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ABSTRAK 

Salat tahajud adalah salat sunah utama yang dianjurkan oleh Rasulullah 
Saw. Ada empat variabel salat tahajud yaitu frekuensi melakukan salat tahajud, 
jumlah rakaat salat tahajud, waktu utama melakukan salat tahajud, dan motivasi 
melakukan salat tahajud yang dapat mempengaruhi tingkat stres. Salat tahajud 
yang dilakukan dengan ikhlas dan khusyuk akan memberikan ketenangan batin 
dan menentramkan jiwa. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh 
keempat variabel di atas dengan tingkat stres pada siswa SMA Negeri 4 Surakarta. 

Penelitian ini menggunakan metode analitik dengan pendekatan cross 
sectional. Subyek penelitian adalah siswa kelas X SMAN 4 Surakarta. Jumlah 
sampel sebanyak 51 orang. Pengambilan sampel dengan teknik total sampling. 
Alat ukur yang digunakan adalah DASS Stres yang terdiri dari 14 item pertanyaan 
dan kuesioner salat tahajud. Analisis data bivariat dengan Chi-square. Analisis 
multivariat dengan regresi logistik.  

Hasil yang diperoleh dari penelitian ini dengan menggunakan Chi-square 
didapatkan hasil semua variabel bermakna kecuali variabel jumlah rakaat salat 
tahajud. Dengan menggunakan analisis multivariat, variabel waktu utama 
melakukan salat tahajud dikeluarkan karena memiliki p > 0,05 (tidak bermakna). 
Jadi, variabel yang  berpengaruh terhadap tingkat stres adalah variabel motivasi 
melakukan salat tahajud (p=0,007) dan frekuensi melakukan salat tahajud 
(p=0,018).  

Dapat disimpulkan bahwa dalam penelitian ini, motivasi melakukan salat 
tahajud dan frekuensi melakukan salat tahajud berpengaruh terhadap tingkat stres 
sedangkan jumlah rakaat salat tahajud dan waktu utama melakukan salat tahajud 
tidak berpengaruh terhadap tingkat stres pada siswa SMA Negeri 4 Surakarta. 

 

Kata kunci : Stres, salat tahajud, siswa 
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ABSTRACT 

Tahajud prayer is the main recommended prayer by Prophet. There are 
four variables of tahajud prayers: the frequency of doing tahajud prayer, the 
cycles number of doing tahajud prayer, primary time to doing tahajud prayer, and 
motivation of doing tahajud prayer that can be affect to the stress levels. Tahajud 
prayer done sincerely will give a peace of mind and appease the soul. This study 
aimed to determine the effect of four variables on the stress levels of the students 
in SMAN 4 Surakarta. 

This study used cross sectional analytic approach. The subject was 
students of the tenth grade in SMAN 4 Surakarta. Total samples are 51 peoples. 
The samples taken with  total sampling technique. The measuring instrument that 
used is DASS Stress consists of 14 questions and questionnaire items about 
tahajud prayers. Analyzing of bivariate data with Chi-square. Multivariate by 
logistic regression analysis. 

The results of the bivariate analysis using Chi-square obtained significant 
results of all variables except the variable cycles number of tahajud prayer. Using 
multivariate analysis, the variable primary time of doing tahajud prayer expelled 
for having p>0,05 (not significant). Thus, the variables that affect the level of 
stress doing tahajud prayer are motivation of doing tahajud prayer (p=0.007) and 
frequency of doing tahajud prayer (p=0.018). 

It can be concluded that the variables motivation of doing tahajud prayer 
and frequency of doing tahajud prayer, had effect on the stress level while the 
variable number of cycles and the primary time of doing tahajud prayer had no 
effect on the stress level of students in SMAN 4 Surakarta. 
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PENDAHULUAN 

1. Latar Belakang Masalah 
       Masa remaja merupakan masa transisi dalam rentang kehidupan manusia 
yang menghubungkan masa kanak-kanak dan masa dewasa (Kaplan & Sadock, 
2010). Menurut WHO batasan usia remaja adalah 10 sampai 19 tahun 
(Soetjiningsih, 2007). Populasi remaja di negara-negara Asia Tenggara berkisar 
22-25%. Masa remaja merupakan salah satu tahapan yang paling stres dalam 
kehidupan seseorang (Kuru & Yilmaz, 2012). Dalam periode ini terjadi perubahan 
pesat dalam dimensi fisik, psikologis, dan hubungan interpersonal (WHO, 2009). 

Di seluruh dunia, sekitar satu juta orang meninggal karena bunuh diri setiap 
tahun. Hal tersebut menandakan bahwa tingkat stres di seluruh dunia cukup 
tinggi. Sebagian besar kasus bunuh diri dilakukan oleh kalangan remaja (Sadock 
& Sadock, 2010). Penyebab kasus bunuh diri banyak terjadi karena tingkat stres 
yang tinggi tetapi tidak diimbangi dengan coping mechanism yang baik. Oleh 
karena itu, praktik kedokteran psikosomatis menekankan hubungan antara pikiran 
dan tubuh, dengan menggabungkan psikoterapi (diarahkan pada pikiran) dan 
teknik relaksasi (diarahkan pada tubuh), untuk mencapai manajemen stres 
(Tollefsen et al., 2012). 

Stres merupakan suatu respon tubuh yang sifatnya non spesifik terhadap 
setiap tuntutan beban yang dimiliki seseorang. Bila ia sanggup mengatasi beban 
tersebut artinya tidak ada gangguan pada fungsi organ tubuh, maka orang tersebut 
dikatakan tidak memiliki stres. Tetapi sebaliknya bila ternyata ia mengalami 
gangguan pada satu atau lebih organ tubuh sehingga yang bersangkutan tidak 
dapat menjalankan fungsi pekerjaannya dengan baik disebut distres. Dalam 
kehidupan sehari-hari manusia tidak bisa lepas dari stres, masalahnya adalah 
bagaimana hidup beradaptasi dengan stres tanpa harus mengalami distres (Hawari, 
2008). 

Penelitian menunjukkan bahwa stres memberikan kontribusi sebesar 50% - 
70% terhadap timbulnya sebagian besar penyakit seperti penyakit kardiovaskuler, 
hipertensi, kanker, penyakit kulit, infeksi, penyakit metabolik dan hormon, serta 
lain sebagainya. Seseorang yang mengalami stres berat, akan memperlihatkan 
tanda-tanda mudah lelah, sakit kepala, hilang nafsu, mudah lupa, bingung, gugup, 
kehilangan gairah seksual, kelainan pencernaan, dan tekanan darah tinggi (Mahfar 
et al., 2007). Jika terjadi tanda-tanda tersebut akan menyebabkan penurunan 
kualitas hidup dan yang lebih buruk dapat menyebabkan kematian (Hawari, 
2008). 

Stres dan cara mengatasinya telah lama menjadi isu sentral dalam penelitian 
kejiwaan. Di Jepang terdapat penelitian mengenai religiusitas dan stres. 
Kesimpulan dari penelitian tersebut adalah upaya untuk mengatasi stres yaitu 
dengan meningkatkan religiusitas melalui pendekatan pikiran dan tubuh. 
Pendekatan tersebut terdiri dari psikoterapi (pikiran) dan teknik relaksasi (tubuh) 
misalnya dengan berdoa dan meditasi (Nakao & Ohara, 2012). 



Jalan spiritual salat merupakan sebuah konsep meditasi yang sesuai dengan 
fitrah manusia, dimana pada saat salat ruh dibiarkan lepas tanpa hambatan. Hal ini 
memungkinkan ruh untuk mengalami pencerahan yang diinginkan. Ruh 
mengalami kebebasan yang abadi, bukan berupa ketenangan yang digagas oleh 
pikiran (Sangkan, 2006). 

Salah satu ibadah yang dianjurkan oleh agama Islam adalah salat tahajud. 
Salat tahajud merupakan salat yang paling utama setelah salat fardhu (HR. 
Muslim) (Sholeh, 2006). Salat tahajud mempunyai banyak keutamaan dan 
keistimewaan. Seperti yang tercantum dalam Al-Qur’an surat Al-Isra ayat 79 yang 
artinya “Dan pada sebagian malam hari, salat tahajudlah kamu sebagai suatu 
ibadah tambahan bagimu, mudah-mudahan Tuhanmu mengangkat kamu ke 
tempat yang terpuji”. 

Oleh karena itu, penting kiranya kita untuk mengetahui pengaruh salat 
tahajud terhadap tingkat stres pada populasi remaja. 

2. Tujuan Penelitian 
Mengetahui faktor-faktor dari salat tahajud yang berpengaruh terhadap 

tingkat stres pada siswa SMA Negeri 4 Surakarta. 

3. Manfaat Penelitian 
Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah ilmu pengetahuan para 

pembaca terutama mengenai faktor-faktor salat tahajud yang berpengaruh 
terhadap tingkat stres pada siswa SMA Negeri 4 Surakarta 

 
TINJAUAN PUSTAKA 

Stres adalah suatu kondisi kebutuhan tidak terpenuhi secara adekuat, 
sehingga menimbulkan adanya tekanan  atau tuntutan bagi individu agar ia 
beradaptasi atau menyesuaikan diri. 

Salat tahajud adalah salat sunah yang dikerjakan pada waktu malam hari yang 
waktu pelaksanaannya dimulai dari salat Isya sampai terbitnya fajar. Untuk 
melaksanakan salat tahajud ini, diharuskan tidur malam terlebih dahulu meskipun 
hanya sebentar (Rasyid, 2008). 

Rasulullah saw dalam sebuah hadis : “Salat tahajud dapat menghapus dosa, 
mendatangkan ketenangan, dan menghindarkan dari penyakit, (HR Tirmidzi).” 
Sinyal dari hadis Rasulullah saw di atas dengan tegas menyatakan bahwa terdapat 
hubungan erat antara frekuensi melakukan salat tahajud dan peningkatan 
kemampuan pengendalian diri berupa ketenangan. Dengan kata lain para 
pengamal salat tahajud akan terhindar dari stres (Sholeh, 2006). 

BAHAN DAN METODE PENELITIAN 

Penelitian ini merupakan penelitian penelitian observasional analitik dengan 
pendekatan studi cross sectional. Penelitian dilakukan di SMA Negeri 4 



Surakarta. Waktu penelitian pada tanggal 16 Juli 2012.  Populasi terjangkau 
penelitian ini adalah semua siswa kelas X SMA Negeri 4 Surakarta. Sampel yang 
hendak diteliti adalah yang memenuhi kriteria inklusi. Sampel diambil dengan 
menggunakan teknik  total sampling. Besar sampel yang digunakan 51 orang. 
Penelitian ini memiliki kriteria inklusi dan eksklusi, sebagai berikut : 
Kriteria inklusi : 
1. Siswa kelas X SMA Negeri 4 Surakarta. 
2. Bersedia menjadi responden. 
3. Beragama Islam. 
4. Siswa yang pernah melakukan salat tahajud dalam 1 bulan terakhir. 
Kriteria eksklusi : 
1. Siswa yang tidak aktif dalam kegiatan belajar di SMA Negeri 4 Surakarta. 
2. Mempunyai masalah fisik berat. 
3. Mempunyai masalah psikologik yang berat. 

 
Variabel yang digunakan dalam penelitian ini adalah : 

1. Variabel bebas (independent variabel)  
Variabel bebas dalam penelitian ini adalah : 
a) Frekuensi melakukan salat tahajud. 
b) Rakaat melakukan salat tahajud. 
c) Waktu melakukan salat tahajud. 
d) Motivasi melakukan salat tahajud. 

2. Variabel terikat (dependent variable) 
Variabel terikat dalam penelitian ini adalah tingkat stres. 

3. Variabel perancu (confounding variable) 
Variabel perancu dalam penelitian ini adalah : 
a) Konflik interpersonal 
b) Pengetahuan 
c) Lingkungan 
d) Jenis kelamin 
e) Status ekonomi orang tua 
f) Problem orang tua 
g) Masalah kepribadian 

 
Frekuensi salat tahajud didefinisikan adalah jumlah seseorang 

melakukan salat tahajud dalam kurun waktu satu bulan. Frekuensi salat tahajud 
dalam penelitian ini dapat diukur dari kuesioner salat tahajud. Jika seseorang 
melakukan salat tahajud ≤ 12 kali diberi nilai 0 dan jika > 12 kali diberi nilai 1. 
Skala variabel frekuensi salat tahajud adalah kategorik. 

Rakaat melakukan salat tahajud didefinisikan sebagai jumlah rakaat 
seseorang melakukan salat tahajud. Rakaat salat tahajud diukur dengan 
menggunakan kuesioner salat tahajud. Jika seseorang melakukan salat tahajud 
2 rakaat diberi nilai 0 dan jika melakukan salat tahajud >2 rakaat diberi  nilai 1. 
Skala variabel rakaat salat tahajud adalah kategorik. 

Waktu melakukan salat tahajud didefinisikan sebagai waktu/jam 
seseorang melakukan salat tahajud. Waktu melakukan salat tahajud diukur 



dengan kuesioner salat tahajud. Jika seseorang melakukan salat tahajud jam 
19.00-01.00 diberi nilai 0 dan jika melakukan salat tahajud jam 01.00-
menjelang subuh diberi nilai 1. Skala variabel waktu melakukan salat tahajud 
adalah kategorik. 

Motivasi melakukan salat tahajud didefinisikan sebagai keinginan yang 
mendasari seseorang untuk melakukan salat tahajud. Motivasi melakukan salat 
tahajud diukur dengan kuesioner salat tahajud. Jika seseorang melakukan salat 
tahajud karena motivasi mendapatkan ridho Allah SWT diberi nilai 1 jika 
selain itu diberi nilai 0. Skala variabel motivasi melakukan salat tahajud adalah 
kategorik. 

Tingkat stres adalah hasil penilaian terhadap berat ringannya stres yang 
dialami seseorang. Tingkatan stres dalam penelitian ini diukur dengan 
kuesioner Depression Anxiety Stress Scale dengan 14 item skala stres (DASS 
Stres). Tingkatan stres diperoleh dengan menjumlahkan seluruh skor dari setiap 
item. Jika didapatkan skor ≤ 14 dikatakan tidak stres dan  > 14 dikatakan stres. 
Skala variabel tingkat stres yang digunakan adalah skala kategorik (nominal). 

Siswa yang dimaksud dalam penelitian ini adalah siswa kelas X baik 
laki-laki maupun perempuan yang masih duduk di SMA Negeri 4 Surakarta. 

HASIL PENELITIAN 

Setelah dilakukan penelitian dengan besar sampel 51 orang pada Juli 2012, 
diperoleh data sebagai berikut : 
1.  Deskripsi Data 

No Karakteristik Frekuensi  Persentase (%) 
1. Jenis Kelamin 

Laki-Laki 
Perempuan  

 
19 
33 

 
37,2 
64,8 

Jumlah 51 100 
2. Tempat tinggal 

Rumah 
Kost 

 
49 
2 

 
96,1 
3,9 

Jumlah 51 100 
3. Status Orang Tua 

Kandung 
Tidak Kandung 

 
51 
0 

 
100 
0 

Jumlah 51 100 
4. Merokok 

Ya  
Tidak  

 
0 
51 

 
0 
100 

Jumlah 51 100 
5. Frekuensi melakukan salat tahajud 

≤ 12 kali 
>12 kali 

 
36 
15 

 
70,6 
24,4 

Jumlah 51 100 



6. Jumlah rakaat salat tahajud yang biasa 
dilakukan 
2 rakaat 
>2 rakaat 

 
 
37 
14 

 
 
72,5 
27,5 

Jumlah 51 100 
7. Waktu utama melaksanakan salat 

tahajud yang biasa dilakukan 
19.00-01.00 
01.00-menjelang salat subuh 

 
14 
37 

 
27,4 
72,6 

Jumlah 51 100 
8. Motivasi melakukan salat tahajud 

Mengharap Ridho Allah SWT 
Lain-lain 

 
38 
13 

 
74,5 
25,5 

Jumlah 51 100 
9. Tingkat stres 

Stres 
Tidak Stres 

 
30 
21 

 
58,8 
41,2 

Jumlah 51 100 
Berdasarkan hasil penelitian dengan 51 responden, dapat diketahui bahwa 

bahwa dari segi jenis kelamin persentasi tertinggi pada jenis kelamin perempuan 
sebesar 64,8 %, dari segi tempat tinggal persentase tertinggi pada siswa yang 
tinggal bersama orang tua yakni sebesar 96,1 %, dari segi status orang tua 
persentase tertinggi pada siswa yang mempunyai status orang tua kandung yaitu 
sebesar 100 %, dari segi merokok persentase tertinggi pada siswa yang tidak 
merokok yakni sebesar 100 %, dari segi frekuensi melakukan salat tahajud 
persentase tertinggi pada frekuensi ≤ 12 yakni sebesar 70,6 %, dari segi jumlah 
rakaat salat tahajud yang biasa dilakukan persentase tertinggi pada rakaat yang 
berjumlah 2 yakni 72,5 %, dari segi waktu utama melakukan salat tahajud yang 
biasa dilakukan persentase tertinggi pada saat jam 01.00 WIB – menjelang subuh 
yakni 72,6 %, dari segi motivasi melakukan salat tahajud persentase tertinggi pada 
siswa yang motivasi melakukan salat tahajud karena Allah yakni 74,5 %, dan dari 
segi tingkat stres siswa yang tidak stres mempunyai persentase yang lebih tinggi 
dibandingkan pada siswa yang stres yakni sebesar 58,5 %. 

2.  Analisis Data 

Respoden yang melakukan salat tahajud ≤ 12 kali yang mengalami stres 
berjumlah 19 orang dan tidak stres sebanyak 17 orang, sedangkan responden yang 
melakukan salat tahajud > 12 mengalami stres sebanyak 2 orang dan tidak stres 
sebanyak 13 orang. Dengan uji statistik menggunakan uji chi square, terdapat 
hubungan yang bermakna antara frekuensi melakukan salat tahajud dengan 
tingkat stres. Hubungan tersebut dapat dilihat pada tabel berikut:  



Cross Tabel Hubungan Frekuensi Melakukan Salat Tahajud dengan Tingkat Stres 

   Stres Total 
    Ya Tidak   
Frekuensi salat 
tahajud 

≤ 12 kali  19 17 36 

  >12 kali  2 13 15 
Total  21 30 51 

 
Chi-Square Tests 

 Value Df 
Asymp. Sig. (2-

sided) 
Exact Sig. (2-

sided) 
Exact Sig. (1-

sided) 
Pearson Chi-Square 6.801a 1 .009   
a. 0 cells (.0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 6.18. 
b. Computed only for a 2x2 table 

Keterangan :  p = 0,009 
Respoden yang melakukan salat tahajud 2 rakaat, mengalami stres 18 orang 

dan tidak stres sebanyak 19 orang, sedangkan responden yang melakukan salat 
tahajud > 2 rakaat mengalami stres sebanyak 3 orang dan tidak stres sebanyak 11 
orang. Dengan uji chi square, didapatkan hubungan yang tidak bermakna antara 
jumlah rakaat melakukan salat tahajud dengan tingkat stres. Hubungan tersebut 
dapat dilihat pada tabel berikut:  
Cross Tabel Hubungan Jumlah Rakaat Melakukan Salat Tahajud dengan Tingkat 

Stres 
    Stres Total 
    Ya Tidak   
Jumlah rakaat 
salat tahajud 

2 rakaat  18 19 37 

        
  >2 rakaat  3 11 14 
        
Total  21 30 51 

  
Chi-Square Tests 

 Value Df 
Asymp. Sig. (2-

sided) 
Exact Sig. (2-

sided) 
Exact Sig. (1-

sided) 
Pearson Chi-Square 3.107a 1 .078   
a. 0 cells (.0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 7.41. 
b. Computed only for a 2x2 table 

Keterangan :  p = 0,078 
Respoden yang melakukan salat tahajud pada jam 19.00-01.00, mengalami 

stres 10 orang dan tidak stres sebanyak 4 orang, sedangkan responden yang 
melakukan salat tahajud pada jam 01.00-menjelang subuh mengalami stres 11 
orang dan tidak stres sebanyak 26 orang. Dengan uji chi square, didapatkan 
hubungan yang bermakna antara waktu utama melakukan salat tahajud dengan 
tingkat stres. Hubungan tersebut dapat dilihat pada tabel berikut: 



Cross Tabel Hubungan Waktu Utama Melakukan Salat Tahajud dengan Tingkat 
Stres 

    Stres Total 
    Ya Tidak   
waktu utama melakukan salat 
tahajud 

19.00-01.00  10 4 14 

  01.00-menjelang 
subuh 

 11 26 37 

Total  21 30 51 
 

Chi-Square Tests 

 Value Df 
Asymp. Sig. (2-

sided) 
Exact Sig. (2-

sided) 
Exact Sig. (1-

sided) 
Pearson Chi-Square 7.291a 1 .007   
a. 0 cells (.0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 5.76. 
b. Computed only for a 2x2 table 

 

Respoden yang melakukan salat tahajud dengan motivasi dengan mengharap 
ridho Allah SWT yang mengalami stres berjumlah 11 orang dan tidak stres 
sebanyak 27 orang, sedangkan responden yang melakukan salat tahajud dengan 
motivasi yang  

lain mengalami stres sebanyak 10 orang dan tidak stres sebanyak 3 orang. 
Dengan uji statistik menggunakan uji chi square, terdapat hubungan yang 
bermakna antara motivasi melakukan salat tahajud dengan tingkat stres.  

Hubungan tersebut dapat dilihat pada tabel berikut:  

Cross Tabel Hubungan Motivasi Melakukan Salat Tahajud dengan Tingkat Stres 

    Stres Total 
    Ya Tidak   
Motivasi melakukan salat 
tahajud 

Ridho Allah  11 27 38 

  Lain-lain  10 3 13 
Total  21 30 51 

 
 

Chi-Square Tests 

 Value Df 
Asymp. Sig. 

(2-sided) 
Exact Sig. (2-

sided) 
Exact Sig. (1-

sided) 
Pearson Chi-Square 9.204a 1 .002   
a. 0 cells (.0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 5.35. 
b. Computed only for a 2x2 table 

 
Keterangan :  p = 0,002 

Keterangan :  p = 0,007 



 
 

Berdasarkan hasil yang diperoleh, kemudian dilakukan pengujian statistik 
lagi untuk melihat hubungan antara frekuensi melakukan salat tahajud, jumlah 
rakaat salat tahajud, jam melakukan salat tahajud, motivasi melakukan salat 
tahajud dengan tingkat stres. Pengujian ini dengan menggunakan uji statistik 
regresi logistik. Variabel yang akan dimasukkan ke dalam analisis regresi logistik 
adalah variabel yang pada analisis bivariat mempunyai nilai p < 0,25, karena 
semua memenuhi syarat maka keempat variabel tersebut akan dimasukkan dalam 
analisis regresi logistik dengan metode backward. Berikut ini adalah hasil dari 
pengujian statistik tersebut. 

 
Cross Tabel Hubungan Frekuensi Melakukan Salat Tahajud, Jumlah Rakaat Salat 

Tahajud, Jam Melakukan Salat Tahajud, Motivasi Melakukan Salat Tahajud 
dengan Tingkat Stres 

 
Variables in the Equation 

 
B S.E. Wald df Sig. Exp(B) 

95% C.I.for 
EXP(B) 

Lower Upper 
Step 
1a 

frek_salat(1) -1.955 .952 4.215 1 .040 .142 .022 .915 
jml_rakaat(1) -.950 .840 1.279 1 .258 .387 .075 2.006 
waktu_utama(1) -1.305 .861 2.297 1 .130 .271 .050 1.466 
motivasi(1) -2.094 .951 4.848 1 .028 .123 .019 .794 
Constant 3.396 1.133 8.991 1 .003 29.839   

Step 
2a 

frek_salat(1) -2.046 .942 4.723 1 .030 .129 .020 .818 
waktu_utama(1) -1.210 .830 2.129 1 .145 .298 .059 1.515 
motivasi(1) -2.133 .930 5.265 1 .022 .118 .019 .733 
Constant 2.754 .915 9.053 1 .003 15.701   

Step 
3a 

frek_salat(1) -2.280 .967 5.555 1 .018 .102 .015 .681 
motivasi(1) -2.374 .881 7.263 1 .007 .093 .017 .523 
Constant 2.709 .949 8.157 1 .004 15.022   

a. Variable(s) entered on step 1: frek_salat, jml_rakaat, waktu_utama, motivasi. 

Dari tabel 6, dengan metode backward, pada  langkah pertama terlihat 
bahwa variabel jumlah rakaat mempunyai nilai 0,387 karena p>0,05 maka 
variabel jumlah rakaat salat tahajud tidak bermakna sehingga variabel tersebut 
tidak tercantum pada langkah kedua. Variabel waktu utama melakukan salat 
tahajud mempunyai nilai p (sig) = 0,145 karena p> 0,05 maka variabel waktu 
utama tidak bermakna sehingga variabel waktu utama tidak lagi tercantum pada 
langkah ketiga. 

Variabel yang berpengaruh terhadap tingkat stres adalah frekuensi 
melakukan salat tahajud yang mempunyai nilai p= 0,018 dan motivasi melakukan 
salat tahajud yang mempunyai nilai p=0,007. 



 

DISKUSI 

Dari penelitian ini diperoleh hasil terdapat hubungan yang bermakna antara 
frekuensi melakukan salat tahajud dan motivasi melakukan salat tahajud dengan 
tingkat stres pada siswa kelas X SMA Negeri 4 Surakarta. Variabel jumlah rakaat 
salat tahajud dalam penelitian ini tidak bermakna mempengaruhi tingkat stres 
karena dengan uji regre si logistik didapatkan nilai p=0,387 (p>0,05). Variabel 
waktu utama melakukan salat tahajud dalam penelitian ini tidak bermakna 
terhadap tingkat stres karena dengan menggunakan uji regresi logistik didapatkan 
nilai p=0,145 (p>0,05). Hal ini tidak sesuai dengan hipotesis yang menyatakan 
bahwa jumlah rakaat dan waktu utama melakukan salat tahajud mempengaruhi 
tingkat stres. 

Tidak ada ketentuan dan batasan yang pasti mengenai jumlah rakaat salat 
tahajud. Rasulullah Saw dalam menjalankan salat tahajud bervariasi, Rasulullah 
Saw pernah melakukan salat tahajud delapan rakaat, Beliau juga pernah 
melakukan sepuluh rakaat salat tahajud. Seorang dipandang sudah menjalankan 
salat tahajud, meskipun hanya melakukan satu rakaat saja. Ibnu Abbas 
mengatakan, ”Kami disuruh oleh Rasulullah Saw melakukan salat tahajud dan 
supaya menggemarinya sehingga Rasulullah Saw mengatakan ’Lakukan salat 
malam (tahajud) meskipun satu rakaat’, (HR Ath-Tabrani)”. Jelas sekali disini 
dikatakan intensitas (kebiasaan) lebih bermakna daripada jumlah rakaat itu sendiri 
(Sholeh, 2006). 

Dari hasil analisis bivariat yaitu dengan uji chi-square sebenarnya variabel 
waktu utama melakukan salat tahajud dalam penelitian ini bermakna dan layak 
untuk diuji dengan uji chi-square, tetapi pada saat uji analisis regresi logistik 
dikeluarkan karena memiliki nilai p>0,05 (p=0,145) sehingga tidak bermakna. 

Seharusnya siswa yang melakukan salat tahajud antara jam 01.00-menjelang 
subuh mempunyai tingkat stres yang lebih rendah karena pada jam tersebut 
suasana sangat sunyi sehingga mendukung kekhusyukan seseorang dalam 
melakukan salat tahajud. Tetapi khusyuk atau tidaknya salat seseorang tergantung 
pada individunya masing-masing, karena dalam penelitian ini tidak terdapat 
instrumen untuk mengukur tingkat khusyuk seseorang dalam menjalankan salat 
sehingga tingkat khusyuk seseorang dalam menjalankan salat tahajud tidak dapat 
diketahui. 

Dalam penelitian Moh. Sholeh yang berjudul “Pengaruh Salat Tahajud 
terhadap Peningkatan Perubahan Respon Ketahanan Tubuh Imunologi” 
didapatkan hasil bahwa salat tahajud berpengaruh terhadap peningkatan respon 
ketahanan tubuh imunologik. Dalam penelitian ini juga dipastikan bahwa 
kelompok yang memperoleh manfaat langsung berupa meningkatnya kualitas 
kesehatan setelah menjalankan salat tahajud berhubungan dengan pengalaman 
ibadah sunah muakad ini yang dilakukan dengan niat yang tulus, ikhlas, khusyuk, 
kontinu, dan tepat (Sholeh, 2006). Sehingga faktor yang sangat penting disini 
adalah niat (motivasi). Hal ini sesuai dengan hasil penelitian ini yang ditunjukkan 



dengan nilai p variabel motivasi kurang dari 0,05 yaitu 0,007 yang artinya 
bermakna. 

PENUTUP 

Penelitian tentang Pengaruh Salat Tahajud terhadap Tingkat Stres pada 
Siswa SMA Negeri 4 Surakarta diperoleh hasil yaitu frekuensi melakukan salat 
tahajud dan motivasi melakukan salat tahajud dalam penelitian ini berpengaruh 
secara bermakna terhadap tingkat stres. Sedangkan variabel jumlah rakaat 
melakukan salat tahajud dan waktu utama melaksanakan salat tahajud dalam 
penelitian ini tidak berpengaruh secara bermakna terhadap tingkat stres. 
Saran dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 
1. Sebaiknya dijadikan salah satu arahan kepada para siswa untuk mengambil 

tindakan preventif terhadap stres yaitu dengan meningkatkan frekuensi 
melakukan salat tahajud dan dengan niat yang ikhlas menjalankannya. 

2. Mengingat dampak dari stres yang buruk, diharapkan bagi pihak sekolah agar 
dapat memberikan konseling tentang menghadapi stres dan meningkatkan 
ketahanan tubuh terhadap stres. 

3. Bagi peneliti lain selanjutnya, bila tertarik meneliti tema yang sama, sebaiknya 
dilakukan penelitian lanjutan dengan desain case-control atau dengan cohort, 
untuk melihat adanya hubungan sebab akibat. 

4. Sebaiknya dilakukan penelitian dengan kuesioner yang sudah teruji 
validitasnya. 

5. Sebaiknya dilakukan penelitian eksperimental lebih lanjut dengan sampel 
yang lebih besar tentang pengaruh salat tahajud terhadap tingkat stres. 
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