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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Penegasan Judul 

Penegasan judul merupakan bagian yang sangat penting 

dalam sebuah karya ilmiah untuk menghindari terjadinya 

kekeliruan dalam memahami makna yang terkandung dalam 

penelitian ini, sekaligus sebagai pembatas pembahasan lebih 

lanjut. Oleh sebab itu, peneliti akan menjelaskan pengertian-

pengertian dan istilah-istilah yang terdapat dalam judul skripsi 

yaitu : “Terapi Salat Lima Waktu dalam mendisiplinkan 

pasien NAPZA di Yayasan Sinar Jati Kemiling Bandar 

Lampung”. 

Terapi adalah usaha untuk memulihkan kesehatan yang 

sedang sakit, pengobatan penyakit, dan perawatan penyakit. 

Dalam bidang medis terapi sinonim dengan kata pengobatan.
1
 

Menurut kamus lengkap psikologi, terapi adalah suatu perlakuan 

dan pengobatan yang ditunjukan dalam penyembuhan suatu 

kondisi patalogis.
2
 Terapi juga dapat diartikan sebagai suatu jenis 

pengobatan penyakit dengan kekuatan batin atau rohani, bukan 

pengobatan dengan obat-obatan.
3
 Menurut Gunawan terapi 

berarti perawatan terhadap aspek kejiwaan seseorang yang 

mengalami suatu gagasan, ataupun penerapan teknis khusus pada 

penyambuhan penyakit mental dan pada kesulitan-kesulitan pada 

penyesuaian diri.
4
 Sedangkan dalam penelitian ini terapi adalah 

usaha untuk memulihkan kesehatan orang yang sedang sakit 

mentalnya. 

Salat yaitu pengaruh yang luar biasa untuk terapi rasa 

galau, gelisah, dan cemas yang bersemayan dalam diri manusia. 

Dengan mengerjakan salat secara khusyuk, dengan niat 

                                                             
       1 Suharso dan Ana Retnoningsih, Kamus Besar Bahasa Indonesia, (Semarang, 

Widiya Karya, 2013) 506. 
       2 J.P Chaplin, Kamus Lengkap Psikologi, (Jakarta, PT.  Raja Gerapindo, 2001) 

507. 

       3 Yan Paramadya Puspa, Kamus Umum Populer, (Semarang, Cv Aneka Ilmu, 

2003) 340. 
       4 Rusna Mala Dewi, Terapi Penyimpanan Seksual Lesbian Menurut Islam, 

(Palembang, 2007) 13. 
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menghadap dan berserah diri kepada Allah serta meninggalkan 

semua kesibukan maupun problematika kehidupan maka 

seseorang akan merasa tenang, tentram dan damai.
5
 Menurut 

Rasyid dalam bukunya yang berjudul Fiqh Islam menyatakan 

asal makna salat menurut bahasa Arab ialah do‟a, tetapi yang 

dimaksud disini ialah ibadah yang tersusun dari beberapa 

perkataan dan perbuatan yang dimulai dengan takbir, disudahi 

dengan salam, dan memenuhi beberapa syarat yang ditentukan 

dengan tata tertib. Salat yang diwajibkan bagi tiap-tiap orang 

dewasa dan berakal adalah 5x dalam sehari semalam. Sedangkan 

pada penelitian ini salat yaitu do‟a dan obat untuk kesehatan jiwa 

dan raga yang sedang sakit, dengan menggunakan metode salat 

sebagai penyembuhan spiritual yang dapat menurunkan atau 

mengurangi kebiasaan pasien dalam mengkonsumsi NAPZA.  

Kedisiplinan adalah praktik seseorang untuk mematuhi 

peraturan, individu harus memahami perilaku yang dilakukannya 

untuk mengambil inisiatif, bertanggung jawab atas pilihannya, 

memperhatikan diri dan lingkungan sekitar. Kedisiplinan 

digunakan untuk membentuk prilaku seseorang dan membantu 

untuk belajar mengontrol dirinya sendiri.
6
 Menurut Soekanto  

dalam bukunya yang berjudul Memeperkenalkan Sosiologi 

bahwa, “Kedisiplinan dikaitkan dengan keadaan yang tertib. 

Artinya suatu keadaan dimana perilaku atau tingkah laku 

seseorang mengikuti pola-pola tertentu yang telah ditetapkan 

terlebih dahulu”.  Jadi kedisiplinan menurut Soekanto yaitu  

mengatur dan melatih untuk segala peraturan atau tata tertib yang 

yang tertulis maupun tidak tertulis. Sedangkan dalam penelitian 

kedisiplinan adalah suatu sikap yang dapat mencerminkan 

ketaatan, kepatuhan, perilaku dan peraturan tata tertib yang ada 

disekitar. 

Pasien adalah orang yang memiliki kelemahan fisik atau 

mentalnya yang menyerahkan dalam perawatan, menerima dan 

                                                             
       5 Ahmad Zaini, “salat sebagai terapi bagi pengidap gangguan kecemasan dalam 

persepektif psikoterapi islam. Vol. 6 No. 2, desember (Malang, 2015), 328. 
       6 Ainul Fikriyan Lismayati, “Prilaku disiplin remaja berisiko penyalahgunaan 

NAPZA”, (Surakarta, 2014), 3. 
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mengikuti pengobatan yang ditetapkan oleh tenaga kesehatan.
7
 

Menurut Amir pasien adalah orang yang sedang menderita 

penyakit atau gangguan badaniah/rohaniah yang perlu ditolong 

agar lekas sembuh dan berfungsi kembali melakukan kegiatan 

sebagai salah satu anggota masyarakat. Sedangkan pada 

penelitian ini pasien adalah seseorang yang melakukan konsultasi 

masalah kesehatannya untuk memperoleh pelayanan kesehatan 

yang diperlukan baik secara langsung maupun tidak langsung 

kepada tenaga kesehatan. Pasien yang dimaksud disini yaitu 

seseorang yang menjadi korban penyalahgunaan NAPZA yang 

ingin terbebas dari kecanduan yang dialaminya. 

Narkoba atau NAPZA yaitu bahan atau zat yang dapat 

mempengaruhi kondisi kejiwaan psikologi seseorang seperti 

(pikiran, perasaan dan perilaku) serta dapat menimbulkan 

ketergantungan fisik dan psikologi. NAPZA adalah seseorang 

yang memakai narkoba yang bertujuan bukan untuk mengobati, 

atau biasa yang digunakan tanpa indikasi atau pengawasan 

dokter, baik digunakan hanya sekali, berkali-kali atau terus-

menerus yang dapat menyebabkan ketagihan atau ketergantungan 

baik fisik maupun mental emosional, sehingga dapat 

menyebabkan gangguan fisik, mental emosional dan fungsi 

sosialnya. Penyebab penyalahgunaan NAPZA sangat kompleks 

untuk interaksi antara faktor individu, faktor lingkungan dan 

faktor ketersediaan narkoba itu sendiri.
8
 Dalam penelitian ini 

penyalahgunaan NAPZA merupakan seseorang yang 

menyalahgunakan zat-zat yang dapat merusak psikis dan fisik 

tanpa anjuran dokter. 

 

B.   Latar Belakang 

Penyalahgunaan NAPZA (Narkotika, Psikotropika, dan 

Zat Adiktif) atau istilah populer sekarang sangat dikenal 

masyarakat sebagai Narkoba (Narkotika, Psikotropika, dan Obat 

Berbahaya) semakin banyak terjadi dikalangan sekitar. 

                                                             
       7 Prabowo Wilhamda, ”Hubungan Kualitas Pelayanan Perawat dengan 

Kepuasan Pasien Rawat Inap yang Menggunakan BPJS”, (2011) , 1. 
       8 irwan dwi prabowo, “analisis prilaku pemanfaataan pelayanan poliklinik 

NAPZA diklinik cendikia husada kab sidoarjo”, Vol. 1 No. 1, (Gresik, 2017), 72. 
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Penyalahgunaan Narkoba di Indonesia semakin banyak terjadi di 

beberapa kalangan mulai dari masyarakat berekonomi rendah 

maupun masyarakat berekonomi tinggi. Badan Narkotika 

Nasional Pusat (BNNP) mencatat bahwa korban penyalahgunaan 

narkoba pada tahun 2013 mencapai angka  sebesar 2,2% dari 

jumlah penduduk Indonesia atau di setarakan dengan jiwa ada 4,2 

juta jiwa. Korban penyalahgunaan narkoba berusia sekitar 10--59 

tahun, biasanya usia 10--59 tahun ini sangat rentan dengan 

pergaulan sekitar karena banyak yang menjadi korban narkoba 

pada usia produktif ini. Padahal sebenarnya usia produktif itu 

merupakan usia dimana individu dapat meningkatkan taraf 

hidupnya mulai dari ekonomi, kesehatan dll. 

 Di tengah upaya penegakan hukum, peluang 

keuntungan disemua tingkatan distribusi memicu kemarakan 

perdagangan narkoba sangat besar. Perdangangan ilegal narkoba 

di dunia diperkirakan mencapai 400 miliyar US dollar pertahun 

atau 8% dari keseluruhan jumlah nilai perdagangan, akibat 

maraknya ilegal narkoba terjadi peningkatan biaya kerugian baik 

dampak sosial, kesehatan dan ekonomi. Penyalahgunaan narkoba 

berdampak sosial sangat besar seperti mendorong kejahatan dan 

meningkatkan kerawanan sosial, dari sisi penyalahgunaan 

kebutuhan ekonomi yaitu seperti untuk membiayai pemakaian 

narkoba yang harganya lumayan mahal mendorong individu 

melakukan tindak kejahatan seperti perampokan dan pencurian.
9
 

Istilah narkoba bukanlah istilah kedokteran atau 

psikologi. Istilah itu, walaupun sering digunakan institusi resmi 

(termasuk pemerintah), bahkan digunakan dalam undang-undang 

hanya merupakan singkatan dari kata-kata “Narkotika” dan 

“Obat-obatan berbahaya”. Dalam ilmu kedokteran narkotika dan 

obat-obatan bebahaya justru sering digunakan untuk tujuan 

pengobatan. Maka dari itu, yang berbahaya bukan narkoba itu 

sendiri melainkan penyalahgunaan narkoba untuk tujuan-tujuan 

                                                             
       9 Lukman Hakim “pengaruh terapi  religi salat dan zikir terhadap control diri 

klien penyalahgunaan narkotika”, (Malang, 2015), 3. 
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yang lain di luar tujuan kedokteran.
10

 Apabila narkoba digunakan 

terus menerus dapat menimbulkan ketergantungan, 

ketergantungan pada narkoba adalah salah satu dampak akibat 

penyalahgunaan obat yang tidak sesuai digunakan dengan dosis 

yang diharuskan, sehingga pemakai zat adiktif tersebut tidak 

dapat menghentikan mengonsumsi secara berkala. 

Dalam Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang 

Narkotika pasal 1 ayat 1 menyebutkan bahwa narkotika adalah 

zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman baik 

sintesis maupun semi sintensis yang dapat menyebabkan 

timbulnya penurunan atau perubahan kesadaran pada diri, 

hilangnya rasa, dapat mengurangi sampai menghilangkan rasa 

nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan yang dibedakan 

dalam golongan.
11

 

Dalam persepektif Islam narkoba merupakan salah satu 

jenis dari khamar karena dapat menyebabkan hilang kesadaran 

bagi pengguna. Ketika sesuatu hal lebih besar manfaat buruknya 

daripada manfaat baiknya maka sesuatu itu menjadi haram 

baginya untuk digunakan. Al-Qur’an secara tegas telah melarang 

minum-minuman seperti khamr, yaitu minuman yang 

memabukan narkotika dan jenis minuman keras. 

Diterangkan dalam Q.S Al-Maidah: 90 

                       

                 

Hai orang-orang beriman, sesungguhnya minuman khamr, 

berjudi, berkorban untuk berhala, mengundi nasib dengan 

panah, adalah termasuk buatan syaitan.Maka jauhilah 

perbuatan-perbuatan itu agar kamu mendapat kebeuntungan. 

                                                             
       10 Wirawan Sarwono Sarlito, Pengantar Psikologi Umum, (Depok: Rajawali Pers, 

2018), 269. 

       11 Maya Saputri “Pecegahan Penyalahgunaan Narkoba Dikalangan Remaja 
Kampung Pulau Pandan Kelurahan Legok kec Danau Sipin Kota Jambi”(Jambi, 

2020), 2. 



 

 
6 

Khamr adalah sumber keresahan, permusuhan dan 

kebencian yang akan menghilangkan manusia dari bertakwa 

kepada Allah SWT. Diterangkan dalam Q.S An nisa:43 

                         

                     

                          

                       

                        

                    

                      

                      

                       

Hai orang-orang yang beriman, janganlah kalian mendekati 

salat sedangkan kalian dalam keadaan mabuk, sampai kalian 

mengetahui apa yang kalian katakan: dan jangan lupa dalam 

keadaan junub, kecuali sekedar lewat, sampai kalian mandi: dan 

jika kalian dalam keadaan sakit atau safar atau salah seorang 

dari kalian datang dari tempat menunaikan hajat, atau kalian 

menyentuh “perempuan”kemudian kalian tidak mendapatkan air 

maka bertayamumlah kalian dengan debu yang suci. Maka 

usaplah wajah-wajah kalian dan tangan tangan kalian, 

sesungguhnya Allah itu ialah maha memaafkan lagi maha 

mengampuni.12 

 

                                                             
       12 Departemen Agama RI, Al-Qur‟an dan Terjemahannya, (Semarang: Cahaya 

Islam, 2011), 128. 
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Pada saat ini penyalahgunaan narkoba telah meluas 

terhadap generasi anak-anak, remaja bahkan orang tua termasuk 

di Yayasan Sinar Jati Kemiling Bandar Lampung. Penyebaran 

narkoba menjadi sangat mudah pada anak karena anak sudah 

mulai mencoba menghisap rokok. Pada awalnya mereka yang 

mengkonsumsi rokok diawali dengan perkenalan oleh orang 

sekitar. Setelah itu mereka kecanduan dengan rokok dan 

mencoba menggunakan narkoba. Tidak jarang orang pengedar 

narkoba menyisipkan zat-zat adiktif kepadan lintingan 

tambakaunya. Awalnya hanya memberikan cuma-cuma setelah 

mereka kecanduan baru mulai memasang harga.
13

 

Yayasan Sinar Jati merupakan lembaga kesejahteraan 

sosial di bawah naungan  berbadan hukum Yayasan Sinar Jati 

Kemiling Bandar Lampung, jalan Marga No. 200 Kelurahan 

Sumberejo Kecamatan Kemiling. Yayasan Sinar Jati didirikan 

pada tahun 1992 oleh H. Sukri Atmojo, S.E sebagai keturuna 

ke-3 dari KH. Tutur. Tidak kurang dari 50 Pasien Narkoba yang 

tinggal di Yayasan Sinar Jati Kemiling Bandar Lampung. Setiap 

tahunnya Yayasan Sinar Jati Kemiling Bandar Lampung 

menerima kurang lebih 100 pasien, dan sekitar 80% pasien 

NAPZA dengan usia rata-rata 35--60 tahun. Administrasi 

Yayasan Sinar Jati mencatat bahwa dibulan Agustus 2021 ada 

10 pasien telah dikatakan sembuh dan kembali ke rumah. 
14

 

Salah satu terapi rehabilitas yang dapat dilakukan di 

Yayasan Sinar Jati Kemiling Bandar Lampung yaitu terapi 

religi, terapi religi yang dilakukan yaitu dengan cara 

mendekatkan diri pasien terhadap kepercayaan yang dianutnya. 

Bentuk terapi religinya yaitu salat lima waktu, zikir dan puasa. 

Salat ialah ibadah yang terdiri dari perkataan dan perbuatan 

yang dimulai dengan membaca takbir bagi Allah dan disudahi 

dengan mengucap salam
15

. Zikir yaitu peringatan doa yang 

                                                             
       13 Maya Saputri “Pecegahan Penyalahgunaan Narkoba Dikalangan Remaja 

Kampung Pulau Pandan Kelurahan Legok kec Danau Sipin Kota Jambi”(Jambi, 

2020), 4. 

       14 Wawancara, Yayasan Sinar Jati (Kemiling Bandar Lampung, 20 November 
2021). 

       15 Syamsul Rizal Hamid ”Buku PintarAgama Islam” (Jakarta, 2017), 478. 
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paling tinggi, yang di dalamnya tersimpan berbagai keutamaan 

dan manfaat yang besar bagi kehidupan kita.
16

 Puasa didasari 

oleh niat yang ikhlas, dari puasa ini sangat bisa menjaga diri 

manusia dari hawa nafsu yang mengajak perbuatan tercela pada 

saat sendirian maupun dengan orang lain.
17

 Jika mampu 

mengendalikan hawa nafsu maka ia akan memperoleh 

ketenangan hidup. Keadaan seseorang yang hidup dalam 

ketenangan juga akan membawa suasana tenang, aman, dan 

tentram bagi masyarakat sekitarnya. 

Pada penelitian ini peneliti memilih salat lima waktu 

sebagai bentuk terapi, karena ada efek psikologis yang besar 

terdapat dalam ibadah salat, ketika seseorang menunaikan 

ibadah salat dengan khusyu dapat membantu meditasi dan 

konsentrasi, dan merupakan cara paling penting untuk 

mengatasi ketegangan dan kelelahan urat syaraf. Salat juga 

merupakan obat yang paling efektif dari penyakit marah, 

terburu-buru dan ceroboh, terapi salat juga dapat mengajarkan 

manusia menjadi orang yang tenang dan rendah hati, 

mengajarkan manusia untuk sabar dan tawadhu’, semua itu 

dapat memberikan pengaruh yang baik pada system saraf dan 

kerja jantung, bahkan mengatur detak jantungnya. Dan salat 

juga dapat membantu orang beriman menghilangkan semua 

yang tersimpan seperti depresi, kegelisahan, ketakutan, dan 

emosi diri karena semuanya akan hilang dengan banyak berzikir 

dihadapan-Nya. Sesungguhnya Allah selalu bersamanya dan 

tidak akan meninggalkannya selama ia tulus dalam beribadah 

kepada allah yang Maha Esa.  

Salat lima waktu yang dikerjakan dalam waktu-waktu 

tertentu dapat membentuk disiplin yang kuat pada seseorang 

dan melatih disiplin diri sendiri. Melaksanakan salat lima waktu 

pada waktunya akan menumbuhkan kebiasaan secara teratur 

dan terus menerus melaksanakan pada waktu yang ditentukan.  

                                                             
       16 Primadona, “ Kualitas Zikir”, (2010), 8. 
       17 Lukman Hakim “pengaruh terapi religi salat dan zikir terhadap control diri 

klien penyalahgunaan narkotika”, (Malang, 2015), 8. 
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Salat lima waktu memberikan berbagai keistimewaan 

bagi siapa saja yang melaksanakannya, terutama kepada orang 

yang melaksanakannya dengan disiplin. Seseorang ingin 

disiplin maka harus membiasakan diri dengan tepat waktu 

dalam segala aktivitas. Salat juga merupakan ibadah yang 

mendidik berbagai hal, mulai dari kedisiplinan hingga 

berkomitmen terhadap perbuatannya, sikap dan ucapan. Peneliti 

berharap dengan adanya terapi salat lima waktu, pasien NAPZA 

secara langsung maupun tidak secara langsung akan terbina 

kedisiplinannya. Sebagaimana menurut Suparman bahwa salat 

lima waktu dapat mendidik manusia agar memiliki kedisiplinan 

yang tinggi dan melaksanakan tugas yang dipikulkan 

keapadanya, karena salat telah diatur waktunya secara jelas.
18

 

Maka dari itu kata disiplin bagi anak yang 

menggunakan NAPZA (Narkotika, Psikotropika dan zat adiktif)  

sangat penting, karena disiplin dapat diartikan sebagai penataan 

perilaku, yang dimaksud yaitu kesetiaan dan kepatuhan 

seseorang terhadap penataan perilaku yang umunya dibuat 

dalam bentuk tata tertib atau peraturan harian. Perilaku disiplin 

juga digunakan untuk membentuk perilaku seorang untuk 

belajar mengontrol dirinya. 

Dari asumsi di atas, wacana ini menarik untuk diteliti 

dan diuji dalam sebuah penelitian skripsi. Oleh karena itu 

penulis mencoba mengangkat fenomena tersebut dalam sebuah 

judul penelitian “Terapi Salat Lima Waktu dalam 

mendisiplinkan pasien NAPZA Di Yayasan Sinar Jati Kemiling 

Bandar Lampung”. 

 

C. Fokus Dan Subfokus 

Penelitian dengan judul “Terapi Salat Lima Waktu Dalam 

mendisiplinkan Pasien NAPZA di Yayasan Sinar Jati Kemiling 

Bandar Lampung. Untuk membatasi permasalahan agar dalam 

penelitian ini dapat mengarahkan pada sasaran secara efektif 

                                                             
       18 Eggy Nararya Narendra Widi, Putri Saraswati, Tri Dayakisne, Universitas 
Muhammadiyah Malang, “Kedisiplinan Siswa-Siswi SMA di Tinjau dari Perilaku 

Salat Lima Waktu”, Jurnal Psikologi Islam: Vol.4, No. 2, 2017, h. 138. 
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seperti apa yang penulis harapkan, maka dalam pembatasan 

penelitian ini berfokus pada mendisiplinkan sikap pasien NAPZA 

dalam menjalankan salat lima waktu di Yayasan Sinar Jati 

Kemiling Bandar Lampung. 

 

D. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka penulis 

dapat mengemukakan perumusan masalah dalam penelitian ini 

sebagai berikut: 

1. Bagaimana Terapi Salat Lima Waktu dalam mendisiplinkan 

pasien NAPZA di Yayasan Sinar Jati Kemiling Bandar 

Lampung? 

2. Apa saja faktor pendukung dan penghambat dalam melakukan 

proses terapi salat lima waktu di Yayasan Sinar Jati Kemiling 

Bandar Lampung? 

 

E. Tujuan Penelitian 

Setiap peneliti pada umumnya memiliki tujuan untuk 

menambah wawasan terhadap objek yang dikaji. Selain itu, Tujuan 

penelitian adalah untuk menjawab pertanyaan rumusan pokok 

masalah yang akan diteliti.  

1. Ingin mengetahui Terapi Salat Lima Waktu dalam 

mendisiplinkan pasien NAPZA di Yayasan Sinar Jati Kemiling 

Bandar Lampung. 

2. Untuk melihat apa saja yang menjadi faktor pendukung dan 

penghambat dalam melakukan proses terapi salat lima waktu di 

Yayasan Sinar Jati Kemiling Bandar Lampung. 

 

F. Manfaat Penelitian 

1. Manfaat Teoritis 

Secara teoritis penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan 

referensi atau masukan bagi perkembangan ilmu psikologi dan 

menambah kajian ilmu psikologi, khususnya dalam kajian islam 

untuk mengetahui bahwa di dalam islam mempunyai terapi 

yang dapat menjadi metode penyembuhan dalam psikologi 

klinis dan hal itu teruji secara ilmiah. 
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2. Manfaat Praktis 

Hasil penelitian ini bisa dijadikan masukan khususnya untuk 

Mahasiswa Universitas Islam Negri Raden Intan Lampung 

Jurusan Tasawuf dan Psikoterapi yang membaca skripsi ini, 

terutama dalam hal terapi dan kesehatan, sebagai 

pengupayaan peneliti lain untuk acuan dan mengkaji 

penelitian yang lebih dalam lagi. Dan untuk Rehabilitasi 

dapat dijadikan sebuah sikap yang menggambarkan proses 

perubahan diri pasien dalam perkembangan perubahan 

perilaku selama menjalani terapi salat secara khusyuk dan 

yakin berserah diri kepada Allah, sehingga terapi religi ini 

dapat memberikan hasil yang positif terhadap 

perkembangan, perubahan perilaku pasien Yasayan Sinar 

Jati Kemiling Bandar Lampung. 

 

G. Kajian Terdahulu yang Relevan 

Terdapat referensi-referensi yang mempunyai kemiripan 

dengan judul penulis “Terapi Salat Lima Waktu dalam 

mendisiplinkan pasien NAPZA di Yayasan Sinar Jati Kemiling 

Bandar Lampung” yang dapat penulis jadikan sebagai tinjauan 

pustaka yaitu sebagai berikut. 

1. Skripsi Pengaruh Terapi Religi Salat dan Zikir Terhadap 

Kontrol Diri Klien Penyalahgunaan Narkotika. Oleh Lukman 

Hakim. Universitas Islam Negri Maulana Malik Ibrahim 

Malang 2015. Hasil yang didapat dalam peneltian ini adalah 1) 

penelitian dapat membuktikan bahwa dengan melakukan salat 

dan zikir mampu meningkatkan control diri klien 

penyalahgunaan narkotika. 2) menurut Hawari 2010 salat yang 

khusyu’ dapat memberikan ketenangan mental dan 

menghilangkan ketegangan dengan beberapa alasan, 

diantaranya adalah munculnya perasaan seseorang bahwa 

seluruh permasalahan yang ia hadapi menjadi pudar ketika ia 

berada dihadapan kekuatan yang maha Agung. Yaitu Allah 

yang maha pencipta dan maha mengatur seisi alam semesta. 

2. Jurnal Analisis Prilaku Pemanfaatan Pelayanan Poliklinik 

NAPZA di Klinik Cendikia Husada Kabupaten Sidoarjo. Oleh 
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Irwan Dwi Prabowo, Klinik Mardi Rahayu Driyorejo-Gresik 

2017, dalam penelitian ini menggunakan teori pemnafaatan 

pelayanan kesehatan oleh lewrence green dengan variable 

dikelompok 3 faktor yaitu predisposing, enabling dan 

reinforcement. Hasil penelitian ini bahwa adanya faktor eksternl 

dan internal yang menyebabkan berkurangnya angka kunjungan 

pasien NAPZA. 

3. Jurnal salat Sebagai Terapi Bagi pengidap Gangguan 

Kecemasan Dalam Persepektif Psikoterapi Islam. Oleh Ahmad 

Zaini, STAIN kudus, Jawa Tengah, Indonesia 2015. Hasil dari 

penelitian ini menunjukan Manusia adalah mahkluk yang 

mempunyai kesadaran, ia sadar bahwa ia ada. Kesadaran 

manusia berpusat pada psikis atau jiwa (an-nafs) esensi 

manusia. 

4. Jurnal Prilaku Disiplin Remaja Beresiko Penyalahgunaan 

NAPZA. Oleh Ainul Fikriyah Lismayati, Universitas 

Muhammadiyah Surakarta, 2014. Hasil dari penelitian ini 

perilaku disiplin yang dilakukan oleh informan yang disiplin 

dan tidak disiplin adalah tepat waktu, gotong royong dan taat 

pada peraturan yang telah dibuat. Manfaat berperilaku disiplin 

menurut informan yang disiplin dan tidak disiplin adalah agar 

bisa bertanggung jawab, merasa tentram, dihargai, dipercaya, 

dan terhindar dari masalah. 

5. Jurnal Pecegahan Penyalahgunaan Narkoba Dikalangan 

Remaja Kampung Pulau Pandan Kelurahan Legok kec Danau 

Sipin Kota Jambi. Oleh Maya Saputri, UIN Sulthan Thaha 

Saiffudin, Jambi, 2020. Hasil penelitian ini pengguna narkoba 

dikalangan remaja dikampung pulau pandan dari tahun ketahun 

mengalami pasang surut, seperti yang dapat diketahui pada 

tahun 2018 sekitar 53 ribu penduduk jambi terlibat pengguna 

narkoba. 

6. Jurnal Manfaat Terapi Salat bagi Pecandu Narkoba Oleh S.t 

Rahmatiah, Jurusan Bimbingan Penyuluhan Islam Fakultas 

Dakwah dan Komunikasi UIN Alauddin Makasar, Hasil dari 

penelitian ini Manfaat terapi salat sangat penting untuk 

memperlancar peredaran darah, menghilangkan ketegangan otot 
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dan sendi (dapat membuat tubuh rileks), mencerdaskan pikiran 

dan menghilangkan kepikungan, dapat menghilangkan sakit 

kepala dan gangguan pada tulang, saraf terjepit dan lain lain. 

7. Skripsi, Kolerasi Antara Salat Lima Waktu Dengan 

Kedisiplinan Siswa Kelas VIII Di MTs Negri Tumpang 

Kabupaten Malang Oleh Mamluatul Mukaromah, Universitas 

Islam Negri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2015. Hasil 

Penelitian menunjukan bahwa sebagian besar siswa MTs Negri 

Tumpang Kabupaten Malang melakukan salat lima waktu 

dengan tepat waktu dan melaukakn salat lima waku setiap hari 

sehingga memiliki tingkat yang baik atau tinggi. 

 

H. Metode Penelitian 

Metode penelitian adalah cara yang dilaksanakan oleh 

seseorang peneliti untuk mengumpulkan, mengklarifikasi data dan 

menganalisis fakta-fakta yang ada di tempat. Metode yang 

digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif yaitu 

penelitian berdasarkan pengambilan data-data dari objek penelitian 

yang sebenarnya. Riset kualitatif menggunakan data yang bukan 

dalam bentuk skala rasio, tetapi dalam bentuk skala yang lebih 

rendah yaitu nominal, ordinal, ataupun interval yang semuanya 

dapat dikategorikan, sehingga jelas apa yang akan disamakan dan 

dibedakan dari apa yang akan diperbandingkan dalam rangka 

menjawab permasalahan yang telah dirumuskan oleh penulis, 

karena bagian ini merupakan bagian terpenting dari jenis penelitian 

ini.
19

 

1. Jenis dan Sifat Penelitian 

Sesuai dengan permasalahan yang akan diteliti dapat 

dipastikan jenis penelitian yang digunakan yaitu penelitian 

lapangan (field research). Jenis penelitian ini adalah penelitian 

lapangan (field research) yang bersifat kualititatif untuk 

melakukan pengamatan langsung ke lapangan untuk 

mempelajari aturan-aturan, kebiasaan-kebiasaan yang ada pada 

objek tertuju. Dalam hal ini penelitian melakukan penelitian di 

                                                             
       19 Husen Umar, Metode Penelitian Untuk Skripsi dan Tesis, (Jakarta: Raja 

Grafindo, 2000), 36. 
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Yayasan Sinar Jati Lampung Penelitian ini menggunakan 

pendekatan studi kasus. Studi kasus ialah studi yang 

mengeksplorasi suatu masalah dengan menyertakan berbagai 

sumber informasi, pengambilan data yang mendalam dan 

batasan terperinci. Pendekatan studi kasus ini digunakan karena 

peneliti berusaha melakukan penelitian mendalam terhadap 

kasus yang diteliti dengan batasan waktu, tempat dan peristiwa 

tertentu. 

2. Sumber Data 

Sumber data adalah segala sesuatu yang dapat 

memberikan informasi mengenai data. Berdasarkan sumbernya, 

data dibedakan menjadi dua yaitu data primer dan data 

sekunder. 

a. Data Primer yaitu data yang diperoleh langusung dari hasil 

penelitian di lapangan dalam objek yang akan diteliti atau 

digambarkan sendiri oleh orang.
20

 pada waktu peristiwa 

tersebut. Adapun yang menjadi sumber data primer dalam 

penelitian ini adalah Kedisiplinan Pasien Napza di 

Yayasan Sinar Jati Kemiling Bandar Lampung. 

b. Data Sekunder yaitu data yang telah dikumpulkan untuk 

selain menyelsaikan masalah yang sedang dihadapi. Data 

ini dapat ditemukan dengan cepat. Dalam penelitian ini 

yang menjadi sumber data sekunder adalah literature, 

artikel, jurnal serta situs interet yang berkenaan dengan 

penelitian lakukan.
21

 

3. Metode Pengumpulan Data 

Pengumpulan data merupakan suatu asesmen proses 

mengumpulkan, menganalisis, dan menginterprestasikan data 

atau informasi yang akan diteliti. Untuk memudahkan 

pengambilan data lapangan, maka penulis menggunakan 

metode pengumpulan data sebagai berikut : 

 

                                                             
       20 Sugiyono. Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D.(Bandung: 

Alfabeta, 2012),  3 
       21 Sugiyono. Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D. (Bandung: 

Alfabeta, 2009),  137 
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a. Metode Wawancara 

Wawancara adalah proses memperoleh keterangan 

untuk tujuan penelitian dengan cara tanya jawab sambil 

bertatap muka antara pewawancara dengan responden 

atau orang yang diwawancarai.
22

 Penulis sebelum 

melakukan wawancara telah disusun dulu garis-garis 

besar pertanyaan yang penulis tanyakan. Dalam 

penelitian ini penulis menggunakan Wawancara 

terstuktur dan wawancara tidak terstuktur, hal ini penulis 

lakukan supaya tidak mudah lupa dan hasil wawancara 

dapat maksimal karena bisa runtut, dan untuk menjaga 

kenyamanan responden dalam wawancara berlangsung, 

adapun penulis melakukan wawancara kepada sampel 

penelitian untuk menggali data yang lebih akurat. 

Metode ini digunakan untuk mendapatkan data-data 

bagaimana terapi salat dalam membangun kedisiplinan 

terhadap pasien NAPZA. Penulis menggunakan 

wawancara dilihat dari segi perencanaan, yang artinya 

sudah adanya kesepakatan antara kedua belah pihak 

antara pewawancara dan yang diwawancarai 

(narasumber). Adapun narasumber dalam penelitian ini 

ialah 7 orang yang terdiri dari 4 Pasien NAPZA YSJL 

dan 3 petugas YSJL yang memberikan Terapi Salat, 

berikut nama-nama narasumber: 

 

Tabel 1.1 Nama-nama Narasumber 

No Nama Narasumber 

1 HI. Sukri Atmojo, SE Kepala YSJL 

2 Mardhodinata, S.Pd Konselor YSJL 

3 Dra. Dyah Permata Bahagia Astuti Konselor YSJL 

4 AG Pasien NAPZA YSJL 

5 IRF Pasien NAPZA YSJL 

6 APR Pasien NAPZA YSJL 

7 HEN Pasien NAPZA YSJL 

 

                                                             
       22 Sugiono, Metode penelitian Pendidikan Pendekatan Kualitatif, Kuantitatif, 

(Bandung:Alfabeta, 2011), 319 
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b. Metode Observasi 

Observasi merurupakan salah satu tekhnik 

pengumpulan data dalam penelitian apapun, termasuk 

penelitian kualitatif, dan digunakan untuk memperoleh 

informasi atau data sebagaimana tujuan penelitian. 

Tujuan observasi adalah untuk mendeskripsikan latar 

yang diobservasi, kegiatan-kegiatan yang terjadi di latar 

itu, orang yang berpartisipasi dalam kegiatan, makna 

kegiatan, kegiatan-kegiatan, dan partisipasi mereka dalam 

orang orangnya.
23

 

Teknik observasi yang digunakan di dalam 

penelitian ini yaitu observasi non partisipatif dimana 

peneliti tidak terlibat di dalam aktivitas, pristiwa, dan 

kegiatan yang dilakukan subjek atau orang yang sedang 

diamati tetapi peneliti hanya melakukan pengamatan 

untuk hasil penelitian. Dalam penelitian ini yang 

dilakukan adalah melihat serta pengamatan secara 

langsung ”Terapi Salat Lima Waktu dalam 

mendisiplinkan pasien NAPZA di Yayasan Sinar Jati 

Kemiling Bandar Lampung.” 

c. Dokumentasi 

Dokumentasi adalah salah satu metode pengumpulan 

data kualitatif dengan melihat atau menganalisis 

dokumendokumen yang dibuat oleh sunjek sendiri atau 

oleh orang lain oleh subjek. Dokumentasi merupakan 

salah satu cara yang dilakukan peneliti untuk 

mendapatkan gambaran dari sudut pandang subjek 

melalui suatu media tertulis dan dokumen lainnya yang 

ditulis dan dibuat langsung oleh subjek yang 

bersangkutan.
24

 

Metode dokumentasi merupakan pelengkap dari 

metode observasi dan wawancara dalam penelitian ini. 

                                                             
       23 Rulan Ahmadi, Metode Penelitian Kualitatif, (Yogyakarta: Ar-Ruzz Media, 

2016), 16. 
       24 Haris Herdiyansyah, Metodologi Penelitian Kualitatif , (Jakarta: Selemba 

Humanika), 115. 
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Pada dasarnya, dokumentasi digunakan untuk 

memperkuat penelitian agar dapat lebih dipercaya. 

Dokumentasi yang digunakan dalam penelitian ini berupa 

hasil laporan penelitian kemasyarakatan, dan gambar-

gambar kegitan yang pernahdilakukan oleh subjek di 

dalam penelitian ini. 

4. Metode Analisis Data 

Analisis data merupakan penanganan terhadap objek 

ilmiah tertentu dengan jalan memilah-milah antara 

pengertian yang satu dengan pengertian lainnya untuk 

memperoleh kejelasan data yang dibutuhkan. Dalam 

penelitian kualitatif metode menganalisis data dilakukan 

dengan model interaktif dan berlangsung secara terus-

menerus sebagaimana yang dianjurkan oleh Miles dan 

Huberman yang terdiri dari: reduksi data (data reduction), 

penyajian data (data display), penarikan kesimpulan/ 

verification (conslusion drawing/verification).
25

 Selanjutya 

penulis membuat diagram alir untuk memudahkan dalam 

langkah-langkah menganalisis data ialah sebagai berikut:  

Table 1.2 

Langkah-langkah dalam menganalisis data 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sumber: Yayasan Sinar Jati Kemiling Bandar Lampung 

Peneliti dapat menganalisis data-data yang diperoleh 

dari Yayasan Sinar Jati Kemiling Bandar Lampung, 

tentunya hanya data-data yang sesuai dengan kategori yang 

                                                             
       25 Sugiono, Metode Penelitian Pendidikan, (Bandung: Alfabeta, 2016), 337. 
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terdapat dalam penulisan skripsi. Adapun langkahlangkah 

dalam menganalisis data menurut Miles dan Huberman 

sebagai berikut: 

a. Reduksi data (data reduction) Reduksi berarti 

merangkum, memilih hal yang penting, mencari tema 

dan polanya dan menyampingkan data yang tidak 

diperlukan. Dengan demikian data yang direduksi 

akan memberikan gambaran yang lebih jelas dan 

mempermudah peneliti untuk mengumpulkan data 

selanjutnya, dan mencarinya bila diperluhkan. 

b.    Penyajian data (data display) Setelah data direduksi, 

maka langkah selanjutnya adalah menyajikan data 

dalam penelitian kualitatif, penyajian data bisa 

dilakukan dalam bentuk uraian singkatan, bagan, 

hubungan antar katagori dan sejenisnya. 

c.    Menarik kesimpulan (verification data) penarikan 

kesimpulan dari pengumpulan data ialah dari kegiatan 

yang sudah dilakukan seperti: wawancara yang sudah 

dilakukan, obervasi ataupun dokumentasi. Dalam 

menganalisis data menggunakan kualitatif dengan 

analisis deskriptif, yaitu bertujuan untuk 

menggambarkan keadaan status atau fenomena secara 

sistematis dan rasional. Penulis menganalisis data ini 

guna mencari “Terapi Salat Lima Waktu dalam 

mendisiplinkan pasien NAPZA di Yayasan Sinra Jati 

Kemiling Bandar Lampung”. 

 

I. Sistematika Pembahasan 

Sistematika pembahasan secara keseluruhan dari penelitian 

ini terdiri dari 3 bagian yaitu: pertama, bagian formalitas yang 

terdiri dari; halaman judul, halaman sampul, halaman abstrak, 

halaman pernyataan orisanilitas, halaman persetujuan, halaman 

pengesahan, motto, persembahan, riwayat hidup, kata pengantar, 

daftar isi, daftar table, daftar gambar, dan daftar lampiran. Kedua 

bagian isi terdiri dari V bab, yaitu:  
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Bab I tentang Pendahuluan. Bab I ini terdiri dari beberapa 

sub bab, yaitu penegasan judul, latang belakang masalah, focus 

dan sub dfokus penelitian, rumusan masalah, manfaat 

penelitian, tujuan penelitian, tinjauan pustaka, metode 

penelitian dan sistematika pembahasan. Hal ini dimaksudkan 

sebagai kerangka awal dalam mengantarkan isi pembahasan 

kepada bab selanjutnya. 

Bab II berisi tentang landasan teori tentang terapi salat 

lima waktu dalam mendisiplinkan pasien NAPZA. Dalam bab 

ini terdiri dari empat sub bab yaitu: terapi, salat lima waktu, 

kedisiplinan, dan NAPZA. Sub bab mengenai terapi membahas 

pengertiaan terapi, jenis-jenis terapi dan tujuan terapi. Sub bab 

tentang salat lima waktu terdiri dari pengertian salat lima waktu,  

waktu salat lima waktu, syarat-syarat salat, rukun-rukun salat, 

dan manfaat gerakan salat. Selanjutnya membahas tentang 

kedisiplinan terdiri dari pengertian kedisiplinan, jenis-jenis 

kedisiplinan, cara meningkatkan disiplin, tujuan da fungsi 

disiplin, indikasi perilaku kedisiplinan, unsur-unsur disiplin, 

dan faktor-faktor yang mempengaruhi kedisiplinan. Serta yang 

terakhir ialah NAPZA, pada sub bab ini membahas tentang 

pengertian NAPZA dan jenis-jenis NAPZA. 

Bab III berisi tentang deskripsi tentang objek penelitian 

yaitu profil Yayasan Sinar Jati Kemiling Bandar Lampung yang 

meliputi sejarah Yayasan Sinar Jati Kemiling Bandar Lampung, 

Visi Misi dan Tujuan Yayasan Sinar Jati Kemiling Bandar 

Lampung, logo Yayasan Sinar Jati Kemiling Bandar Lampung, 

fasilitas Yayasan Sinar Jati Kemiling Bandar Lampung, struktur 

pengurusan Yayasan Sinar Jati Kemiling Bandar Lampung, dan 

jumlah SDM Yayasan Sinar Jati Kemiling Bandar Lampung. 

Bab IV tentang analisis data, Bab ini merupakan inti 

pembahasan dalam penelitian yang terdiri dari sub bab yaitu 

berisi tentang penyajian data dan analisis data.  

Sebagai akhir pembahasan bagian kedua yaitu Bab V 

yang berisi tentang penutup, meliputi kesimpulan dan saran. 
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BAB II 

LANDASAN TEORI 

 

A. Terapi 

a. Pengertian Terapi 

Terapi adalah upaya untuk pengobatan yang sistematis 

dan terencana dalam mengatasi masalah yang di hadapi oleh 

pasien dengan tujuan meringankan, mengembalikan dan 

meningkatkan kondisi pasien agar akal dan hatinya memperoleh 

ketenangan. Kemudian menurut kamus Besar Bahasa Indonesia 

terapi berarti “usaha untuk memulihkan kesehatan seseorang 

yang sedang sakit, pengobatan penyakit, dan perawatan 

penyakit”. Dalam kamus ilmu sosial juga ditemui kata terapi 

yang berarti “perlakuan atau cara penyembuhan penyakit yang 

diderita oleh seseorang.
26

 

Selanjutnya dalam kamus lengkap psikologi kata terapi 

berarti “suatu perlakuan dan pengobatan yang ditujukan kepada 

penyembuhan satu kondisi patalogis seseorang”.
27

 Seperti 

terdapat dalam firman Allah swt dalam QS Yunus 10:57. 

                       

             

Hai manusia, Sesungguhnya telah datang kepadamu pelajaran 

dari Tuhanmu dan penyembuh bagi penyakit-penyakit (yang 

berada) dalam dada dan petunjuk serta rahmat bagi orang-

orang yang beriman. 

 

Ayat ini menegaskan bahwa Al-qur’an adalah obat bagi 

apa yang terdapat dalam dada. Penyebutan kata dada yang 

diartikan dengan hati, menunjukkan bahwa wahyu–wahyu Ilahi 

itu berfungsi menyembuhkan penyakit-penyakit ruhani. 

                                                             
       26 Ahmad Husain Ali Islam, Terapi Al-Qur‟an untuk Penyakit Fisiki dan Psikis 

Manusia, (Jakarta: Asta Buana Sejahtera, 2006), 227. 
       27 Chaplin, C.P, Kamus Lengkap Psikologi,Terjemahan Dr Kartini Kartono, 

(Jakarta: PT raja Grafindo Pesada, 1995), 43. 
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Memang oleh Alquran, hati ditunjuknya sebagai wadah yang 

menampung rasa cinta dan benci, berkehendak dan menolak, 

bahkan hati dinilai sebagai alat untuk mengetahui. Hati juga 

mampu melahirkan ketenangan dan kegelisahan serta 

menampung sifat-sifat baik dan terpuji. 

Dapat disimpulkan dari beberapa uraian diatas, terapi 

yaitu suatu proses pengobatan yang sistematis yang dapat 

dilakukan oleh seseorang terapis untuk membantu meringankan, 

memulihkan atau mengatasi masalah yang dihadapi oleh pasien 

agar kondisinya kembali pulih. 

 

b. Jenis-Jenis Terapi 

1) Terapi Perilaku Kognitif 

Terapi perilaku kognitif merupakan terapi terstuktur 

jangka pendek yang menggunakan kerjasama aktif antara 

pasien dan ahli terapi untuk bertujuan mengevaluasi pola 

pikir, emosi, dan perilaku yang menjadi sumber masalah 

dalam kehidupan pasien.  

 

2) Terapi Psikoanalitik 

Terapi Psikoanalitik adalah salah satu metode yang 

sering digunakan untuk membantu seseorang agar 

memahami kekuatan bawah sadar yang lebih berperan 

dalam perilaku, pikiran dan emosi.  

3) Terapi Keluarga 

Menurut Goldenberg, terapi keluarga sering dimulai 

dengan fokus pada satu anggota keluarga yang mempunyai 

masalah. Dengan segera, terapis akan berusaha untuk 

mengidentifikasi masalah keluarga atau komunikasi 

keluarga yang salah, untuk mendorong semua anggota 

keluarga mengintropeksi diri menyangkut masalah yang 

muncul. Terapi keluarga adalah cara baru untuk 

mengetahui permasalahan seseorang, memahami perilaku, 

perkembangan simtom dan cara pemecahannya. Terapi 

keluarga dapat dilakukan sesama anggota keluarga dan 

tidak memerlukan orang lain, terapis keluarga 
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mengusahakan supaya keadaan dapat menyesuaikan, 

terutama pada saat antara yang satu dengan yang lain 

berbeda.
28

  

Terapi keluarga sering dimulai dengan fokus pada satu 

anggota keluarga yang mempunyai masalah. Sebagai 

contoh, subjek yang diidentifikasi adalah remaja laki-laki 

yang sulit diatur oleh orang tuanya atau gadis remaja yang 

mempunyai masalah makan. Sesegera mungkin, terapis 

akan berusaha untuk mengidentifikasi masalah keluarga 

atau komunikasi keluarga yang salah, untuk mendorong 

semua anggota keluarga mengintrospeksi diri menyangkut 

masalah yang muncul. Tujuan umum terapi keluarga 

adalah meningkatkan komunikasi karena keluarga yang 

bermasalah seringkali percaya pada pemahaman tentang 

arti penting dari komunikasi. 

4)  Terapi Interpersonal 

Terapi Interpersonal merupakan metode yang 

diterapkan untuk mengatasi gangguan kesehatan mental. 

Hal seperti ini dilakukan dengan cara menyelsaikan 

masalah interpersonal, memperbaiki fungsi sosial, dan 

gejala kejiwaan. 

5).   Hipnoterapi  

Hipnoterapi adalah salah satu jenis terapi 

komplementer atau non konvesional yang digunakn 

sebagai pelengkap terapi konvesional atau terapi medis. 

Hipnoterapi adalah suatu rangkain proses yang digunakan 

seorang hipnoterapis untuk menyelesaikan masalah pasien 

dengan ilmu hypnosis. Hipnoterapi juga dapat diartikan 

sebagai suatu metode dimana pasien dibimbing untuk 

melakukan relaksasi, setelah kondisi relaksasi tercapai 

maka secara alamiah gerbang pikiran bawah sadar 

seseorang akan terbuka lebar, sehingga yang bersangkutan 

                                                             
       28 Mentari Marwa. 2019. Strategi Family Therapi Untuk Mengubah Pola 
Komunikasi Pada Keluarga. Jurnal Bimbingan dan Konseling Terapan, vol. 03. 26-

27. 
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cenderung lebih mudah untuk menerima sugesti 

penyembuhan yang diberikan.  

 

c. Tujuan Terapi 

Dalam proses terapi ada tujuan yang akan dicapai oleh 

terapi terhadap proses dengan pasien atau klien sebagai 

berikut: 

1) Memperkuat motivasi melakukan hal yang benar. 

2) Mengurangi emosi dengan mengekspresikan perasaan, 

pasien diajak mengalami kejadian kembali bukan 

membecirakan saja. 

3) Mengembangkan potensi. 

4) Mengubah kebiasaan. 

5) Mengubah struktur kognitif. 

6) Meningkatkan pengetahuan dan kapasitas untuk 

mengambil keputusan yang tepat (seperti konseling) 

7) Meningkatkan hubungan antar pribadi. 

8) Meningkatkan pengetahuan diri (insight). 

9) Mengubah lingkungan sosial individu. 

10) Mengubah status kesadaran untuk mengembangkan 

kesadaran, control, dan      kreativitas diri (meditasi, 

mengartikan mimpi dan lain sebagainya). 

11) Mengubah proses somatic (rasa sakit) dan 

meningkatkan kesadaran tubuh (relaksasi, latihan 

fisik, dan lain sebagainya). 

 

B. Deskripsi Salat Lima Waktu 

a. Pengertian Salat Lima Waktu 

Sebelum melakukan salat lima waktu, maka perlu di 

mengerti terlebih dahulu apa yang dimaksud dengan salat, 

pengertia salat secara bahasa salat ialah do‟a.
29

 Dengan do‟a itu 

kita dapat mendekatkan diri kepada Allah untuk memohon 

ampunan dosa, mensyukuri nikmat, menolak bencana atau 

menegakkan suatu ibadah. Adapun menurut terminologis salat 

                                                             
       29 Teuku Muhammad Hasbi ash-Shiddeqy, Al-Islam, (Cet, III; Jakarta: Bulan 

Bintang, 1964), 40 



 

 
25 

ialah merupakan suatu bentuk iabadah mahdah yang terdiri dari 

gerak (hai‟ah) dan ucapan (qauliyyah), yang diawali dengan 

takbir dan diakhiri dengan salam.
30

 

Ahli hakikat mendefinisikan salat sebagai berharap jiwa 

kepada Allah yang menimbulkan rasa takut kepada-Nya serta 

menumbuhkan di jalan jiwa rasa keagungan, kebesaran-Nya, 

kesempurnaan dan kekuasaan-Nya. Sedangkan ahli makrifah 

memaknai salat sebagai berharap kepada Allah dengan 

sepenuh-penuhnya jiwa dan khusyuk di hadapan-Nya, ikhals 

bagi-Nya serta menghadirkan-Nya dalam hati dengan berdzikir, 

berdo’a, dan memuji.
31

 

Dalam pengertian lain salat adalah ibadah kepada Allah 

yang meliputi ucapan dan tindakan tertentu, yang dibuka 

dengan takbir dan ditutup dengan salam.
32

 Ibadah tersebut 

disebut dengan salat karena menurut ibnu Qudamah di 

dalamnya terkandung do’a. dalam konteks fiqih dimaksudkan 

dengan ketentuan seperti syarat sah dan rukun yang telah 

ditentukan oleh syari’at. 

Do’a dalam salat memiliki makna 2 hal doa sebagai 

ibadah dan doa sebagai permohonan. Doa sebagai ibadah 

bermakna seseorang muslim bergharap agar mendapatkan 

pahala dengan melakukan amal saleh, yang meliputi tindakan 

berdiri, rukuk, sujud, dan disertai baca-bacaan tertentu. 

Sedangkan doa sebagai permohonan bermakna dala salat, 

seorang muslim memohon kebaikan-kebaikan dan segala yang 

bermanfaat bagi orang yang berdoa, atau terhindar dari masalah, 

petaka dan situasi yang tidak baik.  

Salat juga punya manfaat yang besar dalam kesehatan 

dan ketenangan jiwa. Salat dapat meneguhkan dan menyucikan 

hati seseorang serta melanpangkan dada. Sebab, ketika 

seseorang menunaikan ibadah salat hatinya dapat tersambung 

                                                             
       30 H.E, Hassan Saleh, et al, eds, Kajian Fiqih Nabawi dan Fiqih Kontemporer, 

(Jakarta: Rajawali Pers, 2008), 53 

       31 Nur Islami, Sukses Berinvestasi Salat, (Yogyakarta: Pustaka Marwan, 2007), 

19 
       32 Yanuardi Syukur, M.Si, Mukjizat Gerakan Salat, ( Cet I; Jakarta Timur: 

Pustaka Makmur 2014), 14. 
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kepada Allah. Dalam pengertian ini, salat dapat diartikan 

sebagai penghubung (shilah) antara hamba dan Allah Sang 

Pencipta. Karena itu salat menjadi amal yang paling utama, 

sebagaimana sabda Rasulullah, “Ketahuilah bahwa amal kalian 

yang paling baik adalah salat.” (Mutafaqalaih).
33

 

Salat dapat memberikan asupan kepada ruh, tidak ada 

yang mengetahui rahasianya kecuali Allah. Salat mengangkat 

dahaga ruh dan mengenyangkan kerinduan jiwa kepada 

ketenangan dan kedamaian yang tidak dapat diberikan oleh 

obat-obatan, tablet dan kapsul.
34

  

Manusia dari generasi ke generasi, dengan akal mereka yang 

lurus berkanan untuk tunduk kepada arahan dan saran para 

dokter manusia yang merupakan hasil dari pengalaman yang 

terbatas dan tidak pasti. 

Dari berbagai sudut pandang tersebut, dapat 

disimpulkan bahwa salat merupakan sikap berharap hati (jiwa) 

kepada Allah menimbulkan rasa takut, menumbuhkan rasa 

kebesaran dan kekuasaan-Nya dengan khusyuk dan ikhlas 

didalam seluruh ucapan dan perbuatan, yang dimulai dengan 

takbir dan diakhiri dengan salam. 

Keutamaan salat selain mendatangkan pahala bagi yang 

melakukannya, salat juga menjadi penghapus dosa, 

membersihkan manusia dari dosa-dosa yang pernah 

dilakukannya. Rasulullah saw bersabda, “Apa pendapat kalian 

jika didepan pintu salah seorang dari kalian ada sungai 

(mengalir); dia mandi darinya lima kali dalam sehari, apakah 

tersisaa kotoran darinya? Para sahabat menjawab, Tidak 

tertinggal kotoran sedikitpun.” Beliau saw bersabda 

“Demikianlah salat lima waktu Allah menghapuskan 

kesalahan-kesalahannya.” (HR. Bukhari dan Muslim).  

 Bahkan dalam riwayat lainnya, Rasulullah saw, 

pernah bersabda, “salat ialah kunci untuk masuk surga.”(HR. 

                                                             
       33 Ibid., 6. 
       34 Is-lama’il Muhammad Al-Muqaddim, Mengapa Kita Salat (Kutamaan Salat 

dan Dampak Buruk Melalaikannya), (Cet I, Jakarta: 2018), 29. 
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Tirmidzi). Tentu saja mereka yang masuk surga sudah pasti 

dihapuskan dosa-dosanya oleh Allah. 

Firman Allah dalam Q.S. An-Nisa 103, yang berbunyi: 

                       

                      

            

Maka apabila kamu telah menyelesaikan salat (mu), ingatlah 

Allah di waktu berdiri, di waktu duduk dan di waktu berbaring. 

Kemudian apabila kamu telah merasa aman maka dirikanlah 

salat itu (sebagaimana biasa) Sesungguhnya salat itu adalah 

fardhu yang ditentukan waktunya atas orang-orang yang 

beriman. (Q.S. An-Nisa 103) 

 

Selain itu disebutkan dalam surah Al-Baqarah ayat 238 

                         

Peliharalah semua salat(mu), dan (peliharalah) salat 

wusthaa. Berdirilah untuk Allah (dalam salatmu) 

dengan khusyu. (Q.S. Al-Baqarah 238) 

 

Dan masih berpuluh-puluh ayat yang mulia yang 

semakna dengan ayat-ayat tersebut. Sementara itu, hadist 

Rasul juga menjelaskan kedudukan salat dalam Islam, dalam 

hal ini beliau bersabda bahwa salat adalah tiang

 agama, barang siapa yang mendirikan salat, maka ia 

menegakkan agama, dan barang siapa meninggalkan salat 

maka ia merobohkan agama.
35

 

Salat tidak hanya mengatur hubungan manusia dengan 

Tuhannya saja, tetapi salat juga mengatur dalam hubungan jiwa 

atau rohani sebagaimana telah disebutkan, namun juga mengatur 

hubungan manusia dengan  manusia dan juga dengan 

                                                             
       35 Aunusy Syarif Qasim, Agama sebagai pegangan hidup, (Semarang: CV. Thoha 

Putra, 1993), 126. 
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masyarakat. Karena kebersihan jiwa dan rohani yang tampak 

dari pemusatan jiwa yang dibiasakan oleh manusia dalam 

salatnya, tentulah membuahkan hubungan antara orang salat 

dengan temannya dan dengan masyarakatnya, oleh karena itu 

Allah SWT menyebutkan hikmah salat dalam firmannya:  

                         

                            

    

Bacalah apa yang telah di wahyukan kepadamu, yaitu 

Al-Kitab (Al-Qur‟an) dan dirikanlah salat. 

Sesungguhnya salat itu mencegah dari perbuatan-

perbatan keji dan munkar, dan sesungguhnya 

mengingat Allah (salat) adalah lebih besar 

keutamaannya dari ibadah-ibadah yang lain. dan Allah 

mengetahui apa yang kamukerjakan. (Q.S Al-Ankabut: 

45). 

 

Hikmah tersebut dapat dicapai bila bentuk lahir dari 

salat itu dilaksanakan untuk merubah kotoran jiwa sehingga 

dengan hikmah-hikmah itu seorang manusia dapat menjauhi 

segala yang tercela dan perbuatan-perbuatan keji serta dari hal-

hal yang dianggap munkar oleh umat manusia.
36

 dan dengan 

demikian umat manusia merasa aman dari kejahatan seseorang, 

serta tiada menimpa mereka kecuali segala kebaikan. Demikian 

itulah merupakan tanda muslim yang sebenarnya (hakiki).
37

 

Jadi salat itu ialah mendhahirkan hajat dan keperluan 

kita kepada Allah yang kita sembah, dengan perkataan dan 

pekerjaan atau dengan kedua-duanya. Dengan demikian salat 

tidak hanya menyembah Tuhan tetapi juga berhubungan dengan 

                                                             
       36 Syekh Salim Ibnu Samir al Hadhrami, Ilmu Fiqh (Safinatunnaja) , Berikut 

penjelasannya (Bandung : Sinar Baru Algensindo, 2007), 6. 
       37 Aunusy Syarif Qasim, Agama sebagai pegangan hidup, (Semarang: CV. Thoha 

Putra, 1993), 129. 
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Dia, mengingat-Nya, berserah diri, mengadu, bermohon 

kepada-Nya, mensucikan hati, dan memperkokoh serta 

meningkatkan ruhani. Sesuai yang di syariatkan didalam ajaran 

islam, salat merupakan salah satu dari ibadah inti dari pokok 

yang dilaksanakan umat diseluruh dunia, karena di dalam islam 

salat ini termasuk dalam kategori ibadah khassah (khusus) atau 

ibadah mahdah (ibadah yang ketentuannya pasti atau murni).
38

 

Menurut Abu Aliyah, salat Allah adalah pujian-Nya di 

hadapan malaikat sementara salat malaikat berarti do’a. Ibnu 

Abbas mengatakan”Kata Yusballuna dalam ayat datas berarti 

Yubarrikuna atau memberkahi.” Salat Allah berarti pujian, 

sedangkan salat mahkluk (malikat, manusia, dan jin) berarti 

salat dengan sikap tubuh berdiri, rukuk, sujud, disertai do’a, 

istighfar, dan tasbih. Sementara itu salatnya mahkluk lainnya 

seperti burung dan pepohonan adalah berbentuk tasbih.
39

 

Sehingga dapat kita simpulkan bahwa ketepatan salat 

lima waktu yaitu mematuhi tata tertib atau aturan ibadat yang 

tersusun dari beberapa perkataan dan perbuatan yang dimulai 

dengan takbir, disudahi dengan salam, dan memenuhi beberapa 

syarat yang ditentukan dengan sikap tubuh berdiri, rukuk, sujud, 

disertai do’a, istighfar, dan tasbih. 

 

b. Waktu-Waktu Salat Lima Waktu 

Ketika umat Muslim melakukan Salat lima waktu 

terdapat beberapa waktu yang harus dilakukan untuk 

mengerjakan salat lima waktu tersebut. Menurut Teungku 

Muhammad Hasbi Ash- Shiddieqy menjelaskan dalam bukunya 

yang bejudul Kuliah Ibadah bahwa waktu-waktu salat lima 

waktu yaitu; 

a. Waktu ikhtiyar bagi fajar, ialah dari terbit fajar shiddiq 

hingga terbit matahari. 

b. Waktu Zhuhur, ialah dari tergelincirnya matahari hingga 

waktu bayangan sesuatu menjadi sama panjang. 

                                                             
       38 Quraish Shihab, Panduan Salat Bersama Quraish Shihab, (Jakarta: Republika, 

2003), 50. 
       39 Yanuardi Syukur, M.Si, Mukjizat Gerakan Salat, (Jakarta Timur: Pustaka 

Makmur, 2014), 4. 
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c. Waktu Ashar, ialah dari berakhirnya Zhuhur hingga 

kuning matahari. 

d. Waktu Magrib, ialah dari terbenam matahari hingga hilang 

syafaq merah 

e. Waktu Isya, ialah dari hilangnya mega merah hingga 

pertengahan malam. 

 

Menurut Muhammad Bagir Al-Habsyi dalam bukunya 

mnyebutkan waktu-waktu salat lima waktu, yaitu:
40

 

a. Shubuh, yaitu waktunya sejak saat fajar menyingsing 

sampai saat terbit matahari. Adapun sebaik-baik waktu 

pelaksanaannya ialah segera setelah masuk waktunya. 

b. Zhuhur, yaitu waktunya sejak saat zawal, ketika matahari 

mulai condong dari pertengahan langit kearah barat, dan 

berakhir ketika bayang-bayang segala suatu telah sama 

dengan panjang sebenarnya. Dianjurkan mengundurkan 

pelaksanaannya beberapa saat, demi menghindari udara 

yang sangat panas (terutama dalam hal pelaksanaanya 

secara jama’ah dimasjid sehingga tidak menyebabkan 

hilangnya khusyu’. Adapun diluar itu, sebaiknya 

dilaksanakan segera setelah masuk waktunya. 

c. Ashar, yaitu waktunya sejak berakhirnya waktu Zhuhur 

sampai terbenamnya matahari. Sebaik-baik 

pelaksanaannya adalah segera setelah masuk waktu Ashar. 

Mengundurkannya sampai saat cahaya matahari telah 

kekuning-kuningan, adalah makruh (tidak disukai).
41

 

d. Maghrib, yaitu waktunya setelah terbenam matahari 

sampai saat terbenamnya syafaq merah (cahaya merah 

yang merata di ufuk barat) kira-kira satu jam atau lebih, 

setelah terbenamnya matahari. Sebaik-baik waktu 

pelaksanaannya adalah awal awal waktunya. Menurut An-

Nawawi dalam Syarh Muslim, masih tetap boleh 

melaksanakannya sampai sebelum saat menghilangnya 

syafaq merah. Akan tetapi yang demikian itu hukumnya 

                                                             
       40 Muhammad Bagir Al-Habsyi, Fiqih Praktis, (Jakarta: Mizan, 1998), 107. 

       41 Ibid. 
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makruh. 

e. Isya’ yaitu waktunya sejak terbenamnya syafaq merah 

sampai saat menyingsingnya fajar (yakni saat masuknya 

waktu salat shubuh). Adapun sebaik-baik waktu 

melaksanakan salat isya’ ialah menjelang tengah 

malam.
42

 

 

c. Syarat-Syarat Salat 

Syarat salat terbagi menjadi dua yaitu syarat wajib dan 

syarat sah. Syarat wajib maknanya seseorang tidak dibebani 

kewajiban salat ketika salah satu dari syarat-syaratnya tidak 

terpenuhi. Disini ada enam bagian diantaranya yaitu: 

1. Islam. 

2. Baligh. 

3. Berakal sehat. 

4. Tidak sedang haid atau nifas. 

5. Mendengar informasi ihlal dakwah islam. 

6. Memiliki penglihatan dan pendengaran yang normal 

(Dampaknya, tidak wajib salat bagi yang tunanetra dan 

tunarungu sejak lahir, sebab ia tidak dapat menerima 

pelajaran salat baik dengan isyarat atau kalimat). 

Syarat sah itu sendiri, sebagaimana Syekh al-Islam 

Abu Zakaria al-Anshari dalam Tuhfah at-Thullab bi Syarhi 

Tahriri Tanqih al-Lubab, habib Muhammad bin Ahmad bin 

Umar as-Syathiri dalam Syahar al-Yaqut an-Nafisfi Madzhab 

Ibni Idris membahas 15 syarat salat yaitu: 

1. Beragama Islam. 

2. Mumayyiz (syarat ini untuk mengecualikan orang gila 

dan anak kecil yang belum mengerti apa-apa). 

3. Sudah masuk waktu salat. 

4. Mengetahui fardhu-fardhu salat. 

5. Tidak meyakini satu fardhupun sebagai laku sunnah. 

6. Suci dari hadast kecil dan besar. 

7. Suci dari najis, baik pakaian, badan, maupun tempat 

salat. 
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8. Menutup aurat bagi yang mampu (dengan batasan 

tertentu bagi perempuan dan laki-laki). 

9. Menghadap kiblat (kecuali bagi musafir yang 

melaksanakan salat sunnah, orang yang dalam 

kecamuk perang, dan orang yang buta arah „isytibahul 

qiblah‟. 

10. Tidak berbicara selain bacaan salat. 

11. Tidak banyak bergerak selain gerakan salat. 

12. Tidak sambil makan dan minum. 

13. Tidak dalam keraguan apakah sudah bertakbiratulihram 

atau belum. 

14. Tidak berniat memutus salat atau tidak dalam keraguan 

apakah akan memutus salatnya atau tidak. 

15. Tidak menggantungkan kebatalan salatnya dengan 

sesuatu apapun. 

 

d. Rukun-Rukun Salat 

Rukun-Rukun Salat ialah gerakan atau bacaan yang 

merupakan bagian tak terpisahkan dari Salat. Meninggalkan 

salah satu rukun salat mengakibatkan salat menjadi batal atau 

tidak sah. 

1. Niat,
43

 

 Rukun pertama dalam salat seperti juga dalam ibadah- 

ibadah lainnya adalah niat. Yaitu, menyengaja 

mengerjakan salat tertentu. Niat adalah perbuatan hati 

semata-mata. Karena itu, tidak cukup ucapan dengan lisan 

apabila hati sedang dalam keadaan lalai. Sebaliknya, niat 

untuk salat yang terbesit mantap di hati, tanpa dinyatakan 

dengan ucapan, sudah cukup demi sahnya salat. Walaupun 

begitu, boleh juga menyertainnya dengan ucapan lisan, 

jika hal itu menjadikan niatnya lebih mantap dan lebih 

konsentrasi. 
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2. Berdiri,
44

 

 Rukun kedua salat adalah berdiri bagi yang kuasa 

melakukannya. Dengan salat berdiri tubuh akan lebih 

sehat, karena badan lebih kuat dan keseimbangan tubuh 

lebih baik. Sedangkan bagi yang tidak kuasa, misalnya 

karena sakit diperbolehkan salat sambil duduk, atau dalam 

keadaan darurat boleh sambil berbaring ataupun 

terlentang. 

3. Membaca Takbiratul Ihram,
45

 

 Rukun ketiga salat adalah Takbirotul Ihram. Yaitu 

mengucapkan Allahu Akbar sebagai pembuka salat, segera 

setelah atau bersamaan dengan niat salat yang muncul di 

dalam hati. Saat takbiratul ihram, posisi tubuh berdiri 

tegak dengan kepala lurus agak menunduk, mengangkat 

kedua tangan sejajar telinga, lalu melipatnya didepan perut 

atau dada bagian  bawah. Selama berdiri untuk ber- 

takbirotul ihram dan membaca Al-fatihah dan surat yang 

lainnya, sbaiknya memfokuskan pandangan mata kea rah 

tempat sujud, sebagaimana dilakukan oleh Nabi Saw. 

dalam suatu riwayat. Tidak ada salahnya memejamkan 

mata, jika yang demikian itu lebih mendatangkan 

khusyu’.  

 Do’a istiftah (Iftitah) disunnahkan bagi setiap orang yang 

melakukan salat sebagai imam maupun makmum, atau 

yang mengerjakan salat sendiri, hanya dalam raka’at 

pertama salat fardhu ataupun sunnah. Kecuali dalam salat 

jenazah, atau sorang makmum masbuq yang mengikuti 

imamnya di tengah-tngah salat, maka tidak perlu membaca 

do’a istiftah (iftitah). 

4. Membaca Surat Al-Fatihah,
46

 

 Membaca Al-Fatihah termasuk basmalah adalah rukun 

keempat salat, yang wajib dibaca pada waktu berdiri di 

                                                             
       44 Yanuardi Syukur, M.Si, Mukjizat Gerakan Salat, (Jakarta Timur: Pustaka 

Makmur, 2014), 102. 
       45 Ibid, 111. 

       46 Muhammad Bagir Al-Habsyi, Fiqih Praktis, (Jakarta: Mizan, 1998), 124. 
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setiap raka’at salat fardhu maupun sunnah. Apabila telah 

selesai membaca Al-Fatihah, disunnahkan bagi imam, 

makmum atau yang salat sendiri mengucapkan amien 

(terimalah doa kami, ya Allah). 

5. Ruku’ dan Tuma’ninah,
47

 

 Selanjutnya, rukun yang kelima yaitu rukuk. Sekurang- 

kurangnya ruku’ ialah menunduk sehingga keadaan 

telapak tangan sampai ke lutut dan ber-thuma‟ninah 

(yakni tetap dalam keadaan seperti itu sejenak). Ruku’ 

yang sempurna ialah menunduk sedemikian rupa 

sehingga punggung menjadi lurus dan segaris dengan 

leher, kedua kaki tegak dan kedua telapak tangan di atas 

lutut, dengan jemari tangan agak direnggangkan. 

6. I’tidal dan Tuma’ninah,
48

 

 Rukun salat keenam adalah I’tidal yaitu gerakan kembali 

dari ruku’ ke posisi berdiri seperti semula, kemudian 

mengangkat kepala (bangkit) dari ruku’, sujud, dan duduk 

diantara dua sujud hamper sama lamanya. Khusus pada 

i’tidal rakaat kedua salat shubuh (menurut syafi’i), atau 

sebelum ruku’ pada raka’at kedua (menurut Malik) di 

sunnahkan membaca do’a qunut. 

7. Sujud,
49

 

 Setelah itu, bertakbir lagi sambil menuju ke gerakan 

sujud, posisi tubuh saat sujud adalah: menungging dengan 

meletakan kedua tangan, lutut, ujung kaki, dan dahi pada 

lantai. 

8. Duduk diantara dua sujud,
50

 

 Setelah sujud yang pertama, segera mengangkat kepala 

sambil bertakbir, lalu duduk iftirasy. Yaitu duduk di atas 

mata kaki (atau telapak kaki) kiri, telapak kaki kanan 

ditegakkan, dan ujung jari kaki kanan ditekuk 

menghadap kiblat (apabila hal itu tidak menyusahkan ). 
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       48 Ibid, 118. 
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Cara lain duduk iftirasy ialah duduk berjongkok dengan 

meletakkan pantai di atas kedua tumit yang ditegakkan, 

atau duduk sambil mengangkat kedua lutut ke atas. Duduk 

di antara dua sujud ini, yang merupakan rukun salat 

kedelapan, harus disertai thuma‟ninah. 

9. Membaca Tasyahud, 

Ada dua macam tasyahud, yaitu tasyahud awal dan 

tasyahud akhir. Membaca tasyahud awal adalah sunnah, 

sedangkan tasyahud akhir adalah rukun salat kesembilan 

yang wajib dibaca pada akhir setiap salat. 

10. Duduk Tasyahud,
51

 

a) Duduk Tasyahud Awal 

Apabila salat itu lebih dari dua rakaat, maka setelah 

sujud yang kedua (pada rakaat kedua) disunnahkan 

duduk (seperti duduk di antara du sujud) untuk 

membaca tasyahud awal.  

Duduk untuk membaca tasyahud awal ialah seperti 

cara duduk di antara kedua sujud, telapak tangan kiri 

dengan kelima jari yang terbuka diltakkan di atas 

paha kiri. Telapak tangan kanan di atas paha kanan, 

dengan jemari yang digenggam kecuali jari telunjuk 

yang terbuka dan ditopang oleh ibu jari. Posisi jari 

telunjuk kanan tetap seperti itu, kecuali apabila 

sampai kepada bacaan ilallah dari kalimat syahadat. 

b) Duduk Tasyahud Akhir 

 Duduk untuk membaca tasyahud akhir adalah wajib, 

mengingat bahwa membaca tasyahud akhir adalah 

wajib pula. Adapun cara duduk pada tasyahud akhir 

disunnahkan dengan cara tawarruk , yaitu pantat 

diletakkan di atas tanah, kaki kiri dikeluarkan ke 

sebelah kanan, kaki kanan ditegakkan, dengan 

jemarinya ditekuk menghadap kiblat. Selanjutnya 

posisi kedua tangan sama dengan posisinya pada 

waktu tasayahud awal. 

11. Membaca Salawat Nabi 
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12. Salam.
52

 

13. Tertib. 

 

e. Manfaat Gerakan Salat 

1. Manfaat Niat/Takbiratul Ihram. 

 Postur ini sangat bermanfaat untuk melancarkan 

peredaran darah (proses keseimbangan sirkulasi darah). 

Jika darah lancar, maka tubuh akan sehat. Pada waktu 

sikap berdiri tegak seluruh syaraf menjadi satu titik pusat 

pada otak. Jantung juga bekerja secara normal, paruparu, 

pinggang, tulang punggung lurus dan seluruh organ 

dalam keadaan normal. Waktu berdiri kedua kaki tegak 

sehingga telapak kaki pada posisi titik-titik yang sangat 

bermanfaat bagi kesehatan tubuh manusia. 

2. Manfaat Membaca Al-Fatihah 

 Manfaat Postur kedua ini yakni konsentrasi yang penuh 

menyebabkan relaksasi pada kaki dan punggung. 

Menggerakkan perasaan rendah hati kesederhanaan dan 

ketaatan. Menurut Syekh Hakim Moinuddin Chisti, pada 

saat pendiri salat membaca ayat-ayat Alquran diatas, 

seluruh bunyi diucapkan dalam bahasa Arab, yang akan 

memacu penyebaran seluruh sifatsifat Allah Yang 

Agung akan derajat yang terkendali secara sempurna di 

seluruh tubuh, pikiran dan jiwa. Getaran suara vokal 

panjang a, i dan u akan memacu hati, kelenjar pireal, 

kelenjar pituitary, kelenjar adreanalin dan paru-paru, 

serta akan membersihkan dan meningkatkan fungsi 

seluruh bagian tubuh. 

3. Manfaat Rukuk 

 Beberapa ilmuan Muslim telah menjelaskan manfaat dari 

gerakan rukuk. Diantaranya adalah Prof. Dr. H.A Saboe 

dan Prof. Dr. H.M. Hembing Wijayakusuma. Mereka 

telah membuktikan secara ilmiah keampuhan dari 

gerakan rukuk dalam menyembuhkan berbagai penyakit. 
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Beberapa keutamaan dan pengaruh rukuk yaitu 

memperkuat otot-otot dan sendi yang bekerja, 

menambah elastisitas tulang belakang dan 

memperkuatnya, menstimulasi kerja paru-paru dan 

menambah fleksibilitas dada.
53

  

4. Manfaat Bangkit dari Rukuk (I’tidal)  

Manfaatnya I’tidal yaitu yang bervariasi postur setelah 

rukuk dan sebelum sujud. Gerakan berdiri bungkuk 

berdiri sujud merupakan latihan pencernaan yang baik. 

Organ-organ pencernaan di dalam perut mengalami 

pemijatan dan pelonggaran secara bergantian. Efeknya, 

pencernaan menjadi lebih lancar. Efek yang lain yaitu 

darah segar tergerak keatas kedalam tubuh pada postur 

sebelumnya kembali pada keadaan yang semula, yang 

akan mengeluarkan toksin, tubuh akan mengalami 

relaksasi dan melepaskan semua ketegangan.  

5. Manfaat Sujud 

 Dampaknya variasi gerakan berdiri dan bungkuk pada 

gerakan rukuki’tidal-sujud merupakan latihan dalam 

organ pencernaan yang baik. Organ pencernaan dalam 

perut mengalami pemijatan dan pelonggaran secara 

bergantian. Hal ini dapat melancarkan dan memelihara 

fungsi sistem pencernaan. 

6. Manfaat Duduk antara Dua Sujud 

 Manfaat penting cara duduk pada waktu salat 

membebaskan ujung-ujung bagian bawah dari kebekuan 

darah atau memperlambatnya di dalam pembuluh darah 

seseorang yang dapat menyebabkan timbulnya berbagai 

macam penyakit. Inilah yang menyebabkan bahwa berat 

badan pada waktu duduk itu dapat menekan dua betis. 

Pada saat itu jaringan-jaringan lunak yang dikandungnya 

tertekan. Maka, bisa menekan dengan satu tekanan yang 

disebabkan berat badan sebagaimana bunga karang 

tertekan dengan tekanan diatasnya. Kemudian darah 

akan mengalir ke pembuluh darah melaluinya agar 
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mudah ke atas melalui telapak kaki menuju ke jantung. 

Bagi laki-laki, tumit kaki kanan mengerut dan berat kaki 

serta bagian tubuh berada pada tumit tersebut. Posisi ini 

membantu pengeluaran zat racun dari lever dan memacu 

gerak peristaltik pada usus besar. Bagi perempuan, 

pertahankan kedua kaki dibawah badannya, telapak kaki 

menghadap ke atas. Tubuh akan kembali mengalami 

relaksasi yang sama, dan postur ini membantu 

pencernaan dengan menggerakkan isi perut ke arah 

bawah. 

7. Manfaat Tasyahud (Iftirasy dan Tawarruk) 

Menurut Prof. Saboe dan Prof. Hembing, posisi ini 

sangat bermanfaat bagi kesehatan jiwa dan raga. Duduk 

tawarruk merupakan penyembuh penyakit tanpa operasi, 

karena duduk tawarruk dapat dilihat posisinya yang 

mengangkat kaki kanan dan menghadapkan jari-jari 

kakinya ke arah kiblat memijat pusat-pusat daerah otak, 

ruas tulang punggung teratas, rongga radang dan dahi, 

kelenjer gondok kecil, mata, leher, dan amandel, otot-

otot bahu yang terdapat pada ujung-ujung jari kaki. Pada 

saat duduk tawarruk juga terjadi pemijatan terhadap 

kelenjer alat kelamin lakilaki (prostat) yang melingkupi 

bagian atas aliran kandung kemih dan berbatasan pada 

poros usus, selanjutnya pijatan terhadap pembuluh 

tempat pancaran air mani (vasdeferensi), juga pemijatan 

terhadap organ pengeras zakar, yaitu suatu organ 

pengembang yang bekerja sebagai pons dan jika terisi 

dengan darah (bulbuscorporis cavernosi) akan 

menegakkan pelir (penis) dan buah pelir (apidymis). 

8. Manfaat Salam 

 Manfaaat salam dalam salat yaitu memperkuat otot yang 

sedang bekerja, menambah keelastisitannya, 

memperbaiki otot-otot yang mengerut, menjauhkan leher 

dari kekeringan dan ketegangan. Begitu juga gerakan ini 

dapat membantu menambah elastisitas tulang-tulang 

pada tulang belakang bagian atas di dalam leher 
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mencegah pengerasan tulang (osteoclerotis) dan 

pertautan-pertautannya. Selain itu, gerakan ini bekerja 

membebaskan pembuluh-pembuluh darah besar yang ada 

di dalam leher seperti pembuluh nadi leher yang timbal 

balik dengan kedua cabangnya baik di dalam maupun di 

luar, dan pembuluh darah urat leher dengan kedua 

penopangnya.  

 

C. Kedisiplinan 

a. Pengertian Kedisiplinan 

Dalam suatu tempat dan keadaan, disiplin merupakan 

suatu hal yang sangat penting untuk dimiliki. Apalagi 

konteksnya yaitu dalam lembaga yayasan, lembaga pendidikan 

dan organisasi, maka disiplin adalah hal yang sangat penting 

untuk pertumbuhan sebuah lembaga dan organisasi, disiplin 

digunakan untuk memberikan konsep kebiasaan terhadap 

proses lembaga agar nantinya dapat mendarah daging pada 

setiap anak dalam menjalankan kepercayaan yang diberikan 

oleh suatu lembaga tersebut. Disamping itu disiplin 

memberikan manfaat yang sangat besar bagi setiap anak yang 

berada dilembaga atau organisasi untuk menyenangi peraturan, 

prosedur, serta kebijakan yang telah ditentukan oleh lemabaga 

tersebut. 

Disiplin merupakan salah satu kebutuhan dasar anak 

yang sangat penting dalam rangka pembentukan dan 

pengembangan watak anak secara sehat. Tujuannya disiplin 

yaitu agar anak dapat secara kreatif dan dinamis dalam 

mengembangkan kehidupannya di kemudian hari.  

Menurut Hurlock disiplin berasal dari kata yang sama 

dengan “disciple”, yaitu seseorang yang belajar suka rela 

mengikuti seorang pemimpin.
54

 Orang tua dan Guru merupakan 

pemimpin dan anak merupakan murid yang sedang belajar dari 

orang tua dan gurunya, dengan cara mengikuti hidup menuju ke 

hidup yang berguna dan bahagia. Sedangkan disiplin dalam 

Kamus Ilmiah Populer yaitu diartikan sebagai tata tertib, 
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peraturan, dan ketaatan.
55

 Selain itu disiplin yaitu suatu cara 

untuk membantu anak agar dapat mengembangkan 

pengendalian diri. Dengan disiplin anak dapat memperoleh 

suatu batasan untuk memperbaiki tingkah lakunya yang salah. 

Disiplin juga dapat mendorong, membantu, dan membimbing 

anak agar memperoleh perasaan yang puas karena kepatuhan 

dan kesetiannya. 

Kedisplinan merupakan suatu hal yang sangat mutlak 

dalam kehidupan manusia, karena seorang manusia tanpa 

disiplin yang kuat akan merusak sendi-sendi kehidupannya, 

yang akan membahayakan dirinyadan manusia lainnya bahkan 

alam sekitarnya. Dalam Al-Qur’an dijelaskan tentang disiplin 

dalam surat Al-Ashr ayat 1-3 yang berbunyi: 

                     

                      

Demi masa, sesungguhnya manusia itu benar-benar 

dalam kerugian, kecuali orang-orang yang beriman 

dan mengerjakan amal saleh dan nasehat menasehati 

supaya mentaati kebenaran dan kesabaran (Al-Ashr 

ayat 1-3) 

Surat diatas menjelaskan bahwa manusia yang tidak 

dapat menggunkan mAsanya dengan sebai-baik mungkin 

termasuk golongan yang merugi. Surat diatas sangat jelas 

menunjukan kepada kita bahwa Allah telah memerintahkan 

kepada hamba-Nya untuk selalu hidup disiplin. Karena deng 

disiplin kita dapat hidup teratur. Sedangkan hidup kita sedang 

disiplin berarti kita tidak bias hidup teratur bahkan hidup kita 

akan hancur berantakan. 

Menurut The Liang Gie disiplin yaitu suatu keadaan 

tertib dimana orang-orang yang tergabung dalam suatu 

organisasi tunduk pada peraturan-peraturan yang telah ada 

dengan rasa senang hati. Sedangkan menurut Good’s 
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mengatakan sebagai berikut: 

a) Proses atau hasil pengarahan dan pengendalian keinginan, 

dorongan dan kepentingan, guna mencapai tindakan yang 

lebih efektif. 

b) Pengendalian perilaku secara langsung dan otoriter dengan 

hukuman atau hadiah. 

c) Pengekangan dorongan dengan cara yang tak nyaman dan 

menyakitkan. 

d) Mencari tindakan terpilih dengan aktif, ulet dan diarahkan 

sendiri meskipun menghadapi rintangan. 

Menurut definisi diatas dapat  disimpulkan bahwa 

kedisiplinan yaitu suatu kondisi yang tercipta dan terbentuk 

melalui proses dari serangkaian perilaku yang menunjukan 

nilai ketertiban, ketaatan, kesetiaan, kepatuhan, dan 

keteraturan. Disiplin merupakan sangat penting untuk 

diterapkan secara konsisten agar mencapai manusia yang baik. 

Menurut Soekanto dalam bukunya berjudul 

Memeperkenalkan Sosiologi bahwa, Kedisiplinan dikaitkan 

dengan keadaan yang tertib. Artinya yaitu suatu keadaan 

dimana perilaku atau tingkah laku seseorang mengikuti pola-

pola tertentu yang telah ditetapkan terlebih dahulu. 

Dari beberapa pendapat ahli diatas dapat disimpulkan 

bahwa displin adalah sebuah aturan yang dibuat untuk 

menghukum dan melatih anak secara suka rela dan dapat 

melakukan apa yang sudah menjadi aturan pemimpinnya dan 

mematuhi semua peraturan tata tertib yang tertulis maupun 

tidak tertulis akan mampu membuat anak memiliki sikap 

disiplin dan akan terbiasa dengan hidup disiplin. 

 

b. Jenis-Jenis Kedisiplinan 

Jenis-jenis untuk menciptakan sebuah kedisiplinan 

yang dapat timbul, baik dari diri sendiri maupun dari 

perintah. 

 

1. Self Imposed Displine adalah kedisiplinan yang 

timbul dari diri sendiri atasa dasar kerelaan, 
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kesadaran dan bukan timbul atas paksaan atau 

perintah. Kedisiplinan timbul karena seseorang 

merasa terpenuhi kebutuhannya dan merasa telah 

menjadi bagian dari organisasi sehingga orang 

akan tergugah hatinya untuk sadar dan secara 

sukarela memenuhi segala peraturan yang sudah 

ditetapkan. 

2. Command Dicipline  adalah kedisiplinan yang 

timbul karena paksaan, perintah, hukuman serta 

kekuasaan. Maka kedisiplinan bukan timbul 

karena perasaab ikhlas dan kesadaran dari diri 

sendiri anak tetapi timbul karena adanya ancaman 

atau paksaan dari orang lain. 

 

c. Macam-Macam Disiplin 

Macam-macam disiplin banyak sekali namun yang 

umum yaitu 

1. Disiplin Otoriter atau Disiplin Tradisional  

Disiplin tradisional yaitu peraturan dan pengaturan 

yang bersifat keras untuk memaksakan, 

menghukum, dan mengawasi. Tekniknya 

mencakup hukuman yang berat bila terjadi 

kegagalan memenuhi standar, atau sama sekali 

tidak adanya persetujuan, pujian atau tanda-tanda 

penghargaan lainya bila seorang anak memenuhi 

standar yang diharapkan.  

2. Disiplin Demokratis atau Disiplin Modern 

Metode demokratis yaitu merupakan penjelasan, 

diskusi atau penalaran untuk membantuanak 

mengerti mengapa perilaku sangat diharapkan. 

Metode demokratis ini lebih menekankan aspek 

edukatif dari disipli dari pada aspek hukuannya. 

3. Disiplin Permisif atau Disiplin Liberal 

Disiplin persimif sebenarnya berarti sedikit 

disiplin atau tidak disiplin. Biasanya displin 

permisif ini tidak membimbng anak ke pola 
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perilaku yang disetujui secara sosial dan tidak 

menggunakan hukuman.
56

 

Berbagai macam disiplin yang telah disebutkan di atas, 

pernah diterapkan dalam kehidupan sehari-hari, paling lama 

diterapkan yaitu disiplin tradisional atau yang disebut Hurlock 

sebagai disiplin otoriter. Disiplin otoriter ini sangat kaku, 

peraturan dibuat sangat ketat dan rinci, segala tindakan yang 

ada yaitu atas kehendak atasan, baik orang tua maupun guru, 

tanpa memperdulikan perasaan setiap anak yang menjalaninya. 

Orang yang berada dalam lingkup disiplin ini diminta untuk 

mematuhi dan mentaati semua peraturan yang telah disusun 

dan ditetapkan di tempat itu, apabila melanggar peraturan yang 

telah diberlakukan maka akan menerima sanksi yang berat, dan 

sebaliknya apabila mematuhi peraturan yang telah ditetapkan 

itu kurang mendapat penghargaan atau hal tersebut sudah 

dianggap sebagai kewajiban, jadi tidak perlu adanya 

penghargaan. Jadi, dalam penerapannya tidak seimbang antara 

hukuman dan penghargaan. 

 

d. Cara Meningkatkan Disiplin 

Disiplin sangat membantu anak dalam mencapai tahap 

perkembangan yaitu menyesuaikan diri dengan peraturan dan 

norma yang berlaku bai dilingkungan masyarakat, sekolah dan 

keluarga. Setiap orang tua maupun guru memiliki cara berbeda 

dalam mendisiplinkan anaknya. Ada beberapa yang dapat 

dilakukan oleh orang tua maupun guru untuk meningkatkan 

disiplin pada anak, yaitu sebagai berikut: 

1. Memberikan pilihan secara bebas kepada anak. 

2. Memberikan pemahaman tentang konsekuensi dari 

perilaku yang dilakukan oleh anak. 

3. Memperkuat perilaku yang baik dengan 

memberikan pujian dan perhatian positif berupa 

senyuman maupun pelukan. 

4. Menciptakan lingkungan dan suasana yang 

nyaman serta memberikan batasan sesuai dengan 
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usia dan taraf perkembangan anak. 

5. Membuat system reward (penghargaan) untuk 

mendorong anak agar berperilaku disiplin. 

6. Menunjukan sikap dan perilaku yang baik dan 

menyenangkan, agar anak patuh. 

7. Konsistensi terhadap metode disiplin yang 

digunakan dalam menghukum anak agar anak 

memahami konsekuensi dari perilaku yang 

dilakukannya.  

 

e. Tujuan dan Fungsi Disiplin 

Ada beberapa pendapat para ahli tentang tujuan dari 

disiplin. Bernhard menyatakan bahwa tujuan disiplin diri yaitu 

mengupayakan pengembangan minat dan mengembangkan anak 

menjadi manusia yang baik, yang akan menjadi sahabat, 

tetangga, dan warga Negara yang baik.
57

 Hurlock mengatakan 

bahwa tujuan seluruh disiplin itu “untuk membentuk perilaku 

sedemikian rupa hingga ia akan sesuai dengan peran-peran 

yang ditetapkan kelompok budaya, tempat individu itu 

diidentifikasi.” 

Hurlock menyatakan bahwa fungsi disiplin dapat 

dibagi menjadi dua yaitu, disiplin bermanfaat dan tidak 

bermanfaat. 

1. Fungsi yang bermanfaat 

a) Untuk mengajar anak bahwa perilaku tertentu selalu 

akan diikuti hukuman, namun yang lain akan diikuti 

pujian 

b) Untuk membantu anak mengembangkan 

pengendalian diri dan mengarahkan diri sehingga 

mereka dapat mengembangkan hati nurani untuk 

membimbing tindakan mereka. 

c) Untuk mengajar anak suatu tingkatan penyesuaian 

yang wajar, tanpa menuntut konformitas yang 

berlebihan. 
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2. Fungsi yang tidak bermanfaat 

a) Sebagai pelampiasan agresi orang yang 

mendisiplinkan. 

b)    Untuk menakut-nakuti anak. 

Disiplin dapat membuat anak tidak merasa dipaksa 

dalam mentaati peraturan-peraturan, akan tetapi anak sudah 

dapat memerintah dirinya sendiri untuk melakukan sesuatu 

tanpa merasa dipaksa oleh orang lain, disiplin juga dapat 

menjadikan seseorang memiliki kecakapan belajar yang baik, 

dan dapat pembentukan proses ke arah pembentukan yang 

luhur. 

 

f. Indikasi Perilaku Kedisiplinan 

Indikasi perilaku kedisiplinan yaitu suatu syarat yang 

harus dipenuhi seseorang agar dapat dikategorikan mempunya 

perilaku disiplin. Indikasi tersebut yaitu: 

1. Ketaatan terhadap peraturan 

Peraturan merupakan suatu pola yang telah ditetapkan 

untuk tingkah laku. Pola tersebut dapat ditetapkan oleh 

guru, orang tua, pengurus dan teman bermain. Tujuannya 

yaitu untuk membekali anak dengan pedoman perilaku 

yang disetujui dalam situasi tertentu.  

2. Kepatuhan menjauhi larangan 

Pada sebuah peraturan terdapat larangan yang harus 

dipatuhi. Dalam hal tersebuat larangan yang ditetapkan 

bertujuan untuk membantu mengekang perilaku yang tidak 

diinginkan.  

3. Kepedulian terhadap lingkungan 

Pembinaan dan pembentukan disiplin dapat ditentukan 

oleh keadaan lingkungannya. Keadaan dalam suatu 

lingkungan yaitu ada atau tidak adanya sarana-saran yang 

diperlukan bagi pelancaran proses belajar mengajar 

ditempat tersebut, dan menjaga kebersihan atau keindahan 

lingkungan dimana mereka berada, yang termasuk saran 

tersebut yaitu seperti gedung sekolah dengan segala 

perlengkapannya.  
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g. Unsur-Unsur Disiplin 

Disiplin diharapkan mampu mendidik pasien untuk 

berperilaku sesuai dengan standar yang ditetapkan kelompok 

sosial (Yayasan), ia harus mempunyai unsur 3 pokok, apapun 

cara disiplin yang digunakan yaitu peraturan sebagai pedoman 

perilaku, hukuman untuk pelanggaran peraturan, dan 

penghargaan untuk perilaku yang sejalan dengan peraturan 

yang berlaku.
58

 

1. Peraturan 

Peraturan yaitu pola yang ditetapkan untuk tingkah laku. 
59

 

Maka peraturan dapat membantu pasien untuk mengekang 

perilaku yang tidak diinginkan. Peraturan dalam unsur-

unsur disiplin meliputi tiga hal, yaitu perbuatan yang 

harus dilarang, sanksi yang diberikan harus menjadi 

tanggung jawab pelanggar, dan prosedur. 

2. Hukuman  

Hukuman berasal dari kata latin yaitu punier dan berarti 

menjatuhkan hukuman kepada seseorang karena suatu 

kesalahan, perlawanan atau pelanggaran sebagai ganjaran. 

Adapun pokok-pokok hukuman yang baik adalah 

sebagai berikut: 

a) Hukuman harus disesuaikan dengan pelanggaran, dan 

harus mengikuti pelanggaran sedini mungkin 

sehingga anak akan mengasosiasikan keduanya. 

b) Hukuman yang diberikan harus konsisten sehingga 

anak itu mengetahui bahwa kapan saja suatu 

peraturan dilanggar, hukuman itu tidak dapat 

dihindarkan. 

c) Apapun bentuk hukuman yang diberikan, sifatnya 

harus impersonal sehingga anak itu tidak akan 

menginterpretasikannya sebagai “kejahatan” si 

pemberi hukuman. 

d) Hukuman harus konstruktif sehingga memberi 

                                                             
       58 Mamlatul Mukharomah, KolerasiAntara Salat Lima WaktuDengan 
Kedisiplinan Siswa Kelas VIII, (Malang, 2015), 48. 

       59 Elizabeth B. Hurlock, Perkembangan Anak 2 (Jakarta: Erlangga 1978). 85. 
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motivasi untuk yang disetujui secara sosial di 

masa mendatang.  

e) Suatu penjelasan mengenai alasan mengapa hukuman 

diberikan harus meenyertai hukuman agar anak itu 

akan melihatnya sebagai adil dan benar. 

f) Hukuman harus mengarah ke pembentukan hati 

nurani untuk menjamin pengendalian perilaku diri di 

dalam masa mendatang. 

g) Hukuman tidak boleh membuat anak merasa terhina 

atau menimbulkan rasa permusuhan.
60

 

Hukuman yang mendidik adalah hukuman yang 

menyadarkan pihak yang bersalah, bahwa hal yang baru 

saja terjadi hendaknya tidak diulangi. Hukuman haruslah 

dipandang sebagai bentuk pertanggungjawaban atas 

perbuatan yang melanggar batasan-batasan yang 

ditetapkan. Hukuman tidak harus selalu menyakitkan, dan 

jangan dijadikan sebagai luapan kemarahan atau 

penyaluran emosi dari si penghukum. Jika harus 

memberikan hukuman, hukumlah anak sesuai dengan 

tingkat pemahaman anak tentang hukuman tersebut. 

3. Penghargaan 

Penghargaan (reinforcement) didefinisikan sebagai 

konsekuen yang menguatkan tingkah laku. Tidak semua 

hadiah yang diberikan seseorang dapat menjadi reinforce 

bagi perilaku yang diinginkan. Oleh karena itu agar 

sebuah hadiah (reinforcement) yang diberikan kepada 

seseorang untuk meningkatkan perilakunya yang sesuai, 

maka perlu memahami jenis-jenis hadiah yang disukai 

atau diperlukan oleh orang yang akan diberi hadiah. 

Penghargaan dilihat dari jenisnya dibagi menjadi 

dua, yaitu: 

 

1) Primer yaitu penghargaan berupa kebutuhan dasar 

manusia. Seperti makanan, air dan lain sebagainnya. 

2) Sekunder yaitu penghargaan yang diasosiasikan 
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dengan penghargaan primer. 

Penghargaan dilihat dari segi bentuknya dibagi 

menjadi dua, yaitu: 

1) Penghargaan Positif yaitu konsekuen yang diberikan 

untuk menguatkan atau meningkatkan perilaku 

seperti hadiah, pujian, kelulusan dan lain sebagainya. 

2) Penghargaan Negatif yaitu menarik diri dari situasi 

yang tidak menyenangkan untuk menguatkan tingkah 

laku. 

 

h) Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kedisiplinan 

Ada dua faktor yang dapat mempengaruhi 

terbentuknya suatu kedisiplinan dalam diri seseorang yaitu : 

1. Faktor intern, yaitu faktor yang terdapat dalam diri 

orang yang bersangkutan, faktor-faktor tersebut meliputi: 

a) Faktor Pembawaan 

Menurut aliran nativisme nasib anak itu sebagian besar 

berpusat pada pembawaannya sedangkan pengaruh 

lingkungan hidupnya hanya sedikit baik buruknya 

perkembangan anak. Sepenuhnya bergantung pada 

pembawaannya.
61

 Pendapat itu menunjukkan bahwa 

salah satu faktor yang menyebabkan orang bersikap 

disiplin adalah pembawaan yang merupakan warisan 

dari keturunannya. 

b) Faktor Kesadaran 

Kesadaran yaitu hati yang telah terbuka dan pikirannya 

yang telah terbuka tentang apa yang telah dikerjakan.
62

 

Disiplin akan lebih mudah ditegakkan bilamana timbul 

dari kesadaran setiap insan, untuk selalu mau 

bertindak taat, patuh, tertib, teratur bukan karena ada 

tekanan atau paksaan dari luar.
63

 Berdasarkan 

pernyataan tersebut menunjukkan jika seseorang 

                                                             
       61 Muhammad Kasiran, Ilmu Jiwa Perkembangan 

(Surabaya: Usaha Nasional, 1983),  27. 

      62  Djoko Widagdho, dkk, Ilmu Budaya Dasar (Jakarta: Bumi Aksara, 1994), 152. 
       63 Soegeng Prijodarminto, Disiplin Kiat Menuju Sukses, (Jakarta: Pradnya 

Paramita, 1994), 23. 
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memiliki kesadaran atau pikirannya telah terbuka untuk 

melaksanakan disiplin maka ia pun akan melakukan. 

c) Faktor Minat dan Motivasi 

Minat yaitu suatu perangkat manfaat yang terdiri dari 

kombinasi, perpaduan dan campuran dari perasaan, 

harapan, prasangka, cemas, takut dan kecenderungan 

lain yang bisa mengarahkan individu kepada suatu 

pilihan tertentu. Sedangkan motivasi adalah suatu 

dorongan atau kehendak yang menyebabkan seseorang 

melakukan suatu perbuatan tertentu untuk mencapai 

tujuan tertentu. 

 

D. NAPZA 

a. Pengertian NAPZA 

Narkoba atau NAPZA yaitu bahan atau zat yang dapat 

mempengaruhi kondisi kejiwaan/ psikologi seseorang seperti 

(pikiran, perasaan dan perilaku) serta dapat menimbulkan 

ketergantungan fisik dan psikologi. Yang termasuk dalam 

NAPZA yaitu Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif lainnya. 

NAPZA adalah seseorang yang memakai narkoba yang 

bertujuan bukan untuk mengobati, atau biasa yang digunakan 

tanpa indikasi atau pengawasan dokter, baik digunakan hanya 

sekali, berkali-kali atau terus-menerus yang dapat 

menyebabkan ketagihan atau ketergantungan baik fisik maupun 

mental emosional, sehingga dapat menyebabkan gangguan 

fisik, mental emosional dan fungsi sosialnya. 

Narkoba bukanlah istilah kedokteran atau psikologi. 

Istilah itu sering digunkan dalam instituisi resmi (termasuk 

pemerintah), bahkan sering digunakan dalam undang-undang, 

merupakan singkatan dari kata “Narkotika” dan “Obat-obatan 

Berbahaya”. Dalam ilmu kedokteran narkotika dan obat-obatan 

berbahaya sering digunakan untuk tujuan pengobatan. Karena 

yang berbahaya bukan narkoba itu sendiri melainkan 

penyalahgunaan narkoba untuk tujuan-tujuan lain diluar tujuan 

kedokteran.  

Istilah narkotika berasal dari narkosis yang 
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dikemukakan oleh Bapak Ilmu Kedokteran, Hipokrates untuk 

zat yang menimbulkan mati rasa atau rasa lumpuh. Dalam 

undang-undang yang dimaksud dengan narkotika yaitu opium, 

zat sintesis, dan kokain.
64

 Marijuana (ganja) diindonesia 

dilarang oleh undang-undang dan digolongkan sebagai 

narkotika, sebenarnya bukan tergolong narkotika, baik dilihat 

dari sudut struktur kimia zat maupun dari dampak 

pemakaiannya (hanya menimbulkan ketergantungan, tidak 

mematikan). 

Ketergantungan yaitu suatu keadaan dimana telah 

terjadi ketergantungan fisik dan psikis, sehingga tubuh 

memerlukan jumlah NAPZA yang makin bertambah 

(toleransi), apabila pemakaiannya dikurangi atau deberhentikan 

akan timbul gejala putus zat (withdrawl symtom). Oleh karena 

itu ia selalu berusaha memperoleh NAPZA yang 

dibutuhkannya dengan cara apapun, agar dapat melakukan 

kegiatannya sehari-hari secara normal. 

Dalam persepektif islam narkoba merupakan salah satu 

jenis dari khamar karena dapat menyebabkan hilang kesadaran 

bagi pengguna. Ketika sesuatu hal lebih besar manfaat 

buruknya daripada manfaat baiknya maka sesuatu itu menjadi 

haram baginya untuk digunakan. Al-Qur’an secara tegas telah 

melarang minum-minuman seperti khamr, yaitu minuman yang 

memabukan narkotika dan jenis minuman keras. Diterangkan 

dalam Q.S Al-Maidah: 90. 

                       

                  

Hai orang-orang yang beriman, Sesungguhnya 

(meminum) khamar, berjudi, (berkorban untuk) 

berhala, mengundi nasib dengan panah, adalah 

termasuk perbuatan syaitan. Maka jauhilah perbuatan-

perbuatan itu agar kamu mendapat keberuntungan. 

 

 

                                                             
       64 Wirawan Sarwono, Pengantar Psikologi Umum, (Depok: Rajawali, 2018), 268. 
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b. Jenis-Jenis NAPZA 

NAPZA dibagi dalam 3 jenis, yaitu Narkotika, 

Psikotropika dan Zat adikiktif lainnya. Tiap jenis dibagi-bagi 

lagi dalam kelompok. 

1. Narkotika 

Narkotika adalah: zat atau obat yang berasal dari tanaman 

atau bukan tanaman baik sintetis maupun semisintetis 

yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan 

kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai 

menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan 

ketergantungan.  

Berdasarkan Undang-Undang No 35 th 2009 narkotika 

terdiri dari 3 golongan : 

a) Narkotika golongan I, yaitu narkotika yang hanya dapat 

digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan 

dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai 

potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan.  

Contoh narkotikanya seperti Heroin, Kokain, Ganja, 

Morfin, Opium dan lain sebagainya. 

b) Narkotika golongan II, yaitu narkotika yang berkhasiat 

pengobatan, digunakan sebagai pilihan terakhir dan dapat 

digunakan dalam terapi dan untuk tujuan pengembangan 

ilmu pengetahuan serta mempunyai potensi tinggi 

mengakibatkan ketergantungan. Contoh narkotikanya 

seperti Petidin, Benzetidin, Betametadol dan lain 

sebagainya. 

c) Narkotika golongan III, yaitu narkotika yang berkhasiat 

pengobatan dan banyak digunakan dalam terapi dan tujuan 

pengebangan ilmu pengetahuan serta mempunyai potensi 

ringan mengakibatkan ketergantungan. Contoh 

narkotikanya seperti Codein dan lain sebagainya. 
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2. Psikotropika 

Psikotropika yaitu zat atau obat, baik alamiah 

maupun sintetis bukan narkotika, yang berkhasiat 

psikoaktif melalui pengaruh selektif pada susunan 

saraf pusat yang menyebabkan perubahan khas 

pada aktifitas mental dan perilaku. 

 

Menurut UU RI No 5 th 1997 psikotropika terdiri dari 

4 golongan : 

a) Psikotropika golongan 1 yaitu psikotropika dengan 

daya  adiktif yang sangat kuat, belum diketahui 

manfaatnya untuk pengobatan dan sedang diteliti 

khasiatnya. Contohnya seperti MDMA, ekstasi, LSD 

dan lain sebagainya. 

b) Psikotropika golongan II yaitu psikotropika dengan 

daya adiktif kuat serta berguna untuk pengobatan dan 

penelitian. Contohnya seperti Amfetamin, 

metamfetamin, metakulaon, dan lain sebagainya. 

c) Psikotropika golongan III yaitu psiktropika dengan 

daya adiksi sedang serta berguna untuk pengobatan 

dan penelitian. Contohnya seperti Lumibal, 

buprenorsina, fleenitrazepam dan lain sebagainya. 

d) Psikotopika golongan IV yaitu psikotropika yang 

memiliki daya adiktif ringan serta berguna untuk 

pengobatan dan penelitian. Contohnya seperti 

nitrazepam, (BK, mogadon, dumolid), diazepam, dan 

lain sebagainya. 

3. Zat Adiktif lainnya 

Yang termasuk Zat Adiktif lainnya yaitu bahan atau zat 

yang berpengaruh psikoaktif diluar Narkotika dan 

Psikotropika, meliputi : 

a) Minuman Alkohol yaitu mengandung etanol etil 

alkohol, yang berpengaruh menekan susunan saraf 

pusat, dan sering menjadi bagian dari kehidupan 

manusia sehari – hari dalam kebudayaan tertentu. 

Jika digunakan bersamaan dengan Narkotika atau 
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Psikotropika akan memperkuat pengaruh obat atau 

zat itu dalam tubuh manusia.  

Ada 3 golongan minuman beralkohol :  

1)     Golongan A : kadar etanol 1 – 5 % ( Bir ).  

2)   Golongan B : kadar etanol 5 – 20 % (Berbagai 

minuman anggur).  

3)  Golongan C : kadar etanol 20 – 45 % (Whisky, 

Vodca, Manson House, Johny Walker). 

b) Inhalasi ( gas yang dihirup ) dan solven ( zat 

pelarut ) mudah menguap berupa senyawa 

organik, terdapat pada berbagai barang 

keperluan rumah tangga, kantor, dan sebagai 

pelumas mesin. Yang sering disalah gunakan 

yaitu : Lem, Tiner, Penghapus Cat Kuku, 

Bensin.  

c) Tembakau, pemakaian tembakau yaitu 

mengandung nikotin yang sangat luas di 

masyarakat. Dalam upaya penanggulangan 

NAPZA di masyarakat, pemakaian rokok dan 

alkohol terutama pada remaja, harus menjadi 

bagian dari upaya pencegahan, karena rokok 

dan alkohol sering menjadi pintu masuk 

penyalahgunaan NAPZA lain yang 

berbahaya. 
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