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Di era zaman sekarang banyak terjadi perilaku-perilaku yang menyimpang dari agarma. 

Hal ini dikarenakan kurangnya penghayatan terhadap agama itu sendiri. Padahal kebanyakan dari 

umat manusia mereka mempunyai agama. Khususnyaterhadap umat muslim yang mempunyai 

kewajiban dalam menjalankan ibadah yangpaling pokok dalam kehidupansehari-hari adalah salat. 

Banyak orang beragamaIslam dan melakukan salat, akan tetapi perilakunya malah tidak sesuai 

dengan ajaran salat. Mengapa orang yang salat tetapi perilakunya tidak dapat mencegah dari 

perbuatan keji dan munkar? Salat yang sebenarnya mempunyai makna doa yang berisi petuniuk-

petunjuk pada jalan kebenaran. Banyaknya perilaku-perilaku yangtidak sesuai dengan ajaran 

agama karena kebanyakan orang melaksanakan salathanya sekedar menggugurkan kewajiban 

tanpa meresapi apa sebenarnya makna salat.Dari fenomena inilah penulis tertarik untuk meneliti 

masalah ini. 

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan model pendekatan studi lapangan. 

Penulis menggunakan metode penelitian random sampling dengan caraacak yang menggunakan 

10 subjek yang dapat mewakili dari pengikut pelatihan salatkhusyuk yang berkisar kurang lebih 

dari 100 orang. Sedangkanteknik analisis datamenggunakan metode deskriptif kualitatif yang 

bertujuanmelengkapi uraian dengan membuat deskripsi dan analisis secara kualitatiftentang 

dampak pelatihan salatkhusyuk terhadap perubahan perilaku. 

Berdasarkanhasil penelitian di lapangan mengenai Dampak 

PelatihanSalatKhusyukTerhadapPerubahan Perilaku yarg memotivasi para pengikut pelatihansalat 

khusyuk ini adalah ingin belajar salat yang benar, karena selama ini merekamerasa banyak terdapat 

kesalahan-kesalahan dalam mendirikan salat terutamatentang gerakan-gerakan salat yang masih 

jauh dari kesempurnaan.Dengan motivasi yang tertanam diri untuk selalu memperbaiki salat, ada 

beberapa orang yang seringsalat khusyuk ini. Dengan sering menghadiri pelatihan salat khusyuk 

ini maka kualitas salat juga semakin dapat ditingkatkan menjadi lebih baik dari sebelumnyadan 

mempunyai dampak terhadap perubahan perilakumereka dari yang kurang baik menjadi perilaku 

yang lebih baik. Hasil perubahan perilaku ada yang cukup drastisdan kurang drastis tergantung 

dari pengamalan salat khusyuk yang mendalam dankurang mendalam. 

 

 

 

 


