritikan dan masukan dari orang lain. Ketidak 

mampuan memerima diri sebagaimana adanya dengan segala 

keunikannya adalah karena adanya perasaan suasana hati yang 

tertekan. Keadaan tertekan ini akan membuat gambaran diri 

sebagai pribadi yang menderita dan pesimis.
24
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 Maulana Muhammad Zakariya Al-Kandahlawi Rah.A., Himpunan Fadhilah Amal, 

(Yogyakarta:Ash-Shaff, 2000), hal hal 255 
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 Ibid, hal 259 

24
 Muhammad Mu‟alla, Penerimaan Diri Remaja Putri Yang Menjadi Orang Tua 

Tunggal, (Yogyakrta : Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga), 2013. hal 36 



19 
 

19 
 

Sheere 1963 menjelaskan bahwa penerimaan diri adalah 

sikap dalam menilai diri dan keadaanya secara objektif, menerima 

kelebihan dan kelemahannya. Menerima diri berarti telah 

menyadari, memahami dan menerima apa adanya dengan disertai 

keinginan dan kemampuan untuk selalu mengembangkan diri 

sehingga dapat menjalani hidup dengan baik dan penuh tanggung 

jawab.
25

 

Supratiknya 1995 menyatakan bahwa penerimaan diri 

adalah memilki penghargaan yang tinggi terhadap diri sendiri, atau 

tidak bersikap sinis terhadap diri sendiri, penerimaan diri berkaitan 

dengan kerelaan membuka diri atau mengungkapkan pikiran, 

perasaan, dan reaksi terhadap orang lain.
26

 

Berdasarkan hal diatas maka penerimaan diri adalah 

kemampuan menerima kondisi diri sendiri secara jujur dan terbuka 

serta tidak malu dan ragu mengakui diri sendiri di hadapan diri 

sendri dan dihadapan orang lain serta menerima keadaan 

emosionalnya (depresi, marah, takut, cemas, dan lain-lain) tanpa 

menganggu orang lain demi kelangsungan hidupnya lebih lanjut. 

 

b. Karateristik Penerimaan Diri 
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 Mitra Erlina Novianty, Penerimaan Diri Dan Daya Juang Pada Wanita Penderita 

Systhematic Lupus Erytheatasus (SLE), eJournal Psikologi, 2014. 
26

 Ani Marni, Rudy Yuniawati, Hubungan Antara dukungan Sosial Dengan Penerimaan 

Diri Pada Lansia DI Panti Wredha Budhi Dharma Yogyakarta, (Yogyakarta).Jurnal Empaty. 

2015. hal 3 
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Menurut Ryff 1989, peneriman diri terdiri dari dua karakteristik, 

yaitu : 

1) Penerimaan yang rendah akan merasa tidak puas dengan 

dirinya, menyesali apa yang terjadi di masa lalunya, terisolasi 

dan frustasi dalam hubungan dengan orang lain. 

2) Sedangkan individu yang memilki penerimaan diri dalam 

tingkat optimal atau tinggi akan bersikap positif terhadap 

dirinya sendiri, mau menerima kualitas baik dan buruk dirinya, 

serta memilki sikap positif trhadap masa lalu. 
27

 

c. Aspek-aspek Penerimaan Diri 

Supratika 1995 mengemukakan beberapa aspek penerimaan 

diri yaitu : 

1) Kerelaan untuk membuka atau mengungkapkan aneka pikiran, 

perasaan, dan reaksi kita kepada orang lain. Membuka atau 

mengungkapkan aneka pikiran, perasaan, dan rekasi kita 

kepada orang lain, pertama – tama harus melihat bahwa diri 

kita tidak seperti apa yang dibayangkan, dan pembukaan diri 

yang akan kita lakukan tersebut diterima atau tidak oleh orang 

lain. Kalau kita sendiri menolak diri (self - rejecting), maka 

pembukaan diri akan sebatas dengan pemahaman yang kita 

punya saja. Dalam penerimaan diri individu, terciptanya suatu 

penerimaan diri yang baik terhadap kekurangan dan kelebihan 
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yang dimiliki, dapat dilihat dari bagaimana ia mampu untuk 

menghargai dan menyayangi diri sendiri, serta terbuka pada 

orang lain.  

2) Kesehatan Psikologis 

Kesehatan psikologis berkaitan dengan kualitas perasaan 

kita terhadap diri sendiri. Orang yang sehat secara psikologis 

memandang dirinya disenangi, mampu, berharga, dan diterima 

oleh orang lain. Maka, agar kita tumbuh dan berkembang 

secara pdikologis, kita harus menerima diri kita. Untuk 

menolong orang lain tumbuh dan berkembang secara 

psikologis, kita harus menolongnya dengan cara memeberikan 

pemahaman terhadap kesehatan psikologis, agar menjadi lebih 

bersikap menerima diri. 

3) Penerimaan terhadap orang lain 

Orang yang menerima diri biasanya lebih bisa menerima 

orang lain. Bila kita berpikiran positif tentang diri kita, maka 

kita pun akan berpikir positiif tentang orang lain. Sebaliknya 

bila kita menolak diri kita, maka kita pun anak menolak orang 

lain.
28

 

 

d. Ciri-ciri Penerimaan Diri 
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Sheere 1963 mengemukakan orang yang menerima dirinya 

mempunyai ciri-ciri, yaitu : 

1) Memiliki keyakinan atas kemampuan dalam menjalani 

kehidupannya 

2) Berkeyakinan bahwa dirinya sebagai manusia yang berharga 

dan sederajat dengan orang lain. 

3) Mampu menemukan diri seperti halnya orang-orang lain, 

sehingga orang lain juga dapat menerima dirinya. 

4) Menyadari dan tidak merasa malu atas keadaan yang 

dimilkinya. 

5) Bertanggung jawab atas segala perbuatannya.  

6) Dapat menerima sanjungan maupun hinaan terhadap dirinya 

secara obyektif. 

7) Tidak memepermasalahkan dirinya sendiri atas kekurangan 

yang dimilikinya dan tidak mengingkari kelebihannya.  

8) Tidak merasa bersalah dan tidak mengingkari atas dorongan 

emosi yang dimilikinya.
29

 

Hurlock 2006, memberikan ciri orang yang tidak menerima 

dirinya, kecenderungan : 

1) Tidak menyenangi dirinya 

2) Mencemooh dirinya  
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 Muhammad Mu‟alla, Penerimaan Diri Remaja Putri Yang Menjadi Orang Tua 

Tunggal, (Yogyakrta : Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga), 2013. hal 39-40 
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3) Akan merasa bahwa orang yang melihatnya dengan penuh 

permusuhan dan penghinaan. 

4) Tidak mempeunyai kepercayaan akan perasaan dan 

sikapnya sendiri 

5) Penghargaan terhadap diri sendiri sangat ditentukan oleh 

sikap dan penilaian orang lain terhadap dirinya. 

6) Umumnya mempunyai sikap setengah hati atau ragu – ragu 

terhadap dirinya
30

 

 

e. Faktor-faktor yang Memeprngaruhi Penerimaan Diri  

Hurlock 1974, mengemukakan tentang faktor-faktor yang 

mempengaruhi dalam penerimaan diri adalah : 

1) Adanya pemahaman tentang diri sendiri. Kemamuan untuk 

penemuan diri sendiri, maksudnya semeakin seseorang dapat 

memeahami dirinya maka semakin ia dapat menerima dirinya.  

2) Aspirasi yang realistik. Individu menentukan sendiri harapan 

dengan siseuaikan dengan pemahaman dengan kemapuan. 

Tentunya hal ini berdasarkan ukuran keseuai dengan 

kemampuan individu yang dimilki.  

3) Tidak adanya hambatan daalam lingkungan. Lingkungan 

disekitarnya tidak memberikan kesempatan atau bahkan 
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menghalangi, maka harapan individu tersebut akan sulit 

tercapai.  

4) Sikap-sikap anggota masyarakat yang menyenangkan. Tidak 

menimbulkan prasangka, karena adanya penghargaan terhadap 

kemampuan sosial orang lain dan kesedian individu mengikuti 

kebiasaan lingkungan.  

5) Tidak adanya emosional yang berat. Akan terciptanya individu 

yang dapat bekerja sebaik mungkin dan merasa bahagia.  

6) Pengaruh keberhasilan yang alami, baik secara kualitataif 

maupun kuantitatif, keberhasilan yang dialami inidividu akan 

dapat menimbulkan penerimaan diri dan sebaliknya jika 

kegagalan yang dialami individu akan dapat mengakibatkan 

adanya penolakan diri. 

7) Indentifikasi dengan orang yang memiliki penyesuaian diri 

yang baik. Individu yang mengidentifikasikan dengan individu 

yang memiliki penyesuaian diri yang baik akan dapat 

membangun sikap-sikap yang positif terhadap diri sendiri, dan 

bertingkah laku dengan baik yang menimbulkan penialian diri 

yang baik dan penerimaan diri yang baik.  

8) Adanya perspektif diri yang luas. Diperoleh melalui 

pengalaman dan belajar. Dalam hal ini usia dan tingkat 

pendidikan memegang peranan penting bagi seseorang untuk 

mengembangkan perspektif dirinya.  
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9) Pola asuh di masa kecil yang baik. Seorang anak yang diasuh 

secara demokratis akan cenderung berkembang sebgai individu 

yang dapat menghargai dirinya sendiri.  

10) Konsep diri yang stabil. Inidvidu yang memilki konsep diri 

yang stabil sehingga mampu memahami diri sendiri. 

Bagaimana individu melihat dan akhirnya membuat penilaian 

terhadap dirinya. Jika konsep diri yang dibangun positif maka 

anakn dapat menerima diri. Dan sebaliknya jika konsep yang 

dibangun adalah konsep yang negatif maka individu tidak akan 

dapat menerima dirinya.
31

 

3. Pengaruh Shalat Terhadap Penerimaan Diri Pasien 

Salah satu faktor yang mempengaruhi penerimaan diri adalah 

konsep diri yang stabil. Konsep diri menurut Hasballah 2003 adalah 

kesadaran atau pengertian tentang diri sendiri yang mencakup 

pandangan tentang dunia, kepuasan tentang kehidupan, dapat 

menghargai atau menyakiti diri sendiri, mampu mengevaluasi 

kemampuan sendiri, dan persepsi mengenai diri sendiri.
32

 

Hasil penelitian yang dilakukan oleh Djuwarijah 2005 dan Sutary, 

dkk 2011 bahwa religiusitas dan konsep diri merupakan hal yang 

penting. Adanya kekuatan religiusitas yang baik dalam diri seseorang 
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maka akan mempengaruhi pemebentukan konsep diri yang baik pada 

seseorang.
33

 

Selain itu, penelitian ini sesuai dengan pendapat Tata Septayuda 

2011 bahwa aspek – aspek pada variabel religiusitas berpengaruh 

terhadap konsep diri dibutuhkan penanaman nilai – nilai tentang 

pentingnya sikap religiusitas dalam kehidupan sehari – hari.
34

 

Oleh penelitian yang sebelum – sebelumnya bahwasanya 

religisusitas dapat mempenagruhi konsep diri seseorang. Secara tidak 

langsung bahwa religiusitas dapat mempengaruhi penerimaan diri 

seseorang. Dalam hal religiusitas terdapat banyak diemensi, salah 

satunya adalah dimensi praktik agama/peribadatan. Dimensi ini 

mencakup perilaku pemujaan, pelaksanaan ritus formal keagamaan, 

ketaatan dal hal – hal yang dilakukan orang untuk menunjukan 

komitmen terhadap agama yang dia anutnya.
35

 Dalam islam yang 

mencakup dalam diemensi ini salah satunya adalah menjalakn shalat.  

Oleh karena itu secara tidak langsung bahwa shalat dapat 

mempangaruhi penerimaan diri seseorang, apabila dinailai bahwa 

konsep diri dari orang tersebut stabil. 

4. Gagal Ginjal 

Ginjal merupakan organ vital yang bertahan dalam 

memepertahankan kestabilan biologis dalam tubuh. Ginjal memiliki 

peran penting dalam pengaturan cairan tubuh, keseimbangan elektrolit, 
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pengeluaran hasil metabolit dan eksresi obat dalam tubuh.
36

 

Dikarenakan hal tersebut, sangat diperlukan perhatian dalam menjaga 

organ ginjal yang ada dalam tubuh kita. Selain itu, mengingat 

pentingnya fungsi ginjal bagi tubuh.  

 Ada dua macam istilah umum untuk penyakit gagal ginjal. Gagal 

ginjal akut dan gagal ginjal kronik. Gagal ginjal akut merupakan 

penurunan fungsi ginjal secara tiba-tiba yang dapat disebabkan oleh 

kerusakan, sirkulasi yang buruk atau penyakit ginjal lainnya. Gagal 

ginjal kronik merupakan penurunan fungsi ginjal yang progresif 

selama beberapa bulan bahka hingga bertahun-tahun yang di tandai 

berubahnya bentuk serta fungsi dari ginjal normal secara bertahap.
37

  

Salah satu perawatan bagi penderita gagal ginjal krosnis adalah 

Hemodialis atau lebih dikenal dengan sebutan cuci darah, yang dapat 

mencegah kematian tetapi tidak dapat memulihkan fungsi ginjal secara 

keseluruhan.  Pasien harus menjalani  dialysys sepanjang hidupnya 

(biasanya 1 – 3 kali seminggu) atau sampai mendapat ginjal baru 

melalui cangkok ginjal.
38

 Dimana Hemodialisis (cuci darah) adalah 

suatu tindakan membersihkan racun dalam tubuh, karena ginjal tidak 

mampu lagi membuang sisa-sisa metabolisme dalam tubuh.
39
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