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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

Shalat tahajud merupakan shalat sunnah yang bukan rawatib. 

Tahajud artinya bangun dari tidur. Shalat tahajud adalah shalat sunnah 

yang dikerjakan pada malam hari dan dilaksanakan setelah bangun dari 

tidur walaupun tidurnya hanya sebentar. Sejarah mencatat bahwa ibadah 

mahdah (wajib) yang pertama diperintahkan oleh Allah SWT. Kepada 

Nabi Muhammad Saw. Sebelum diperintahkan ibadah yang lain adalah 

shalat tahajud. Dalam sebuah hadis, diriwayatkan bahwa Rasulullah Saw. 

tidak pernah meninggalkan shalat tahajud sampai Rasulullah Saw. wafat 

(Sholeh, 2012).  

Puasa merupakan rukun Islam yang ketiga dan memiliki banyak 

manfaat terhadap tubuh dan kehidupan kita. Puasa Senin Kamis adalah 

ibadah sunnah yang sangat dianjurkan oleh Rasulullah Saw. dengan alasan 

bahwa puasa Senin dan Kamis seluruh amalan anak Adam diangkat, dan 

beliau berharap, ketika amalannya diangkat ke hadapan Allah SWT. dalam 

keadaan puasa. Puasa diyakini oleh umat muslim dapat menenteramkan 

hati karena dengan berpuasa pikiran kita menjadi lebih bersih dan tenang, 

dan dengan keadaan tersebut setiap orang yang berpuasa pasti selalu 

melakukan hal-hal yang positif. Puasa dapat meningkatkan kecerdasan 

akal, emosi, ruhiyah maupun fisik. Puasa juga mengantarkan kita kepada 

kebaikan jika dilakukan dengan penuh keikhlasan (Susetya, 2008). 

Pada umumnya setiap individu pernah mengalami perasaan tertekan 

atau ketegangan yang dikenal dengan istilah ansietas (kecemasan atau 

kekhawatiran). Ansietas merupakan sifat alamiah pada diri manusia. 

Seperti yang kita tahu bahwa manusia tidak akan luput dari pengalaman 

merasakan ketegangan dalam hidupnya, oleh karena itu kita sebagai 

manusia harus bisa mengontrol hati dan pikiran kita agar tidak terjadi 

ansietas yang berlebihan.  Angka kecemasan di Indonesia mencapai 6,7% 

dan wanita bahkan seringkali  mengalami gangguan cemas (ansietas) pada 
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rentang usia 16-40 tahun. Sebanyak 20% dari populasi dunia menderita 

kecemasan, dan sebanyak 47,7% remaja sering merasa cemas. Prevalensi 

gangguan kecemasan (ansietas) menurut Center For Disease Control And 

Prevention pada tahun 2011 sebesar lebih dari 15 %. Kecemasan muncul 

sejalan dengan peristiwa dan perjalanan kehidupan yang dilalui oleh 

individu. Pada umumnya individu yang mengalami ansietas (kecemasan 

atau kekhawatiran) akan terganggu siklus kehidupannya dan merasakan 

ketidaknyamanan dalam hidupnya. Dia senantiasa dihantui oleh perasaan 

cemas dan tidak tenang (Ancok, 2011). Kecemasan (ansietas) diartikan 

sebagai penjelmaan dari proses emosi yang bercampur baur, terjadi 

manakala seorang mengalami ketegangan atau tekanan-tekanan (stres), 

seperti perasaan frustasi dan pertentangan batin (Prasetyono, 2007).  

Mahasiswa merupakan salah satu kelompok populasi yang sering 

mengalami kecemasan, termasuk mahasiswa kedokteran. Kecemasan pada 

mahasiswa diantaranya cenderung cemas karena memikirkan skripsi, ujian 

dan lain-lain. Salah satu cara untuk mengurangi ansietas mahasiswa yang 

bermanfaat bagi psikologis, prestasi akademik, dan kesehatannya yaitu 

dengan shalat tahajud dan puasa senin kamis. Penelitian sebelumnya 

(Achmad, 2011) menyatakan bahwa semakin tinggi intensitas puasa Senin 

Kamis maka semakin rendah pula tingkat ansietasnya begitu pula 

sebaliknya. Berdasarkan penelitian (Wibowo, 2013) menyatakan bahwa 

shalat tahajud dapat mengontrol tingkat ansietas (kecemasan), karena 

dengan shalat tahajud akan menjadikan kita dekat dengan Allah dan akan 

menjadikan kita individu yang lebih optimis sebab permohonannya (do’a) 

akan lebih mudah sampai kepada Allah SWT. Pada penelitian sebelumnya 

yang dilakukan di Universitas Muhammadiyah Surakarta pada mahasiswa 

tingkat pertama didapatkan hasil yang mengalami ansietas psikis paling 

banyak adalah tingkat ansietas sedang yaitu sebesar  57,1%, sedangkan 

yang termasuk tingkat ansietas ringan sebesar 36,7%, dan tingkat ansietas 

berat sebesar 6,1% (Triastuti, 2013). 
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Berdasarkan data tersebut didapatkan mahasiswa Fakultas 

Kedokteran yang mengalami ansietas sedang 57,1%, sehingga berdasarkan 

data tersebut peneliti tertarik dan perlu melakukan penelitian pada 

mahasiswa Fakultas Kedokteran terkait ansietas. Peneliti melakukan 

penelitian terhadap sejumlah mahasiswa Fakultas Kedokteran Universitas 

Muhammadiyah Surakarta. 

B. Rumusan Masalah 

Apakah ada hubungan antara shalat tahajud dan puasa Senin Kamis 

dengan tingkat ansietas mahasiswa Fakultas Kedokteran Universitas 

Muhammadiyah Surakarta? 

C. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka tujuan penelitian ini 

adalah untuk mengetahui hubungan antara shalat tahajud dan puasa Senin 

Kamis dengan tingkat ansietas mahasiswa Fakultas Kedokteran 

Universitas Muhammadiyah Surakarta.  

D. Manfaat Penelitian 

1. Manfaat Teoretis 

a. Dapat menjelaskan dan memberikan informasi mengenai hubungan 

antara shalat tahajud dan puasa Senin Kamis terhadap tingkat 

ansietas. 

b. Diharapkan dapat menambah wawasan dan pengetahuan, sehingga 

hasil penelitian ini dapat diterapkan atau untuk menambah khasanah 

bagi penelitian selanjutnya. 

2. Manfaat Aplikatif 

a. Diharapkan hasil penelitian ini bisa diterapkan dalam kehidupan 

sehari-hari mahasiswa dan masyarakat, karena dengan shalat tahajud 

dan puasa Senin Kamis dapat mengontrol tingkat ansietas. 
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b. Hasil dari penelitian ini dapat menjadi masukan dan pembelajaran 

bagi mahasiswa dan masyarakat untuk lebih mendekatkan diri 

kepada Allah SWT. 

c. Hasil penelitian ini diharapkan agar mahasiswa dan masyarakat 

menanamkan dan meyakini bahwa shalat tahajud dan puasa Senin 

Kamis merupakan kebutuhan, sehingga bisa terus dijalankan dengan 

baik. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


