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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah 

Kita semua menyadari betapa pentingnya pendidikan anak sejak usia dini 

hingga remaja dan dewasa.
1
 Makna pendidikan tidaklah semata-mata dapat 

menyekolahkan anak di sekolah untuk menimba ilmu pengetahuan, namun lebih 

luas dari itu. Pendidikan hendaklah dilakukan sejak dini yang dapat dilakukan di 

dalam keluarga, sekolah maupun masyarakat.
2
 Berkenaan dengan tanggung jawab 

pendidikan terhadap diri anak, diperlukan kerjasama yang baik antara tiga 

lingkungan pendidikan tersebut, yaitu keluarga (pendidikan informal), sekolah 

(pendidikan formal), dan masyarakat (pendidikan non formal). Demikian 

dikarenakan anak hidup dalam ketiga lingkungan tersebut, dan bukan hanya pada 

salah satunya. Namun, sebelum anak mengalami pendidikan formal di sekolah, 

juga pendidikan non formal di masyarakat, terlebih dahulu anak mengalami 

pendidikan informal dalam keluarga.  

Lingkungan pertama dalam pendidikan Islam adalah lingkungan keluarga.
3
 

Keluarga adalah suatu lingkungan kecil yang terdiri atas ibu dan bapak beserta 

anak-anaknya. Keluarga juga berarti orang seisi rumah yang menjadi tanggungan. 

Keluarga merupakan suatu kekerabatan yang mendasar di dalam masyarakat. 

                                                 
1
Ummu Ihsan, Abu Ihsan al Atsari, Mencetak Generasi Rabbani, (Jakarta: Pustaka Imam 

Asy-Syafi‟I, 2016), h. v (pengantar penerbit).  
2
Mansur, Pendidikan Anak Usia Dini dalam Islam, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2009), 

h. 83.  
3
Hasan Basri, Beni Ahmad Saebani, Ilmu Pendidikan Islam Jilid II, (Bandung: Pustaka 

Setia, 2010), h. 113 
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Keluarga merupakan institusi pertama dan utama dalam perkembangan seorang 

individu.
4
 Dari keluarga anak mengalami pendidikan pertamanya, maka itulah 

lingkungan keluarga dianggap paling menentukan perkembangan anak. Selain itu, 

anak juga mengalami pendidikan yang lebih lama di lingkungan keluarga 

dibandingkan dengan lingkungan pendidikan lainnya. 

Para ahli psikologi dan pendidikan menyatakan bahwa tahun-tahun 

pertama kehidupan anak merupakan masa paling penting bagi pembentukan 

kepribadian dan penanaman sifat-sifat dasar. Ini tidak berarti bahwa  

perkembangan anak terbatas hanya sampai pada tahun-tahun tersebut sehingga 

tidak ada perubahan sesudah masa itu. Yang dimaksud adalah bahwa dasar-dasar 

yang paling penting di dalam kehidupan anak diletakkan pada masa-masa 

tersebut.
5
 Di sinilah pendidikan keluarga berperan. Dengan optimalisasi peran 

pendidikan keluarga ini, maka keberhasilan dalam mendidik anak lebih mudah 

tercapai.  

Salah satu bentuk tanggung jawab orang tua terhadap anak di dalam 

keluarga adalah  dengan mendidik anak-anaknya.
6
 Tanggung jawab orang tua 

tersebut sesuai dengan firman Allah SWT QS. At-Tahrim ayat 6 berikut: 

 

                                                 
4
Novan Ardy Wiyani, Barnawi, Ilmu Pendidikan Islam (Jogjakarta: Ar-Ruzzmedia, 

2012), h. 55. 
5
Hery Noer Aly, Munzier, Watak Pendidikan Islam (Jakarta: Friska Agung Insani, 2000), 

h. 201. 
6
Departemen Agama RI, Al-Qur’an dan Terjemahnya, (Jawa Barat: Diponegoro,2008), h. 

560. 
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Artinya:  “Hai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu 

dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu; 

penjaganya malaikat-malaikat yang kasar, keras, dan tidak mendurhakai 

Allah terhadap apa yang diperintahkan-Nya kepada mereka dan selalu 

mengerjakan apa yang diperintahkan”. 

 

Dikutip dari buku Hasan Syamsyi Basya, Imam Al-Ghazali berkata: 

“anak adalah amanat bagi orang tuanya. Hatinya yang suci adalah permata 

yang polos dan kosong dari lukisan dan gambar. Dia akan menerima 

semua ukiran dan akan cenderung pada segala sesuatu ke mana ia 

diarahkan. Jika dibiasakan baik dan diajarkan, maka ia akan tumbuh 

seperti yang diajarkan dan dapat memberikan kebahagiaan pada orang 

tuanya, begitu juga bagi para pendidik dan pengajar. Jika dibiasakan 

melakukan keburukan dan diacuhkan seperti binatang, maka ia akan 

merasakan kesengsaraan dan kehancuran, dan dosanya ditanggung oleh 

orang tuanya”.
7
 

 

Pendapat Imam Al-Ghazali tersebut sesuai dengan sabda Rasulullah SAW berikut: 

 

 
 

Artinya: setiap anak yang dilahirkan dalam keadaan (membawa) fithrah (rasa 

keTuhanan dan kecenderungan kepada kebenaran), maka kedua orang 

                                                 
7
Hassan Syamsyi Basya, Cara Jitu Mendidik Anak Sholeh dan Unggul di Sekolah, 

(Jakarta: Zikrul Media Intelektual, 2010), h. 135-136.  



4 

 

tuanyalah yang membentuk anak itu menjadi Yahudi, Nasrani atau 

Majusi. (HR. Bukhari)
8
 

 

Dalam hadits tersebut dijelaskan bahwasanya pada dasarnya anak berpotensi baik 

sejak lahir. Semua anak yang dilahirkan mempunyai potensi untuk menjadi baik, 

dalam hal ini orang tua memegang peranan yang sangat penting dalam 

pembentukannya. Bagaimana cara orang tua mendidik dan mengasuh anak-

anaknya, menentukan potensi baik anak tergali dengan baik atau tidak. 

Anak merupakan investasi unggul untuk melanjutkan kelestarian 

peradaban sebagai penerus bangsa, maka haruslah diperhatikan pendidikan dan 

hak-haknya. Orang tua memiliki tugas yang amat penting dalam menjaga dan 

memperhatikan hak-hak anak.
9
 Orang tua merupakan pendidik utama dan pertama 

bagi anak-anak mereka, karena dari merekalah mula-mula anak menerima 

pendidikan.
10

 Hal ini mengisyaratkan bahwa orang tua harus bersungguh-sungguh 

dalam mendidik anak, tidak boleh sembarangan atau asal-asalan. Ini dikarenakan 

pendidikan yang diterima anak dalam keluarga akan mempengaruhi anak dalam 

menjalani lingkungan pendidikan berikutnya.  

Dalam hal ini orang tua memiliki pengaruh yang sangat penting, serta 

orang tua merupakan guru pertama dan utama bagi pendidikan anak. Maka orang 

tualah sebagai kunci utama keberhasilan seorang anak. Langkah pertama 

merupakan hal penting yang harus diperhatikan dan dijaga sebaik-baiknya, karena 

sesungguhnya seorang anak diciptakan dalam keadaan siap untuk menerima 

                                                 
8
Abuddin Nata, Akhlak Tasawuf (Jakarta: Rajawali Pers, 2011), h. 169.   

9
Ibid, h. 161. 

10
Zakiah Daradjat et. al., Ilmu Pendidikan Islam, (Jakarta: Bumi Aksara, 2009), h. 35. 
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kebaikan dan keburukan. Tiada lain hanya kedua orangtuanyalah yang 

membuatnya cenderung pada salah satu di antara keduanya.
11

 

Dalam Kamus Lengkap Bahasa Indonesia karangan Dessy Anwar, kata 

“peran” berarti sesuatu yang menjadi bagian atau yang memegang pemimpin yang 

terutama dalam terjadinya hal atau peristiwa.
12

Istilah peranan yaitu bagian atau 

tugas yang memegang kekuasaanutama yang harus dilaksanakan.
13

 Peranan 

memiliki arti sebagai fungsi maupun kedudukan (status).
14

 Peranan dapat 

dikatakan sebagai perilaku atau lembaga yang mempunyai arti penting sebagai 

struktur sosial, yang dalam hal ini lebih mengacu pada penyesuaian daripada suatu 

proses yang terjadi.
15

 

Jadi dapat disimpulkan bahwa yang dimaksud dengan peran adalah sesuatu 

yang menjadi bagian untuk dilakukan oleh seseorang dalam kedudukan (status) 

tertentu.Dalam konteks ini, yang dimaksud dengan peran orang tua adalah sesuatu 

yang menjadi bagian untuk dilakukan sebagai orang tua, kaitannya dengan anak. 

Menurut Zakiyah Drajat, orang tua merupakan pendidik utama dan 

pertama bagi anak-anak mereka, karena dari merekalah anak mula-mula 

menerima pendidikan.Menurut M. Nipan Abdul Halim, peranan keluarga dalam 

memberikan dasar-dasar pendidikan keagamaan pada anak  yakni dalam rangka 

untuk membentuk anak sholeh dan mengharap ridho Allah. Demikian juga 

                                                 
11

Jamaal „Abdur Rahman, Tahapan Mendidik Anak Teladan Rasulullah, (Bandung; 

Irsyad Baitus Salam, 2005), hlm. 23 
12

Dessy Anwar, Kamus Lengkap Bahasa Indonesia, (Surabaya: Amelia, 2003), h. 320. 
13

Departemen Pendidikan & Kebudayaan, Kamus Besar Bahasa Indonesia, (Jakarta: 

Balai Pustaka, 1988), hlm. 667 
14

Pius A. Partoto & M. Dahlan Al Barry, Kamus Ilmiah Populer, (Surabaya: Arkola, 

1994), hlm. 585 
15

Sarjono Soekamto, Sosiologi Suatu Pengantar, (Jakarta: UI Pres, 1982), hlm. 82 
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menurut Andreas Harefa sebagaimana ia menyimpulkan dari pendapatnya Cak 

Nur mengatakan bahwa: 

“Hubungan antara orang tua dan anak yang demikian intim tidaklah mungkin 

digantikan secara total oleh lembaga-lembaga persekolahan, termasuk universitas. 

Bahkan sekolah-sekolah agama pun tidak mungkin menggantikan sepenuhnya 

peran dan tanggung jawab orang tua. Institusi formal yang memberikan ajaran-

ajaran yang bersifat umum maupun agama hanya mungkin meringankan  beban 

tanggung jawab orang tua, tetapi tidak dapat dan tidak boleh diharapkan untuk 

menggantikan peran dan tanggung jawab orang tua  secara keseluruhan”.  

Dari penjelasan di atas dapat kita ketahui bahwa orang tua mempunyai 

peran dan tanggung jawab yang besar terhadap pendidikan anak-anaknya.  Oleh 

karena itu orang tua harus betul-betul mampu memberikan dasar-dasar keagamaan 

pada anak secara maksimal serta mampu memberikan tauladan yang baik bagi diri 

anak. Sebab anak akan cenderung mencontoh atau mengikuti segala perbuatan 

yang dilakukan oleh pihak orang tua.
16

 Jadi, berdasarkan pada teori yang telah 

dipaparkan, maka peran utama orang tua adalah sebagai pendidik pertama dan 

utama bagi anak, baik dalam hal umum (keduniaan) terlebih dalam hal 

keagamaan. 

Allah berfirman dalam QS. Al-Bayyinah ayat 5:  

            

   

                                                 
16

http://mfaizfirdausi.blogspot.co.id/2011/10/peranan-keluargadalammenanamkannilai_ 

2302.html (diakses pada: Rabu, 10 Agustus 2016, pukul: 10.00 pm) 

http://mfaizfirdausi.blogspot.co.id/2011/10/peranan-keluargadalammenanamkannilai_%202302.html
http://mfaizfirdausi.blogspot.co.id/2011/10/peranan-keluargadalammenanamkannilai_%202302.html
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Artinya: Padahal mereka tidak disuruh kecuali supaya menyembah Allah dengan 

memurnikan ketaatan kepada-Nya dalam (menjalankan) agama yang 

lurus[1595], dan supaya mereka mendirikan shalat dan menunaikan zakat; dan 

yang demikian Itulah agama yang lurus. 

[1595] Lurus berarti jauh dari syirik (mempersekutukan Allah) dan jauh dari 

kesesatan. 

Mempersiapkan anak saleh tidak hanya selesai hanya dengan menanamkan 

keimanan dalam diri mereka.Setelah beriman manusia harus beramal.Setelah 

diajarkan keimanan maka berikutnya orang tua mengajarkan keislaman.
17

 Hal 

tersebut mengindikasikan bahwa memberikan pemahaman saja tidak akan berarti 

tanpa adanya pengamalan, sebagaimana ilmu tidak akan bermanfaat tanpa amal.  

 Khusus tentang penanaman kebiasaan sholat, Rasulullaah SAW 

memerintahkan kepada para orang tua muslim sebagaimana disabdakan (yang 

artinya), “suruhlah anak-anak kalian agar membiasakan sholat tatkala berumur 

tujuh tahun dan setelah mereka berumur sepuluh tahun pukullah jika 

meninggalkan sholat” (HR. Tirmidzi)
18

 

Pada usia tujuh tahun anak sudah memasuki usia sekolah dasar. 

Berdasarkan hadits di atas, orang tua berkewajiban untuk memerintahkan anaknya 

untuk melaksanakan sholat pada usia tersebut. Hal ini berarti sebelum  usia tujuh 

tahun sudah terlebih dahulu diajarkan tata cara sholat. Karena tidak mungkin anak 

diperintah melaksanakan sholat padahal dia tidak tahu tata cara sholat.
19

 Segala 

sesuatu memerlukan proses dalam rangka pencapaian tujuan, begitu pun dalam 

                                                 
17

Saiful Falah, Parents Power, (Jakarta: Republika, 2014), cet.1, h. 169. 
18

M. Nipan Abdul Halim, Anak Saleh Dambaan Keluarga, (Yogyakarta: Mitra Pustaka,, 

2003) h. 183-184.  
19

Saiful Falah, op. cit, h. 171. 
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pendidikan (yang dalam hal ini mengenai pengamalan sholat pada anak). 

Membahas mengenai tujuan, tentunya harus ada cara yang digunakan untuk dapat 

mencapai tujuan tersebut.  

 Orang tua adalah pendidik utama dan pertama bagi anak. Sehingga orang 

tua memegang andil yang besar terhadap pendidikan anak. Peran orang tua 

mempengaruhi pendidikan anak, terutama dalam menanamkan pengamalan sholat 

anak. Sebagaimana sabda Rasulullah SAW yang artinya: 

“setiap anak yang dilahirkan dalam keadaan (membawa) fithrah (rasa 

keTuhanan dan kecenderungan kepada kebenaran), maka kedua orang tuanyalah 

yang membentuk anak itu menjadi Yahudi, Nasrani atau Majusi. (HR. 

Bukhari’’)
20

 

 

Dalam hadits tersebut dijelaskan bahwasanya pada dasarnya anak berpotensi baik 

sejak lahir. Semua anak yang dilahirkan mempunyai potensi untuk menjadi baik, 

dalam hal ini orang tua memegang peranan yang sangat penting dalam 

pembentukannya. Bagaimana cara orang tua mendidik dan mengasuh anak-

anaknya, menentukan potensi baik anak tergali dengan baik atau tidak. 

 Perihal mendidik anak, „Abdullah Nashih „Ulwan dalam bukunya 

Tarbiyatul Aulad fil Islam menjelaskan terdapat lima metode yang efektif dalam 

mendidik anak, sebagaimana dikutip dari terjemahan buku tersebut dengan judul 

Pendidikan Anak dalam Islam. Menurut beliau, semua berpusat pada lima perkara 

ini, yaitu mendidik dengan keteladanan, mendidik dengan kebiasaan, mendidik 

                                                 
20

Abuddin Nata, op. cit,. h. 169.   
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dengan nasehat, mendidik dengan perhatian, dan mendidik dengan hukuman.
21

 

Kelima metode mendidik tersebut adalah peran yang seharusnya dilakukan oleh 

orang tua dalam rangka mendidik anak. Yang dalam tesis ini dalam rangka 

menanamkan pengamalan sholat pada anak.  

 Keteladanan dalam Islam adalah cara yang paling efektif dan berhasil 

dalam mempersiapkan anak dari segi akhlak, membentuk mental dan sosialnya. 

Hal itu dikarenakan pendidik adalah panutan atau idola dalam pandangan anak 

dan contoh yang baik di mata anak. Anak akan mengikuti tingkah laku 

pendidiknya, meniru akhlaknya, baik disadari maupun tidak. Bahkan sebuah 

bentuk perkataan dan perbuatan pendidik akan terpatri dalam diri anak dan 

menjadi bagian dari persepsinya, diketahui maupun tidak.
22

 Oleh karenanya, 

keteladanan bagi para pendidik, dalam hal ini orang tua, tidak boleh diabaikan 

dalam upaya mendidik, terutama perihal sholat. Memberikan keteladanan berarti 

mengerjakan juga apa yang diajarkan disampaikan. Sebagaimana firman Allah 

dalam S. Al-Baarah ayat 44 berikut. 

      

44. mengapa kamu suruh orang lain (mengerjakan) kebaktian, sedang kamu 

melupakan diri (kewajiban) mu sendiri, Padahal kamu membaca Al kitab 

(Taurat)? Maka tidaklah kamu berpikir? 

 

                                                 
21

 “Abdullah Nashih „Ulwan, Pendidikan Anak dalam Islam, (Jawa Barat:  Fathan Media 

Prima, 2016), h. 602. 
22

 Ibid, h. 603. 
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Metode yang kedua adalah metode kebiasaan atau pembiasaan. Telah 

ditetapkan dalam syariat Islam bahwa anak semenjak lahir sudah diciptakan dalam 

keadaan bertauhid yang murni, agama yang lurus, dan iman kepada Allah. 

Rasulullah saw bersabda yang artinya, „‟setiap bayi yang dilahirkan dalam 

keadaan fitrah.‟‟ (HR. Al-Bukhori) Maksudnya, yaitu dilahirkan dalam keadaan 

tauhid dan iman kepada Allah. Dari sini, tibalah saatnya pembiasaan, pendiktean, 

dan pendisiplinan mengambil perannya, dalam pertumbuhan anak dan 

menguatkan tauhid yang murni, akhlak yang mulia, jiwa yang agung, dan etika 

syariat yang lurus. 

Tanamkan kepada anak kebiasaan melakukan sesuatu yang baik dan 

membawa keberuntungan dalam urusan dunia maupun agamanya. Baik itu berupa 

ibadah, adab, tutur kata, sopan santun, rutinitas keseharian, dan sebagainya.
23

 

Karena ketika seseorang telah terbiasa mengerjakan sesuatu, maka tidak lagi 

terasa berat dalam melakukan sesuatu itu. Begitu pun dalam melaksanakan sholat.  

Metode ketiga adalah nasehat. Satu lagi metode pendidikan yang efektif 

dalam membentuk keimanan anak, akhlak, mental, dan sosialnya. Hal ini 

disebabkan, nasihat memiliki pengaruh yang sangat besar untuk membuat anak 

mengerti hakikat sesuatu dan memberinya kesadaran tentang prinsip-prinsip 

Islam. Sehingga tidak heran kalau Al-uran menggunakan manhaj ini untuk 

mengajak bicara kepada setiap jiwa, serta mengulang-ulangnya pada banyak 

ayat.
24

 Melalui sebuah nasihat, diharapkan seseorang akan dapat tesentuh hati dan 

                                                 
23

 Ummu Ihsan, Abu Ihsan Al-Atsari, op. cit, h. 205.  
24

 Abdullah Nashih „Ulwan, op. cit, h. 639. 
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jiwanya dalam memahami sesuatu. Dan bukan hanya sekedar mengetahui. Salah 

satu ayat yang menjelaskan tentang nasehat adalah QS. An Nahl ayat 125 berikut.  

 

          

           

 

125. serulah (manusia) kepada jalan Tuhan-mu dengan hikmah[845] dan 

pelajaran yang baik dan bantahlah mereka dengan cara yang baik. Sesungguhnya 

Tuhanmu Dialah yang lebih mengetahui tentang siapa yang tersesat dari jalan-

Nya dan Dialah yang lebih mengetahui orang-orang yang mendapat petunjuk. 

 

[845] Hikmah: ialah Perkataan yang tegas dan benar yang dapat membedakan 

antara yang hak dengan yang bathil.
25

 

Metode keempat adalah perhatian. Maksud dari pendidikan dengan 

perhatian adalah mengikuti perkembangan anak dan mengawasinya dalam bentuk 

akidah, akhlak, mental, dan sosialnya, begitu juga dengan terus mengecek 

keadaannya dalam pendidikan fisik dan intelektualnya. Semua sepakat bahwa 

perhatian dan pengawasan pada diri pendidik merupakan asa pendidikan yang 

paling utama. Jika pendidik melihat anak melakukan kebaikan, ia langsung 

memuliakan dan mendukungnya.
26

 Begitu pun sebaliknya. Jadi perhatian dan 

pengawasan di sini berarti mengarahkan kepada kebaikan dan menghindarkan dari 

keburukan.  

                                                 
25

 Departemen Agama RI, op. cit, h. 281.  
26

 „Abdullah Nashih „Ulwan, op. cit., 667.   
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Dan metode yang kelima adalah hukuman. Dalam pendidikan Islam, 

metode hukuman adalah sebagai alternatif terakhir ketika metode-metode lain 

tidak berhasil. Di samping itu, dalam pemberian hukuman pun ada aturan dan 

tahapannya. Hukuman tidak bisa diberikan sesuka hati, melainkan harus 

disesuaikan dengan tingkat kesalahan yang dilakukan dan kepada siapa hukuman 

itu diberikan. 

Jadi, dalam mengoptimalkan perannya dalam upaya mendidik anak, 

khususnya dalam rangka menanamkan pengamalan ibadah sholat pada anak, 

orang tua dapat menerapkan kelima metode tersebut. Sehingga dengannya, 

diharapkan pendidikan yang dijalankan oleh orang tua sebagai pendidik pertama 

dan utama bagi anak akan lebih mudah tercapai. 

Berdasarkan pra-survey yang penulis lakukan, penulis mendapati 

fenomena berkaitan dengan peran orang tua dalam menanamkan pengamalan 

ibadah sholat anak di desa Rejomulyo. Di antara masalah yang ditemui di 

lapangan, adalah banyak orang tua yang hanya menyuruh anaknya untuk sholat 

tanpa memberikan teladan terlebih dahulu. Di samping itu, ada juga orang tua 

yang menyuruh sholat hanya sesekali saja (tidak kontinu), sehingga peran orang 

tua belum bisa memberikan dampak yang signifikan pada anak. Meskipun tidak 

semua, namun pada kenyataannya masih ada. Mengingat peran orang tua sangat 

penting dalam pendidikan anak, yang dalam hal ini kaitannya dengan peran orang 

tua dalam menanamkan pengamalan sholat pada anak. 

Di samping fenomenea mengenai peran orang tua, penulis juga 

menemukan beberapa fenomena kaitannya dengan pengamalan ibadah sholat anak 
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di desa Rejomulyo. Di antara fenomena tersebut adalah anak masih susah 

diperintah sholat, anak masih suka mengabaikan perintah sholat orang tuanya, 

anak mengabaikan sholat meskipun sudah mendengar azan, dan anak lebih 

memilih bermain dibandingkan menunaikan sholat. Meskipun tidak semua anak 

seperti itu, tetapi masih dijumpai anak-anak yang demikian. Oleh karenanya, 

penulis ingin mengetahui hal-hal yang menjadikan anak-anak tersebut seperti itu. 

Mengingat pendidikan anak sangat erat kaitannya dengan orang tua, yang dalam 

hal ini mengenai pendidikan sholat anak, maka penulis ingin melihat bagaimana 

peran orang tua dalam menanamkan pengamalan ibadah sholat pada anak-anak di 

desa Rejomulyo. 

 Berdasarkan paparan fenomena yang ditemui di lapangan, penulis 

berasumsi bahwa peran orang tua sangat penting dalam rangka menanamkan 

pengamalan ibadah sholat pada anak, karena bagaimana peran yang dilakukan 

oleh orang tua menentukan bagaimana pengamalan ibadah sholat anak.  

 Dalam penelitian ini, dari keseluruhan jumlah orang tua dan anak di Desa 

Rejomulyo, penulis hanya meneliti sebanyak 15 pasang orang tua (ayah dan ibu) 

dan 15 orang anak dengan kisaran usia 6-12 tahun, sumber data difokuskan pada 

dusun I dan II. Berikut data orang tua dan anak yang diteliti disajikan dalam tabel. 
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Tabel 1 

Data Orang Tua dan Anak  

No

.  

Nama Ayah Nama Ibu Nama 

Anak 

Tahun Lahir Usia 

1 Harno Tiamah Putri Kurnia 2007 9 tahun 

2 Mukri Hartati Putri 2006 10 tahun 

3 Tekat Marsih Ivan 2005 11 tahun 

4 Nasrulloh  Rohimah Zahra 2004 12 tahun 

5 Rohmat Marsuni Wahid  2008 8 tahun 

6 Slamet Rini Likah 2009 7 tahun 

7 Tori Marmi Diana 2004 12 tahun 

8 Sukindar Suryani Nina, Maya 2005 11 tahun 

9 Katam Manisah Nur  2006 10 tahun 

10 Sutanto  Sunarti Fikri 2008 8 tahun 

11 Tiawan Sulis Fadhil 2007 9 tahun 

12 Sunaryo Mutmainah Alia 2004 12 tahun 

13 Sanar Maisaroh Hamzah 2007 9 tahun 

14 Sutarno Jarwati Pia  2007 9 tahun 

15 Alfian Luthfitriana Caca 2008 8 tahun 

Sumber: Dokumentasi Desa Rejomulyo Kecamatan Palas Lampung Selatan tahun 

2016 

 

Dan  masih berkaitan dengan peran yang diterapkan oleh orang tua di desa 

Rejomulyo kecamatan Palas kabupaten Lampung Selatan, terdapat beberapa 

faktor yang mempengaruhi peran para orang tua di desa tersebut, yang karenanya 

akan menyebabkan adanya perbedaan cara orang tua dalam menanamkan 

pengamalan sholat pada anak-anaknya. Dan dalam hal ini faktor-faktor tersebut 

yaitu tingkat pendidikan orang tua dan pekerjaan orang tua. 

1. Faktor tingkat pendidikan orang tua 

Tingkat pendidikan orang tua dianggap menjadi salah satu faktor yang 

mempengaruhi peran orang tua dalam mendidik anak, khususnya dalam rangka 

menanamkan pengamalan ibadah sholat pada anak. Orang tua yang tidak 

mengenyam bangku sekolah atau pun berpendidikan rendah, seringkali kurang 

bijak dalam hal mendidik anak. Dan berikut penulis sajikan data tingkat 
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pendidikan orang tua di Desa Rejomulyo Kecamatan Palas Kabupaten Lampung 

Selatan. 

Tabel 2 

Data Tingkat pendidikan orang tua di desa Rejomulyo, kecamatan Palas, 

Lampung Selatan 

No. Tingkat Pendidikan Ayah  Ibu  

Jumlah Persentase  Jumlah  Persentase  

1.  Tidak sekolah 2 13 % 2 13 % 

2.  SD 5 33 % 7 46% 

3.  SMP 4 27 % 4 27 % 

4.  SMA 3 20 % 1 7 % 

5.  Sarjana 1 7 % 1 7 % 

 Jumlah 15 100% 15 100% 

Sumber: Dokumentasi Desa Rejomulyo kecamatan Palas Lampung Selatan tahun 

2016 

 

Berdasarkan tabel di atas dapat dilihat bahwa mayoritas tingkat pendidikan orang 

tua di desa Rejomulyo kecamatan Palas kabupaten Lampung Selatan adalah SD. 

2. Jenis pekerjaan orang tua 

Jenis pekerjaan orang tua juga turut mempengaruhi cara orang tua dalam 

mendidik anak. Orang tua yang bekerja sebagai petani berbeda dengan orang tua 

yang bekerja sebagai guru dalam mengasuh anak-anaknya. Berikut penulis sajikan 

tabel mengenai data pekerjaan orang tua di Desa Rejomulyo kecamatan Palas 

kabupaten Lampung Selatan: 
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Tabel 3 

Jenis Pekerjaan Orang Tua di Desa Rejomulyo, kecamatan Palas, kabupaten 

Lampung Selatan 

No. Jenis Pekerjaan Ayah  Ibu  

Jumlah Persentase  Jumlah  Persentase  

1.  Tani 12 79 % 7 47 % 

2.  Pedagang 0 0 % 2 13 % 

3.   Pegawai 1 7 % 1 7 % 

4.  Wiraswasta 1 7 % 0 0 % 

5.  Dll. 1 7 % 5 33 % 

 Jumlah 15 100% 15 100% 

Sumber: Dokumentasi Desa Rejomulyo kecamatan Palas kabupaten Lampung 

Selatan tahun 2016 

 

Berdasarkan tabel di atas bahwa pekerjaan orang tua di desa Rejomulyo 

kecamatan Palas kabupaten Lampung Selatan adalan Tani. 

B. Identifikasi Masalah dan Pembatasan Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah yang dipaparkan, penulis 

mengidentifikasi masalah yang terdapat di Desa Rejomulyo, di antaranya sebagai 

berikut 

1. Kurang maksimalnya peran orang tua dalam mendidik anak, terutama 

dalam menanamkan pengamalan ibadah sholat pada anak 

2. Kurangnya keteladanan orang tua dalam mendidik anak 

Agar masalah yang diteliti tidak terlalu luas, maka penulis membatasi 

masalah, yaitu tentang “peran orang tua dalam menanamkan pengamalan ibadah 

sholat anak” 

C. Rumusan Masalah 

Setiap penelitian yang akan dilakukan harus selalu berangkat dari masalah. 

Masalah dapat diartikan sebagai “penyimpangan antara yang seharusnya dengan 
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apa yang benar-benar terjadi, antara teori dengan praktek, antara aturan dengan 

pelaksanaan , antara rencana dengan pelaksanaan”. Sedangkan menurut Stonner, 

seperti dikutip oleh Sugiyono, mengemukakan bahwa “masalah-masalah dapat 

diketahui atau dicari apabila terdapat penyimpangan antara pengalaman dengan 

kenyataan, apa yang direncanakan dengan kenyataan, adanya pengaduan, dan 

kompetisi”.
27

 

Berangkat dari suatu masalah, maka untuk bisa diteliti maka masalah itu 

harus dirumuskan dengan jelas. Menurut Sugiyono, rumusan masalah adalah 

pertanyaan penelitian, yang jawabannya dicarikan melalui penelitian.
28

 

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah penulis uraikan di atas, maka 

rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:  

“Bagaimana peran orang tua dalam menanamkan pengamalan ibadah sholat 

anak di Desa Rejomulyo, kecamatan Palas, Lampung Selatan?” 

 

D. Tujuan dan Manfaat Penelitian 

1. Tujuan Penelitian 

Dalam sebuah penelitian, tujuan merupakan target atau sasaran yang 

hendak dicapai, yang menjadi “center point” seorang peneliti yang akan 

memberikan kejelasan arah dan maksud dilakukannya sebuah penelitian.   Tujuan 

diadakannya penelitian ini adalah: 

                                                 
27

Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R & D, (Bandung: Alfabeta, 

2013), h. 32. 
28

Ibid, h. 290.   
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a) Untuk mengetahui bagaimana peran orang tua dalam menanamkan 

pengamalan ibadah sholat pada anak di Desa Rejomulyo, 

kecamatan Palas, Lampung Selatan 

2. Kegunaan penelitian 

Kegunaan penelitian ini setidaknya dapat dilihat dari dua sisi, yaitu: 

a) Kegunaan teoritis 

1) Bagi penulis, yaitu: 

(a) untuk menambah pengetahuan tentang bagaimana peran orang tua 

dalam menanamkan pengamalan ibadah sholat pada anak  

2) Bagi orang tua 

(b) Untuk menyadarkan orang tua bahwa peran orang tua dalam 

rangka mendidik anak-anak mereka itu sangat penting (yang dalam 

hal ini peran orang tua dalam menanamkan pengamalan ibadah 

sholat pada anak) 

b) Kegunaan praktis 

1) Bagi orang tua 

(c) Dengan kesadaran orang tua akan pentingnya peran mereka dalam 

menanamkan pengamalan sholat pada anak, maka diharapkan 

orang tua dapat mengoptimalkan perannya tersebut 

E. Kerangka Pikir 

Berdasarkan dukungan landasan teori yang dijadikan sebagai rujukan 

konsepsional variabel penelitian, maka dapat disusun kerangka pikir sebagai 

berikut: 



19 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Peran 

orang tua 
.  

 

 

1. Keteladanan  

 

2. Pembiasaan 

 

3. Nasehat 

 

4. Perhatian 

 

5. Hukuman 
 

 

 

 

 

Pengamalan 

ibadah 

sholat anak 


