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BAB II 

KAJIAN TEORITIS 

A. Konsep Teoritis 

1. Pengertian Shalat Dhuha 

a. Pengertian Shalat  

Kata shalat (صالة) berasal dari bahasa Arab yang diartikan secara harfiah 

dengan doa. Asal makna shalat dalam ajaran islam pada dasarnya merupakan 

suatu ibadah yang wajib dilaksanakan. Dalam mengerjakan shalat seseorang harus 

melaksanakan syarat dan rukunnya. Shalat adalah cara Allah memberikan kasih 

sayang-Nya pada manusia agar mereka hidup dalam keberkahan dan kebahagiaan. 

Shalat akan menjadi sumber kedamaian dan kerukunan antar sesama. Dalam buku 

“ La Tahzan ” karangan „Aidh al-Qarni shalat berfungsi untuk membersihkan, 

menguatkan, melapangkan, menyegarkan, dan memberikan kenikmatan kepada 

hati.  

 Dari pengertian tersebut dapat diambil kesimpulan bahwa yang dimaksud 

dengan shalat adalah suatu pekerjaan yang diniati dengan berdasarkan syarat-

syarat yang telah ditentukan yang dimulai dengan takbiratul ikhram diakhiri 

dengan salam dan didalamnya terdapat totalitas yang terangkum secara dinamis 

kombinasi gerak (fisik), emosi (rasa), dan hati (spiritual). Dan Allah SWT 

mengajurkan shalat lima waktu maksudnya dari matahari tergelincir sampai gelap 

malam. Allah mewajibkan kepada umatnya untuk melaksanakan shalat lima 

waktu dari shalat subuh, dzuhur, ashar, magrib dan isya‟. 
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b. Pengertian Shalat Dhuha  

Shalat dhuha merupakan salah satu shalat sunah yang sangat dianjurkan. 

Rasulullah SAW selalu mengerjakannya dan memberikan tuntunan kepada 

umatnya agar membiasakan shalat dhuha. Shalat dhuha mengandung banyak 

sekali hikmah dan manfaat, mulai dari kemudahan memperoleh rezeki dan urusan, 

kesehatan fisik, hingga kecerdasan intelektual.
12

 Menurut Ubaid Ibnu Abdillah, 

yang dimaksud dengan shalat dhuha adalah shalat sunnah yang dikerjakan ketika 

pagi pada saat matahari sedang naik.
13

 Khalillurrahman El-Mahfani berpendapat 

shalat dhuha adalah salah satu shalat yang dianjurkan untuk dikerjakan pada pagi 

hari, yaitu setelah matahari menampakkan sinarnya hingga menjelang tengah 

hari.
14

 

Berdasarkan pendapat diatas penulis menyimpulkan bahwa shalat dhuha 

adalah shalat sunnah yang dikerjakan pada pagi hari saat matahari mulai naik 

hingga siang hari.  

 

c. Hukum Shalat Dhuha 

Shalat dhuha hukumnya sunnah, baik dirumah maupun ditempat lain. 

Pendapat ini adalah pendapat mayoritas sahabat, tabiin dan ulama.
15

 Hal ini 

karena Rasulullah SAW melakukannya dan memberikan petunjuk dan bimbingan 

kepada para sahabatnya untuk melakukannya. Dalam sebuah hadist dijelaskan 
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 M. Khalilurrahman Al Mahfani, Op. Cit. h. 132 
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 Ubaid Ibnu Abdillah, Keutamaan dan Keistimewaan; Shalat Tahajud, Shalat Hajat, Shalat 

Istikharah, Shalat Dhuha, Surabaya: Putaka Media,  h. 127 
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 M. Khalilurrahman Al Mahfani, Op. Cit, h. 30 
15

 Abdul ilah bin husain al-„arafaj, Konsep Bida’ah & Toleransi Fiqih, Jakarta : Al-I‟tishom, 

2013. h. 152  
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yang ditakhrijkan oleh Abu Dawud dalam sunannya pada bab shalat dhuha jilid 1 

hal 357.
16 

َحدَّ َثَنا َداُوُد ْبُن َرِشْيٍد, َحدَّ َثَنا ْالَولِْيُد, َعْن َسْعِد ْبِن َعْبِد ْالَعِزْيِز, َعْن َمْكُحوٍل, َعْن 

اٍز َرِضَى هللا َعْن َقاَل : َسِمْعُت َرُسوَل هللا َصلَّ هللا  َة, َعْن َنِعْيِم ْبِن َهمَّ َكِثيِر ْبِن ُمرَّ

َوَجلَّ : َيا اْبَن اََدَم, الَ ُتْعِجْز ِنْي ِمْن اَْرَبِع َرَكَعاٍت ِفْي َعلَْيِه َوسَ  لََّم : َيقُوُل هللا َعزَّ

َل َنَهاِرَك, اَْكِفَك اَِخَرهُ. )ابوداود(   اَوَّ

Artinya : Dawud bin Rasyid bercerita kepada kami, Al Walid bercerita 

kepada kami, dari Said bin Abdul Aziz, dari Makhul, dari katsir bin 

Murrah, dari Ma‟in bin Hammaz ra berkata : Saya telah mendengar 

Rasulullah SAW bersabda : “Allah Yang Maha Mulia dan Maha Besar 

berfirman : Wahai anak Adam, janganlah kamu lemah terhadap-Ku 

dari melakukan empat rakaat di awal harimu, maka Aku cukupkan 

kamu di akhir hari itu”. (Abu Dawud) 

Adapun maksud hadits di atas janganlah kamu ketinggalan dari empat 

rakaat di awal dari (waktu dhuha) maka Aku akan mencegahmu dari keburukkan 

pada akhir hari itu.  

d. Tata Cara Shalat Dhuha 

Dalam pelaksanaan shalat dhuha terdapat beberapa kaifiyah (tata cara) 

dalam melaksanakannya. Tata cara dalam melaksanakan shalat dhuha adalah sama 

seperti melaksanakan shalat-shalat biasa, yaitu setelah berwudhu dengan 

sempurna, lalu berdiri dengan tegak ditempat yang suci, menghadap kiblat 

kemudian niat dalam hati. Adapun syarat sah pelaksanaan shalat sebagai berikut: 

                                                           
16

 Lembaga Al Qur‟an dan Al- Hadits Majlis Tinggi Urusan Agama Islam Kementrian Wakaf 

Mesir. Kelengkapan Hadits Qudsi. Semarang : PT. Karya Toha Putra, 1982. h. 257   



 14 

1.) Mengetahui masuknya waktu shalat 

2.) Suci dari hadats kecil dan besar 

3.) Suci dari berbagai najis 

4.) Menutup aurat 

5.) Menghadap kiblat 

6.) Niat shalat dhuha 

7.) Tertip dalam menunaikan shalat 

8.) Muwaalah (tidak terputus hubungan) dalam setiap perbuatan 

9.) Meninggalkan percakapan yang tidak berkaitan dalam shalat 

10.) Meninggalkan makan dan minum
17

 

11.) Selesai melaksanakan shalat dhuha disunnahkan menbaca do‟a. 

Sebagaimana dikutip dalam kitab al-Targhib wa al-Tarhib karya Al-Mundziri, 

yakni ; 

تَُل واْلقَْدَرةَ  ةَ قُىَّ َحاَء ُضَحاُءَك َواْلبَهَاَء بَهَاُءَك َواْلَجَماَل َجَمالَُل َواْلقُىَّ اَللّهُمَّ اِنَّ الضُّ

َماِء فَاَ ْوِسْلًُ َواِْن َماَن فِى قَْدَرتَُل َواْلِعْصَمتَ ِعْصَمتَُل اَ  للّهُمَّ اِْن َماَن ِرْزقِى فِى السَّ

ْريُ َو اِْن َماَن َحَراًما فَطَهِّْريُ َو اِْن َماَن بَِعْيًدا  ًرا فَيَسِّ اْْلَْرِض فَاَْخِرْجًُ َو اِْن َماَن ُمَعسَّ

تِ  ْبًُ بَِحقِّ ُضَحاِءَك َوبَهَاِءَك َوَجَمالَِل َوقُىَّ َل َوقَْدَرتَِل اَتِىِى َما اَتَْيَت ِعبَاِدَك فَقَرِّ

الَِحْيهَ   الصَّ

Artinya : “ Wahai Tuhanku, sesunguhnya waktu dhuha adalah waktu dhuha- 

Mu, keagungan adalah keagungan-Mu, keindahan adalah keindahan-

Mu, kekuatan adalah kekuatan-Mu, penjagaan adalah penjagaan-Mu, 

wahai tuhanku, apabila rezeki-Ku berada diatas didalam bumi maka 

keluarkanlah apabila sukar mudahkanlah, apabila haram sucikanlah, 

apabila jauh dekatkanlah dengan kebenaran dhuha-Mu, kekuasan-Mu 

(wahai tuhan-Ku), datangkanlah padaku apa yang engkau datangkan 

kepada hamba-hamba-Mu yang sholeh.  
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e. Hikmah Shalat Dhuha 

Menunaikan shalat dhuha selain sebagai wujud kepatuhan kepada Allah 

SWT dan Rasul SAW, juga sebagai manifestasi syukur dan taqwa kepada Allah. 

Karena Allah Maha hikmah, maka amal ibadah apa pun yang disyariatkan, 

mengandung banyak sekali keutamaan dan hikmah. Diantara keutamaan shalat 

dhuha dijelaskan dalam bebrapa hadis sebagai berikut 
18

 ; 

 Shalat dhuha adalah sedekah 

 Shalat dhuha sebagai investasi amal cadangan 

 Ghanimah (keuntungan) yang besar 

 Dicukupi kebutuhan hidupnya 

 Pahala haji dan umrah 

 Diampuni dosanya walau sebanyak buih dilautan 

 Membangunkan istana disurga 

 

2. Pengertian Kecerdasan Emosional 

a. Pengertian Kecerdasan 

Kata “Intelegensi (kecerdasan)” erat sekali hubungannya dengan kata 

“intelek”. Hal ini disebabkan karena keduanya berasal dari bahasa latin yang 

sama, yaitu intellegere, yang berarti memahami dan Intellectus atau intelek adalah 

bentuk pasif dari intellegere, sedangkan intellegens atau intelegensi adalah bentuk 
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aktif dari kata yang sama.
19

 Dan kecerdasan adalah kemampuan seseorang untuk 

memecahkan masalah yang dihadapainya, terutama masalah yang menuntut 

pikiran.  

Berdasarkan pengertian di atas penulis dapat menyimpulkan bahwa 

intelegensi atau kecerdasan adalah suatu bentuk daya atau potensi yang dimiliki 

oleh seseorang untuk melakukan sesuatu secara tepat sesuai dengan stimulasi 

yang diterimanya. 

 

b. Macam-Macam Kecerdasan 

Howard Gardner, seorang psikolog Amerika Serikat pada tahun 1983 

pertama kali mengidentifikasi kecerdasan sebanyak sembilan, pada tahun 2000-

an, jumlahnya sudah mencapai 13, kecerdasan itu adalah: 

1) Kecerdasan bahasa 

2) Kecerdasan logika 

3) Kecerdasan visual 

4) Kecerdasan raga 

5) Kecerdasan musik 

6) Kecerdasan sosial 

7) Kecerdasan pribadi 

8) Kecerdasan masak 

9) Kecerdasan alam 

10) Kecerdasan emosi 
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11) Kecerdasan spiritual 

12) Kecerdasan keuletan 

13) Kecerdasan keuangan.
20

 

Anita E. Woolfolk mengemukakan bahwa menurut teori lama kecerdasan 

meliputi tiga pengertian yaitu kemampuan untuk belajar, keseluruhan 

pengetahuan yang diperoleh, dan kemampuan untuk beradaptasi dengan situasi 

dan lingkungan pada umumnya.
21

 

Berdasarkan pendapat di atas, penulis dapat menyimpulkan bahwa 

kecerdasan atau intelligence seseorang tidak hanya dilihat dari sisi IQ (kognitif) 

saja melainkan pada diri seseorang terdapat berbagai kecerdasan, termasuk salah 

satunya kecerdasan emosional yang menjadi kajian dari penelitian ini. 

 

c. Pengertian Emosi 

Kata emosi berasal dari bahasa latin, yaitu emovere, yang berarti bergerak 

menjauh.
22

 Menurut Ary Ginanjar emosi adalah bahan bakar yang tidak terganti 

oleh otak agar mampu melakukan penalaran yang tinggi. Emosi ternyata juga 

salah satu kekuatan penggera: bukti-bukti menunjukan nilai-nilai dan watak dasar 

seseorang dalam hidup ini tidak berakar pada IQ tetapi pada kemampuan 

emosional.
23

 Sementara itu, Chaplin mendefenisikan emosi adalah suatu keadaan 
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22

 Darwis Hude, Emosi, Jakarta: Erlangga, 2006, h. 16 
23
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yang terangsang dari organisme mencakup perubahan-perubahan yang disadari, 

yang mendalam sifatrnya dari perubahan prilaku.
24

 

Emosi pada dasarnya adalah dorongan untuk bertindak. Biasanya emosi 

merupakan reaksi terhadap rangsangan dari luar dan dalam diri individu. Sebagai 

contoh emosi gembira mendorong perubahan suasana hati seseorang, sehingga 

secara fisiologi terlihat tertawa, emosi sedih mendorong seseorang berprilaku 

menangis. 

Emosi berkaitan dengan perubahan fisiologis dan berbagai pikiran. Jadi, 

emosi merupakan salah satu aspek penting dalam kehidupan manusia, karena 

emosi dapat merupakan motivator prilaku, sehingga dapat meningkatkan dan juga 

menggangu prilaku manusia. 

Berdasarkan uraian pendapat diatas tersebut, penulis menyimpulkan bahwa 

emosi adalah suatu perasaan (efek) yang mendorong seseorang untuk merespon 

atau bertingkah laku terhadap stumulus, baik yang berasal dari dalam maupun dari 

luar diri, sehingga berpengaruh pada perilakunya. 

 

d. Pengertian Kecerdasan Emosional 

Kecerdasan emosional atau yang biasa dikenal dengan EQ adalah 

kemampuan seseorang untuk menerima, menilai, mengelola, serta mengontrol 

emosi dirinya dan orang lain disekitarnya.
25

 Kecerdasan emosional adalah 

kecerdasan yang mengarahkan manusia untuk bertindak secara hati-hati, waspada, 

tenang, sabar dan tabah ketika mendapat musibah, dan berterimah kasih ketika 
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Mohommad Ali dan Mohommad Asrori, Psikologi Remaja Perkembangan Peserta Didik, 

Jakarta: Bumi Aksara, 2010, h. 62 
25
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mendapat kenikmatan.
26

 Kecerdasan emosi dapat diartikan dengan kemampuan 

untuk mengendalikan emosi dan mengarahkannya kepada hal-hal yang lebih 

positif.
27

 

Menurut Sunardi kecerdasan emosional atau emotional intelligence adalah 

“kemampuan seseorang mengelola emosi dalam kaitannya dengan orang lain atau 

rangsangan dari luar. Sedangkan menurut Daniel Goleman seorang doktor 

psikologi kecerdasan emosional adalah kemampuan lebih yang dimiliki seseorang 

dalam memotivasi diri, ketahanan dalam menghadapi kegagalan, mengendalikan 

emosi dan menunda kepuasan, serta mengatur keadaan jiwa. 

Berdasarkan beberapa pendapat di atas, penulis menyimpulkan kecerdasan 

emosional adalah kemampuan atau perilaku yang dimiliki oleh seseorang untuk 

membedakan dan menanggapi dengan tepat suasana hati, temperamen, motivasi, 

dan hasrat orang lain. Dengan kemampuan tersebut siswa dapat menjadikan hidup 

yang dijalani tidak sia-sia, sehingga dapat membawa pada keberhasilan. 

 

e. Pengaruh Pelaksanaan Shalat Dhuha Terhadap Peningkatan 

Kecerdasan Emosional 

Syaikh Musthafa Masyhur dalam bukunya Bertemu Allah Dalam Shalat, 

mengungkapkan bahwa “shalat pada hakikatnya merupakan sarana terbaik untuk 

mendidik jiwa dan memperbaiki semangat dan sekaligus pensucian akhlak”.
28
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Shalat adalah jalan terbesar untuk memperoleh kemaslahatan dunia dan akhirat, 

mencegah dari tindakkan dosa, menghalangi tumbuhnya penyakit hati, mengusir 

penyakit, dan sekaligus mencegah kerusakkan dunia dan akhirat. Shalat mencegah 

manusia untuk melakukan perbuatan dosa dan menjadi obat bagi penyakit-

penyakit hati.
29

 Dengan pelaksanaan shalat dhuha secara rutin akan menciptakan 

suatu kebiasaan yang akan tertanam dalam jiwa. Dan dengan pembiasaan tersebut 

akan dapat membentuk segi-segi kejasmanian dari karakter kepribadian. 

Menurut Abdul Manna, shalat dhuha dikerjakan ketika matahari sedang 

naik, kurang lebih setinggi 7 hasta (pukul 07.00 wib pagi) sampai dengan kurang 

lebih pukul 11.00 wib. Artinya waktu pelaksanaan shalat dhuha ini adalah waktu 

dimana seseorang akan memulai aktifitas. 

Shalat mempunyai pengaruh yang sangat besar dan efektif dalam 

menyembuhkan manusia dari dukacita dan gelisah. Sikap berdiri pada waktu 

shalat di hadapan Tuhannya dalam keadaan khusuk, berserah diri dan 

pengosongan diri dari kesibukan dan permasalahan hidup dapat menimbulkan 

perasaan tenang, damai dalam jiwa manusia serta dapat mengatasi rasa gelisah 

yang ditimbulkan oleh tekanan jiwa dalam masalah hidup.
30

 

Maka dari sini kita dapat mengetahui bahwa antara eksistensi shalat 

khususnya shalat dhuha dengan proses pengembangan kecerdasan emosional 

selalu terjadi berkesinambungan dalam mewujudkan generasi yang mampu 

mengotrol diri, cerdas dan kreatif serta tangguh dalam keimanan dan ketaqwaan.  
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30
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B. Penelitian Yang Relevan 

Penelitian relevan digunakan sebagai perbandingan yang menghindari 

manipulasi terhadap sebuah karya ilmiah dan menguatkan bahwa penelitian yang 

penulis lakukan benar-benar belum pernah diteliti oleh orang lain. Peneliti 

terdahulu yang relevan pernah dilakukan ialah sebagai berikut:   

1) Warsito, Mahasiswa Jurusan Pendidikan Agama Islam Fakultas Tarbiyah 

dan Keguruan Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau pada 

2016, meneliti dengan judul : hubungan kecerdasan emosional dengan 

prestasi belajar siswa mata pelajaran fikih di madrasah aliyah kejuruan 

hasanah pekanbaru. Diketahui bahwa terdapat pengaruh yang signifikan 

antara kecerdasan emosional dengan prestasi belajar siswa mata pelajaran 

Fikih di Madrasah Aliyah Kejuruan Hasanah Pekanbaru dengan perolehan 

angka indeks 0,775 lebih besar dari “r” tabel baik pada taraf signifikan 5% = 

0,497 maupun pada taraf signifikan 1% = 0,623. 

2) Uswatun Khasanah, Mahasiswa Jurusan Pendidikan Agama Islam Fakultas 

Tarbiyah dan Keguruan Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau 

pada 2015, meneliti dengan judul : pengaruh ibadah shalat terhadap akhlak 

siswa dalam mengikuti mata pelajaran pendidikan agama islam di sekolah 

menengah pertama negeri 13 Pekanbaru. Diketahui bahwa terdapat 

pengaruh yang signifikan antara pengaruh ibadah shalat terhadap akhlak 

siswa dalam mengikuti mata pelajaran pendidikan agama islam di sekolah 

menengah pertama negeri 13 Pekanbaru. Tingkat korelasi antara kedua 

variabel adalah 0,783. 
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Adapun persamaan dan perbedaan penelitian di atas dengan penelitian ini 

adalah: 

1. Persamaan penelitian Warsito dan penelitian penulis yang akan 

dilaksanakan adalah sama-sama mengenai kecerdasan emosional siswa. 

Perbedaannya adalah penelitian yang dilakukan oleh Warsito tentang 

hubungan kecerdasan emosional siswa dengan prestasi belajar, sedangkan 

penelitian penulis adalah pengaruh pelaksanaan shalat dhuha terhadap 

kecerdasan emosional siswa . 

2. Persamaan penelitian yang dilakukan oleh Uswatun Khasanah dan 

penelitian penulis yang akan dilaksanakan sama-sama tentang pelaksanaan 

shalat. Adapun perbedaannya adalah Uswatun Khasanah meneliti tentang 

akhalak siswa sedangkan penulis tentang kecerdasan emosional siswa. 

Dari paparan di atas bahwa penelitian terhadap pengaruh pelaksanaan shalat 

dhuha terhadap peningkatan kecerdasan emosional siswa belum pernah diteliti. 

Atas alasan itu penulis mengadakan penelitian ini. 

 

C. Konsep Operasional 

Konsep operasional atau operasional variabel merupakan operasional dari 

semua variabel yang dapat diolah dari definisi konseptual.
31

 Untuk menghindari 

kesalahpahaman terhadap konsep-konsep yang digunakan dalam penelitian ini, 

maka konsep tersebut penulis operasionalkan sebagai penjelasan sekaligus 

menbatasi konsep teoritis yang masih global. Dalam judul penelitian yang penulis 

                                                           
31

Amri Darwis, Metode Penelitian Pendidikan Islam (pengembangan ilmu paradigma 

islami), Jakarta: Rajawali Pers, 2014,  h. 38 



 23 

lakukan ini terdapat dua variabel yaitu variabel X adalah pengaruh pelaksanaan 

shalat dhuha, Sedangkan variabel Y yaitu kecerdasan emosional. 

1. Indikator untuk variabel X tentang pelaksanaan shalat dhuha adalah : 

a. Siswa mengetahui masuknya waktu shalat 

b. Siswa suci dari hadats kecil dan besar 

c. Siswa suci dari berbagai najis 

d. Siswa menutup aurat 

e. Siswa menghadap kiblat 

f. Siswa niat shalat dhuha 

g. Siswa tertip dalam menunaikan shalat 

h. Siswa muwaalah (tidak terputus hubungan) dalam setiap perbuatan 

i. Siswa meninggalkan percakapan yang tidak berkaitan dalam shalat 

j. Siswa meninggalkan makan dan minum 

 

2. Indikator untuk variabel Y mengetahui kecerdasan emosional adalah : 

a. Siswa dapat mengenali dirinya sendiri (emosi diri), dilihat dari: 

1) Siswa dapat mengetahui apa yang sedang dirasakannya sewaktu 

adanya rangsangan atau kejadian yang dihadapinya. 

2) Siswa mampu mengetahui penyebab perasaan yang muncul. 

b. Siswa mampu mengelola emosi, dilihat dari: 

1) Siswa dapat mengendalikan prilaku agresif yang dapat merusak diri 

dan orang lain. 

2) Siswa memiliki pandangan yang positif terhadap diri sendiri, 

keluarga dan sekolah. 
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c. Siswa dapat memotivasi diri sendiri, dilihat dari: 

1) Siswa memiliki sikap optimis dalam menghadapi kesulitan. 

2) Siswa mempunyai target dalam mencapai keberhasilan. 

d. Siswa mampu mengenali emosi orang lain, dilihat dari: 

1) Siswa dapat berpikir positif terhadap perasaan orang lain. 

2) Siswa dapat mengetahui emosi orang lain dengan memperhatikan 

tindakan dan prilakunya. 

e. Siswa dapat membina hubungan dengan orang lain, dilihat dari: 

1) Siswa mudah bergaul dengan teman. 

2) Siswa bersikap tenggang rasa dan perhatian terhadap orang lain. 

 

D. Asumsi dan Hipotesis  

a. Asumsi Dasar 

1. Kecerdasan emosional siswa di Sekolah Menengah Pertama An-

Namiroh Kota Pekanbaru berbeda-beda. 

2. Ada saling berpengaruh pelaksanaan shalat dhuha terhadap 

peningkatan kecerdasan emosional. 

b. Hipotesis  

Ha : “Ada pengaruh yang signifikan antara pelaksanaan shalat dhuha 

terhadap peningkatan kecerdasan emosional siswa di Sekolah 

Menengah Pertama An Namiroh Kota Pekanbaru”. 

H0 : “Tidak ada pengaruh yang signifikan antara pelaksanaan shalat 

dhuha terhadap peningkatan kecerdasan emosional siswa di 

Sekolah Menengah Pertama An Namiroh Kota Pekanbaru”. 


