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  BAB II 

LANDASAN TEORI 

 

A. Peran Orang Tua 

1. Pengertian Peran 

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.
1
 Istilah peranan yaitu bagian atau 

tugas yang memegang kekuasaan utama yang harus dilaksanakan.
2
 Peranan 

memiliki arti sebagai fungsi maupun kedudukan (status).
3
 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.
4
 

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 

                                                           
1
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sesuatu yang menjadi bagian untuk dilakukan sebagai orang tua, kaitannya dengan 

anak. 

2. Pengertian Orang Tua 

Pada umumnya yang berkembang dalam masyarakat orang tua adalah 

orang yang melahirkan kita yakni ibu bapak. Dalam Kamus Besar Bahasa 

Indonesia, istilah orang tua diartikan dengan ayah dan ibu kandung, orang tua-tua, 

dan orang yang dianggap tua (cerdik, pandai, para ahli dan sebagainya).
5
 Jadi 

yang dimaksud orang tua adalah ibu dan bapak, ibu yang mengandung dan 

melahirkan serta merawat kita, dan ayah yang mencari nafkah untuk kita. Yang 

keduanya merawat dan mendidik kita.  

3. Peran Orang Tua dalam Pendidikan Sholat 

Peranan terpenting dalam masalah ini adalah orang tua, karena memiliki 

hubungan dekat dengan anak yang secara tidak langsung mengetahui segala 

perkembangan yang dialami oleh seorang anak dalam belajar sholat.
6
 Peran orang 

tua menempati posisi utama dalam pendidikan anak, terutama perihal sholat. Hal 

tersebut dikarenakan orang tua adalah orang terdekat bagi anak.  

Ayah dan ibu bertanggung jawab atas pembentukan sebuah keluarga 

muslim. Kewajiban pertama yang harus dilakukan adalah mengubah rumah 

menjadi rumah muslim yang taat kepada Allah, Rabb semesta alam. Allah 

berfirman: 
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      … 

132. dan perintahkanlah kepada keluargamu mendirikan shalat dan bersabarlah 

kamu dalam mengerjakannya. (S. Thaahaa 132)
7
 

Dari ayat di atas, menyatakan bahwa orang tua mempunyai tanggung jawab dalam 

menanamkan pengamalan sholat pada anak-anak mereka. 

 Secara umum, sosok pertama yang mengajarkan shalat pada anak adalah 

kedua orang tua, baik ayah maupun ibu. Oleh karena itu, kapan kita mulai 

mengajarkannya kepada mereka? Jawaban pertanyaan ini diterangkan oleh hadits 

berikut: 

Hiyam bin Sa‟ad berkata, kami bertamu ke rumah Muadz bin Abdullah bin 

Hubaib Al-Juhaniy. Muad bertanya kepada istrinya, “kapan anak mulai shalat‟ 

Istrinya menjawab,‟benar, seorang lelaki dari golongan kami menceritakan dari 

Rasulullah bahwa beliau ditanya tentang itu. Beliau menjawab, „ jika anak telah 

mengetahui arah kanan dan kirinya, perintahkanlah untuk shalat.” 

 Abdullah bin Umar bin Khatthab radhiallaahu „anhu berkata, “ Rasulullah 

shallallaahu „alaihi wa sallam bersabda, „jika anak sudah bisa berbicara, 

ajarilah mereka mengucapkan laa ilaaha illallaah.dan jika sudah tumbuh 

giginya, ajarilah mereka shalat.” Rasulullah juga bersabda, ‟‟Jagalah anak-anak 

kalian dalam urusan shalat dan latihlah mereka dengan kebaikan, karena 
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kebaikan itu adalah kebiasaan,”. Ketika Abul haura‟ bertanya kepada Hasan bin 

Ali bin Abu Thalib ra,” Apa yang kamu hafal dari Nabi?” Ia menjawab, “Shalat 

lima waktu.” 

Nabi telah menentukan usia yang tepat untuk mengajarkan shalat pada 

anak-anak. Karena, pada usia tersebut, anak meniru kedua orang tuanya dan rasa 

senang mereka pada shalat. Hakim dan Abu Dawud meriwayatkan dari Abdullah 

bin Amru bin Ash ra bahwa Rasulullah bersabda: 

“perintahkanlah anak-anakmu agar shalat saat mereka telah berumur tujuh 

tahun, pukullah mereka saat mereka telah berumur sepuluh tahun, dan pisahlah 

tempat tidur mereka.”
 8

 

 Hikmah dari perintah ini adalah (1) agar anak-anak belajar shalat sejak 

masa pertumbuhan mereka, terbiasa mengerjakan dan menegakkannya sejak masa 

pertumbuhan kuku-kukunya; (2) agar mereka terdidik dalam ketaatan kepada 

Allah, menegakkan hak-Nya, bersyukur dan kembali kepada-Nya, percaya dan 

bersandar kepada-Nya dan kembali kepada-Nya dalam hal yang menimpa dan 

menakutkan dirinya; dan (3) agar dalam ibadah tersebut, mereka mendapatkan 

kebersihan rohaninya, kesehatan jasmaninya, pendidikan akhlaknya, serta 

perbaikan perkataan dan perbuatannya.
9
 Perintah tersebut mengindikasikan betapa 

diperlukan adanya pembiasaan dalam pendidikan, yang juga sebagai bentuk 

persiapan pelaksanaan pendidikan itu sendiri.  
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4. Tugas dan Tanggung Jawab Orang Tua 

a. Tugas Orang Tua 

1) Tugas Ayah 

Ayah adalah pencari nafkah utama dalam keluarga.
10

 Dalam segala hal 

seorang ayah yang beriman harus selalu mengusahakan rezeki halal bagi 

keluarganya. Meskipun datang kepadanya saat yang sulit, sehingga mencari rezeki 

yang halal menjadi berat, dia tetap harus mengusahakan jalan halal. Seorang ayah 

yang mendapat mandat sebagai pencari nafkah di tengah keluarga harus paham 

betul kaidah halal dan haram. Bahwasanya Allah hanya memperbolehkan 

makanan yang halal masuk ke dalam perut manusia.
11

 Karena halal haramnya 

makanan yang dikonsumsi akan sangat berpengaruh terhadap diri orang yang 

memakannya. Makanan yang halal adalah makanan yang diperbolehkan oleh 

syariat Islam untuk dikonsumsi. 

Dalam perkara nafkah seorang ayah harus hati-hati. Allah memerintahkan 

seorang laki-laki mencari nafkah bagi keluarganya dengan cara yang baik.
12

 

               

        … 
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233. Para ibu hendaklah menyusukan anak-anaknya selama dua tahun penuh, 

Yaitu bagi yang ingin menyempurnakan penyusuan. dan kewajiban ayah memberi 

Makan dan pakaian kepada Para ibu dengan cara ma'ruf. Seseorang tidak 

dibebani melainkan menurut kadar kesanggupannya. (S. Al-Baarah ayat 233)
13

 

 Orang tua harus benar-benar menjamin bahwa makanan yang diberikan 

kepada anaknya 100% halal. Sedikit saja tercampur dengan yang haram maka 

anak akan merasakan akibat buruknya.
14

 Makanan haram yang masuk ke dalam 

tubuh seseorang akan memberikan dampak negative terhadap fisik maupun psikis 

seseorang. Terlebih akan dapat menghalangi rahmat Allah sampai padanya.   

2) Tugas Ibu 

Orang tua adalah pencetak anak. Setia pengaruh yang diberikan orang tua 

kepada anak akan membekas sampai dewasa. Apa yang dimakan orang tua 

menjadi makanan anak. Apa yang dilakukan orang tua akan menjadi kegiatan 

anak. Apa yang dibicarakan orang tua akan menjadi bahasa anak apa yang dilihat 

orang tua akan diikuti anak.  

Orang tua yang paling dekat dengan anak adalah ibu. Sejak masih 

berbentuk nutfah, anak sudah bersimpuh di rahim ibu. Sembilan bulan anak dan 

ibu menyatu dalam satu raga. Lewat satu utas tali, dua nyawa berbagi kehidupan. 

Selepas melahirkan, ibu yang menyusui. Makanan yang dikonsumsi ibu menjadi 
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 Kementrian Agama RI,  Al-ur‟an dan Terjemahnya, (Bandung: Diponegoro, 2008), h. 

37. 
14

 Saiful Falah, op.cit,  h. 209.  
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darah, darah menjadi asi. Dua tahun lamanya proses penyusuan. Selama masa itu 

anak tidak pernah bisa lepas dari ibunya.  

Anak berkembang dibawah asuhan ibu. Dia bisa melihat dan mendengar di 

bawah asuhan ibu. Demikian besar pengaruh seorang ibu terhadap anaknya. Maka 

tidak salah apabila ulama mengatakan,  al-Ummu madrosatul ula, ibu adalah 

lembaga pendidikan pertama bagi anaknya. Ibu bukan sekesadr guru yang hanya 

mengajar berdasarkan silabus. Ibu bukan hanya guru yang bertemu murid di jam 

tertentu. Ibu bukan guru yang hanya mengajar beberapa mata pelajaran. Ibu 

adalah mahaguru yang membuat ruangan sekolah, menyiapkan lapangan bermain, 

menyiapkan kurikulum sekaligus mengajar dan membimbing tanpa ada batas 

waktu.
15

 Sebagai madrasah pertama bagi anak, juga sebagai orang yang paling 

dekat dengan anak, maka seorang ibu harus benar-benar menjalankan tugasnya 

dengan baik. Karena berawal dari ibu anak memperoleh pendidikan. 

b. Tanggung Jawab Orang Tua 

Salah satu bentuk tanggung jawab orang tua terhadap anak di dalam 

keluarga adalah  dengan mendidik anak-anaknya. Orang tua terdiri dari seorang 

Ayah dan Ibu yang mempunyai tanggung jawab besar terhadap anak-anaknya atas 

kehidupan dan keluarganya sendiri.
16

 Tanggung jawab orang tua terhadap anak 

adalah: 
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 Saiful Falah,op. cit,  h. 215-216.  
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 Tim Islamonline, Seni Belajar Strategi Menggapai Kesuksesan Anak, (Jakarta: Pustaka 
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1) Merawat dengan penuh kasih sayang 

Tanpa perawatan orang tua, seorang bayi tidak akan tumbuh sebagaimana 

mestinya menjadi manusia yang normal. Ia tidak akan bisa makan sendiri, tidak 

akan bisa berbicara sebagaimana laiknya seorang manusia, tidak akan mampu 

bersosialisasi sebagaimana mestinya, tidak akan mampu berjalan kaki, tidak bisa 

memfungsikan organ-organ tubuh sebagaimana mestinya dan seterusnya.
17

 Kasih 

sayang orang tua kepada anak sangat penting, karena ia akan berpengaruh pada 

jiwa anak, dan akan membentuk kepribadiannya. 

Bagi para orang tua muslim, kewajiban merawat anak itu berkaitan dengan 

nikmat yang diterimanya berupa karunia dan sekaligus amanat Allah. Dengan 

menerima karunia berupa anak, orang tua niscaya akan terbahagiakan karenanya. 

Maka merawat atau mengasuhnya berarti merupakan ungkapan rasa syukur kita 

kepada Sang Pemberi Karunia. 

Orang tua khususnya ibu berkewajiban merawat anak mulai dari 

menyusui, memelihara, menimang dan seterusnya. Dalam hal menyusui, Allah 

subhaanahu wa ta‟ala berfirman: 
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 M. Nipan Abdul Halim, Anak Saleh Dambaan Keluarga, (Yogyakarta: Mitra Pustaka, 
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233. Para ibu hendaklah menyusukan anak-anaknya selama dua tahun penuh, 

Yaitu bagi yang ingin menyempurnakan penyusuan. dan kewajiban ayah memberi 

Makan dan pakaian kepada Para ibu dengan cara ma'ruf. seseorang tidak 

dibebani melainkan menurut kadar kesanggupannya. janganlah seorang ibu 

menderita kesengsaraan karena anaknya dan seorang ayah karena anaknya, dan 

warispun berkewajiban demikian. apabila keduanya ingin menyapih (sebelum dua 

tahun) dengan kerelaan keduanya dan permusyawaratan, Maka tidak ada dosa 

atas keduanya. dan jika kamu ingin anakmu disusukan oleh orang lain, Maka 

tidak ada dosa bagimu apabila kamu memberikan pembayaran menurut yang 

patut. bertakwalah kamu kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah Maha melihat 

apa yang kamu kerjakan.
18

 

 Kewajiban merawat anak memang tidak harus ditangani sendiri secara 

langsung. Bagi mereka yang tidak mampu atau karena ada udzur tertentu, pihak 

orang tua boleh mempercayakan kepada orang lain yang dipandang mampu 
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merawatnya dengan baik dan benar.
19

 Terkadang, karena kesibukan orang tua 

bekerja, atau karena alasan lainnya, orang tua terpaksa harus mempercayakan 

anak untuk dirawat oleh orang lain. Tetapi hal ini bukan berarti orang tua lepas 

tangan sepenuhnya, melainkan tetap harus memantau perkembangan anak-

anaknya. Dan tentu saja dalam menggunakan jasa perawat anak, orang tua harus 

berhati-hati, jangan sampai salah pilih.     

2) Mendidik dengan baik dan benar 

Mendidik anak dengan baik dan benar berarti menumbuh-kembangkan 

totalitas potensi anak secara wajar. Potensi jasmaniah dan potensi rohaniah anak 

diupayakan tumbuh kembangnya secara selaras, serasi, dan seimbang. Potensi 

jasmaniah anak diupayakan pertumbuhannya secara wajar melalui pemenuhan 

kebutuhan-kebutuhan jasmaniah anak. Seperti pemenuhan kebutuhan makan, 

sandang, dan papan. Sedangkan potensi rohaniah anak diupayakan 

pengembangannya secara wajar melalui usaha pendewasaan akal, perasaan, dan 

budi pekerti. 
20

 Oleh karenanya, sebagai orang tua juga harus banyak belajar 

mengenai seluk-beluk mendidik anak. Karena mendidik anak tidak boleh asal-

asalan. Bagaimana orang tua mendidik anak, seperti itu pula seorang anak 

terbentuk.  

3) Memberikan Nafkah yang Halal dan Baik 

Termasuk dalam kerangka tanggung jawab orang tua terhadap anak adalah 

memberikan nafkah yang halalan-thayyiba. Nafkah yang halalan-thayyiba berarti 
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 31 
 

nafkah yang halal sekaligus baik. Ia diperoleh dengan cara-cara yang halal dan 

baik menurut kacamata agama, sumbernya juga halal dan baik serta materi 

nafkahnya itu sendiri pun berupa materi yang hala dan baik pula.  

Kewajiban orang tua dalam rangka mensyukuri karunia Allah yang 

sekaligus merupakan amanat-Nya adalah memberikan hak hidup secara layak 

kepada anak yang dilahirkannya. Dan secara lahiriah, anak tidak bakalan hidup 

tanpa dipenuhinya kebutuhan-kebutuhan jasmani.
21

 

 Sehubungan dengan nafkah yang halalan-thayyiba, Allah subhaanahu wa 

ta‟ala berfirman dalam surat Al-Maidah ayat 88 berikut. 

          

88. dan makanlah makanan yang halal lagi baik dari apa yang Allah telah 

rezekikan kepadamu, dan bertakwalah kepada Allah yang kamu beriman kepada-

Nya.
22

 

B. Pengamalan Sholat Anak 

1. Pengertian Sholat 

Secara bahasa shalat berarti doa. Sedangkan secara istilah sholat adalah 

ibadah yang tersusun dari beberapa perkataan dan beberapa perbuatan yang 

dimulai dengan takbir dan diakhiri dengan salam. Sesuai syarat-syarat tertentu.
23
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Sholat adalah salah satu bentuk ibadah yang tata caranya telah ditentukan secara 

khusus. 

Sholat adalah ibadah utama yang paling disukai Allah. Perintah untuk 

melaksanakan sholat sangat banyak dalam Al-ur‟an. Bahkan dalam salah satu 

ayat, sholat disebut sebagai tameng atas segala perbuatan keji dan mungkar. 
24

 

Jika seseorang mendirikan sholat dengan sebenar-benarnya, maka sholatnya akan 

membentengi dirinya dari berbuat keji dan mungkar.   

      

          

45. bacalah apa yang telah diwahyukan kepadamu, Yaitu Al kitab (Al Quran) dan 

dirikanlah shalat. Sesungguhnya shalat itu mencegah dari (perbuatan- 

perbuatan) keji dan mungkar. dan Sesungguhnya mengingat Allah (shalat) adalah 

lebih besar (keutamaannya dari ibadat-ibadat yang lain). dan Allah mengetahui 

apa yang kamu kerjakan.
25

 

 Mengajarkan sholat kepada anak sejak kecil bukan hanya membiasakan 

mereka beribadah, tapi terdapat banyak hikmah lain. Salah satu hikmah diajarkan 

sholat kepada anak adalah membentuk kepribadian. Dalam sholat anak 

digembleng akhlaknya.
26

 Demikian sholat menjadi media bagi orang tua untuk 

menanamkan akhlak mulia dalam diri anak. Orang tua yang selalu membiasakan 

anaknya melaksanakan sholat lebih berpeluang memiliki anak shaleh ketimbang 

                                                           
24

 Saiful Falah, Op. cit, h. 173.  
25

 Departemen Agama RI, h. 401. 
26

 Saiful Falah, op. cit, h. 174. 
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orang tua yang tidak mengajari anaknya sholat. 
27

 Dengan dibiasakan dan diajari 

sholat sejak kecil, ketika nanti anak sudah memasuki usia wajib sholat, maka anak 

sudah terbiasa dan tidak lagi berat melaksanakannya.   

2. Pembelajaran Sholat 

 Kenalkan shalat pada anak sedini mungkin. Mulai dengan 

memperlihatkannya ketika ia sudah dapat melihat. Lalu bimbing dan ajaklah ia 

shalat di samping kita ketika sudah bisa bergerak luwes seperti berdiri, rukuk, dan 

sujud.  

Yang perlu diingat, lakukan semua pembelajaran ini dalam suasana yang 

menyenangkan dan menggembirakan. Sebab usia anak bukanlah usia taklif 

(pembebanan). Tujuan kita  hanyalah membiasakan, hingga ketika sudah baligh 

nanti ia sudah terbiasa melaksanakan shalat serta mengerjakan ibadah yang lain. 

Pada usia yang ke tujuh, perintahkanlah anak kita agar melaksanakan 

shalat, latih mereka menunaikan tugas-tugas, ajarkan hukum-hukum yang 

berkaitan dengan bersuci, dan ajarkan juga cara bewudhu. Ajarkan ia tata cara 

shalat Nabi secara ringkas, beserta rukun-rukun, kewajiban-kewajiban, sunnah-

sunnah, dan pembatal-pembatal shalat. Minta mereka agar menghafalkan nash-

nash yang singkat berkaitan dengan hukum-hukum tersebut. Lakukan hal itu 

selama tiga tahun, dengan diiringi pemberian targhib (motivasi) serta tarhib 

(peringatan dan ancaman).  
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Saat ia berumur sepuluh tahun, berikan sanksi pukulan yang tidak melukai 

jika anak sengaja meninggalkan shalat, bukan karena lupa atau udzur syar‟i yang 

lain. Demikianlah tuntunan Nabi shallallaahu „alaihi wasallam dalam sabdanya:
28

  

 “perintahkanlah anak-anak kalian shalat saat mereka berusia tujuh tahun. 

Pukullah mereka karena meninggalkan shalat saat mereka sudha berusia sepuluh 

tahun.” 

Mengenai shalat, Rasulullah memerintahkan agar para ayah 

mengajarkannya kepada anak-anak sejak mereka berusia tujuh tahun dan 

memukul mereka bila meninggalkannya saat mereka berusia sepuluh tahun.
29

 

Namun kembali harus diingat, bahwa pukulan tersebut bukanlah yang menyakiti. 

Melainkan penegasan yang lebih agar anak melaksanakan sholat.  

 Jelaskanlah ancaman Allah azza wa Jalla terhadap orang-orang yang 

meninggalkan, melalaikan, dan menunda-nunda shalat. Dia berfirman: 

    

4. Maka kecelakaanlah bagi orang-orang yang shalat, 

5. (yaitu) orang-orang yang lalai terhadap shalatnya.” (S. Al-Maa‟un 107:4-5) 

Rasulullah bersabda: “Sesungguhnya batasan antara seseorang dengan 

syirik dan kekufuran adalah meninggalkan shalat.” Bagi anak laki-laki, latihlah ia 

                                                           
28

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

Imam Asy-Syafi‟I, 2016), h 82. 
29

 Syaikh Jamal Abdurrahman, Islamic Parenting, (Solo: Awam, 2010), h. 142. 
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shalat bejamaah di masjid, sebab shalat berjamaah di masjid hukumnya wajib bagi 

setiap laki-laki muslim yang sudah baligh.  

 Masjid adalah istana tempat membina generasi muslim. Masjid adalah 

tempat mencetak generasi yang menjual diri kepada Allah, berjalan di atas 

manhaj-Nya, dan menjalani jejak keteladanan Rasul-Nya shallallaahu „alaihi wa 

sallam. Karena itulah, bawa anak ke masjid dan ajari adab-adab terkait masjid. 

Tujuannya, agar ia mengeti sehingga tidak bermain-main lagi di sana. Ini perlu 

sekalipun ia masih kecil.
30

 Bukan berarti orang tua tidak memperhatikan hal-hal 

buruk yang mungkin akan dilakukan anak, melainkan membiasakan anak pergi ke 

masjid. Tentunya anak tetap dalam pengawasan orang tua. Bahkan Rasulullaah 

saw pun telah meneladankannya kepada kita.   

Perhatikan perhatian Rasulullah yang begitu besar ini! Ibnu Mas‟ud 

radhiallaahu „anhu bertutur: “Rasulullah mengusap pundak kami saat hendak 

melaksanakan shalat seraya bersabda: 

“Luruskanlah barisan kalian dan janganlah berserakan, yang menyebabkan hati 

kalian saling berselisih. Isilah barisan yang ada di belakangku (shaf pertama) 

oleh orang-orang yang sudah baligh, lalu yang lebih muda, dan yang lebih muda 

lagi.” 

 Utsman bin Abil Ash radhiallaahu „anhu menukilkan: “ Pesan terakhir 

yang disampaikan Nabi kepadaku, ketika beliau menunjukku sebagai walikota 

Thaif, adalah: “Hai Utsman, ringankanlah shalat dan ukurlah panjang (lama) 
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shalatmu dengan orang yang paling lemah di antara makmum, karena di antara 

mereka terdapat orang lanjut usia, anak kecil, orang sakit, orang jauh, dan orang 

yang punya keperluan.” 

 Kaitkanlah hati anak dengan masjid, karena inilah cara tebaik untuk 

menyelamatkan generasi kita dari kerusakan. Berbahagialah para pemuda yang 

hatinya senantiasa terpaut dengan masjid. Sebab, mereka akan mendapatkan 

naungan Allah pada hari ketika tiada naungan kecuali naungan-Nya.
31

 Dengan 

pembiasaan anak diajak ke masjid untuk sholat berjamaah, untuk mengkaji ilmu 

agama, seiring betambahnya usia mereka, mereka diharapkan akan mencintai 

masjid. Kelak mereka akan memakmurkannya. 

 Di dalam Al-ur‟an, terkadang Allah Yang Mahasuci menyebutkan kata 

shalat dan menyandingkannya dengan sebutan Allah. Seperti dalam firman Allah 

surat Al-Ankabut ayat 45 berikut. 

      

        

45. bacalah apa yang telah diwahyukan kepadamu, Yaitu Al kitab (Al Quran) dan 

dirikanlah shalat. Sesungguhnya shalat itu mencegah dari (perbuatan- 

perbuatan) keji dan mungkar. dan Sesungguhnya mengingat Allah (shalat) adalah 

lebih besar (keutamaannya dari ibadat-ibadat yang lain). dan Allah mengetahui 

apa yang kamu kerjakan. 
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14. Sesungguhnya aku ini adalah Allah, tidak ada Tuhan (yang hak) selain Aku, 

Maka sembahlah aku dan dirikanlah shalat untuk mengingat aku. 

Islam sangat memperhatikan sholat. Islam memerintahkan untuk 

menjaganya, baik dalam kondisi mukim maupun safar, aman maupun perang.
32

 

Hal tersebut menunjukkan betapa wajibnya sholat bagi umat Islam. Selain sebagai 

tiang agama, juga merupakan salah satu dari rukun Islam yang mesti dijaga oleh 

setiap orang yang beragama Islam. 

3. Metode dalam Menanamkan Pengamalan Sholat Anak 

a. Keteladanan 

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia online, kata teladan diartikan 

sesuatu yang patut ditiru atau baik untuk dicontoh (perbuatan, kelakuan, sifat, dan 

sebagainya). Peneladanan adalah memberikan contoh yang baik sehingga bisa 

ditiru oleh orang yang melihatnya.
33

 

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 
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bentuk perkataan dan perbuatan pendidik akan terpatri dalam diri anak dan 

menjadi bagian dari persepsinya, diketahui maupun tidak.
34

 Dan dalam konteks ini 

yang dimaksud pendidik adalah orang tua. Dimana orang tua adalah pendidik 

yang pertama dan utama bagi anak. 

Orang tua adalah contoh utama bagi anak. Anak tetap mengikuti perilaku 

dan akhlak mereka sengaja atau tidak. Apabila mereka selalu jujur dalam ucapan 

dan perbuatan, niscaya anak tumbuh dengan prinsip-prinsip pendidikan yang 

tertancap dalam benak dan pikirannya.  

Dengan keberadaan teladan, seorang anak dapat belajar dengan dasar 

sesuatu yang nyata, terlihat jelas. Ini akan lebih mudah diserap oleh jiwanya. 

Dengan keberadaan teladan, seorang anak dapat belajar shalat dan menekuninya, 

ketika ia melihat kedua orang tua tekun menunaikannya setiap waktu. Demikian 

juga dalam ibadah-ibadah yang lain.  

Dengan keberadaan teladan, seorang anak akan terbiasa menunaikan hak 

orang lain dengan sempurna. Hak teman, tetangga, tamu, ataupun kerabat 

diperhatikan oleh si anak.
35

 Dengan keberadaan keteladanan, seorang anak akan 

tumbuh dengan sifat-sifat terpuji dan sikap-sikap yang baik yang dicontoh dari 

orang tua atau gurunya.  

Sebaliknya, ketidaksesuaian di antara perkataan dan perbuatan orang tua 

menjadi racun dalam pendidikan.sebagai contoh, seorang anak yang melihat ayah 
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berdusta tidak dapat memepelajari kejujuran darinya. Atau anak perempuan yang 

melihat ibunya selalu tidakacuh dengan nasihat ayah, maka jangan harap ia dapat 

tumbuh menjadi pribadi yang mudah diberi nasihat oleh orang tua atau orang lain. 

Allah subhaanahu wa ta‟ala mencela para pendidik seperti ini, yakni yang 

perbuatannya menyelisihi ucapannya. Dia berfirman: 

        

   

2. Wahai orang-orang yang beriman, kenapakah kamu mengatakan sesuatu yang 

tidak kamu kerjakan? 

3. Amat besar kebencian di sisi Allah bahwa kamu mengatakan apa-apa yang 

tidak kamu kerjakan. (S. Ash Shaff 61: 2-3) 

      

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? (S. Al-Baarah 2: 44) 

Demikian pula jiwa manusia sangat membenci sikap ini.
36

  

 Aturan Islam dalam mendidik anak sangat menekankan contoh atau 

teladan hidup yang baik. Maka ambillah Nabi  SAW sebagai teladan kita. Beliau 

mendakwahkan Al-ur‟an, dan Al-ur‟an menjadi akhlak beliau. Beliau adalah Al-
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ur‟an yang bergerak. Melalui beliau, Dia „Azza wa Jalla menyempurnakan akhlak 

yang mulia. 

 Mencetak anak yang memiliki kualitas terbaik tentu harus dengan cetakan 

terbaik pula. Orang tua adalah pencetak anak. Apabila orang tua menginginkan 

anak yang terbaik, maka mereka harus menjadi yang terbaik terlebih dahulu. 

Keteladanan merupakan metode paling utama dalam pendidikan. Anak tidak 

banyak belajar dari apa yang dia dengarkan. Karena apa yang dia dengarkan 

mudah dilupakan. Anak belajar banyak dari apa yang dilihat. Gambaran keadaan 

dan lakon sangat berkesan di dalam diri anak. Otak merekam segala apa yang 

dilihat. Rekaman tersebut disimpan dalam memori paling dalam. Secara refleks 

dia akan melakukan apa yang tersimpan dalam memori. 

Teladan bukan sekedar contoh. Memberi contoh cukup dengan mengajari 

satu kali cara melakukan sesuatu. Berbeda dengan keteladanan. Memberi 

keteladanan berarti melakukan hal tersebut setiap waktu. Orang yang memberikan 

teladan tidak hanya mencontohkan satu kali, tapi contoh tersebut sudah menjadi 

jati dirinya.
37

 Begitu pun dalam rangka menanamkan pengamalan sholat. Orang 

tua sebaiknya tidak hanya menjadi contoh bagi anak, melainkan menjadi teladan 

bagi mereka.  

b. Pembiasaan 

Telah ditetapkan dalam syariat Islam bahwa anak semenjak lahir sudah 

diciptakan dalam keadaan bertauhid yang murni, agama yang lurus, dan iman 
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kepada Allah. Sebagaimana firman Allah swt (S. Ar-Rum 30). Rasulullah saw 

juga 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. Sudah 

tidak diperselisihkan lagi bahwa ketika anak memiliki dua faktor ini faktor 

pendidikan Islam yang luhur dan faktor lingkungan yang kondusif, sudah bisa 

dipastikan anak tersebut akan tumbuh dalam iman yang kuat, memiliki akhlak 

Islam, serta mencapai puncak keagungan jiwa dan pribadi yang mulia.
38

 Jika ia 

mendapatkan pendidikan yang baik dan lingkungan yang kondusif, maka ia 

tumbuh dalam kebaikan dan kebajikan. Dan di tengah masyarakat, ia menjadi 

manusia yang beriman, berbudi luhur dan mulia.
39

  

Alah bisa karena biasa, begitulah kata pepatah. Biasakan anak berbuat 

kebaikan. Ini merupakan pendidikan islami. Dengan pembiasaan urusan yang 

banyak menjadi mudah. Baik urusan agama maupun dunia, dari yang besar 

sampai yang kecil, dari yang penting sampai yang sepele, dan dari yang sifatnya 

pribadi sampai amanah yang dibebankan orang lain. Semuanya perlu pembiasaan.  

 Tanamkan kepada anak kebiasaan melakukan sesuatu yang baik dan 

membawa keberuntungan dalam urusan dunia maupun agamanya. Baik itu berupa 
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ibadah, adab, tutur kata, sopan santun, rutinitas keseharian, dan sebagainya.
40

 

Karena ketika seseorang telah terbiasa mengerjakan sesuatu, maka tidak lagi 

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

ketika seseorang dibiasakan melaksanakan sholat sejak kecil, maka ketika ia 

dewasa, ia sudah terbiasa melakukannya, dan tidak tidak lagi terasa berat. Di 

sinilah pembiasaan itu penting adanya. 

c. 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.
41

 Melalui sebuah nasihat, diharapkan 

seseorang akan dapat tesentuh hati dan jiwanya dalam memahami sesuatu. Dan 

bukan hanya sekedar mengetahui. 

Jiwa anak terpengaruh  dengan ucapan yang disampaikan kepadanya, 

apalagi jika ucapan itu dihiasi dengan keindahan, kelembutan dan kasih sayang. 

Nasihat yang baik temasuk sarana tebaik dalam upaya mendekatkan diri pada jiwa 

si anak. Apalagi jika nasihat yang kita ucapkan itu tulus dari lubuk hati yang 

terdalam. Nasihat demikian akan memberikan pengaruh positif yang langsung 

menghunjam dalam hati anak didik.  
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 Terdapat ungkapan hikmah yang berbunyi: “ bicaralah dari dalam hati, 

niscaya ucapanmu masuk ke dalam hati.” Sesungguhnya banyak nasihat yang 

dapat kita petik dari al-ur‟anul Karim, yang sarat dengan nilai pendidikan dan 

kebaikan bagi setiap muslim. Allah subhaanahu wa ta‟ala berfirman:  

… … 

83. … serta ucapkanlah kata-kata yang baik kepada manusia…. (S. Al-Baarah 2: 

83) 

...     … 

125. …dan bantahlah mereka dengan cara yang baik.... (S. An-Nahl 16: 125)
42

 

  

Dalam ayat lainnya, Allah berfirman: 

         

44. Maka berbicaralah kamu berdua kepadanya dengan kata-kata yang lemah 

lembut, Mudah-mudahan ia ingat atau takut". (S. Thaha 20: 44) 

Contoh yang jelas dalam hal itu ialah nasihat Luman kepada putranya:  
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13. dan (ingatlah) ketika Luqman berkata kepada anaknya, di waktu ia memberi 

pelajaran kepadanya: "Hai anakku, janganlah kamu mempersekutukan Allah, 

Sesungguhnya mempersekutukan (Allah) adalah benar-benar kezaliman yang 

besar". (S. Luman 31: 13) 

                

      

16. (Luqman berkata): "Hai anakku, Sesungguhnya jika ada (sesuatu perbuatan) 

seberat biji sawi, dan berada dalam batu atau di langit atau di dalam bumi, 

niscaya Allah akan mendatangkannya (membalasinya). Sesungguhnya Allah 

Maha Halus[1181] lagi Maha mengetahui. (S. Luman 31: 16) 

[1181] Yang dimaksud dengan Allah Maha Halus ialah ilmu Allah itu meliputi 

segala sesuatu bagaimana kecilnya. 

                

     

17. Hai anakku, dirikanlah shalat dan suruhlah (manusia) mengerjakan yang baik 

dan cegahlah (mereka) dari perbuatan yang mungkar dan bersabarlah terhadap 

apa yang menimpa kamu. Sesungguhnya yang demikian itu Termasuk hal-hal 

yang diwajibkan (oleh Allah). (S. Luman 31: 17)
43
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17. Hai anakku, dirikanlah shalat dan suruhlah (manusia) mengerjakan yang baik 

dan cegahlah (mereka) dari perbuatan yang mungkar dan bersabarlah terhadap 

apa yang menimpa kamu. Sesungguhnya yang demikian itu Termasuk hal-hal 

yang diwajibkan (oleh Allah). ( S. Luman 31: 18) 

 

        

19. dan sederhanalah kamu dalam berjalan[1182] dan lunakkanlah suaramu. 

Sesungguhnya seburuk-buruk suara ialah suara keledai. ( S. Luman 31: 19) 

[1182] Maksudnya: ketika kamu berjalan, janganlah terlampau cepat dan jangan 

pula terlalu lambat. 

 Kita harus berpandai-pandai memanfaatkan kesempatan untuk menasihati 

anak. Termasuk membimbingnya kepada sesuatu yang mendatangkan kebaikan di 

dunia dan akhirat. Supaya nasihat yang disampaikan membawa perbaikan yang 

signifikan, perlu diperhatikan beberapa kiat berikut: 

1) Ulang-ulangilah nasihat 

Kiat ini penting mengingat tabiat manusia adalah lupa. Namun begitu, 

jangan berlebihan dalam menasihati anak anak sebab jiwanya akan bosan apabila 

terus-menerus dinasihati tanpa henti atau jeda yang cukup lama. 

2) Pilihlah waktu yang tepat 

Yaitu ketika kondisi kejiwaan kita sedang kondusif. Jangan berikan 

nasihat saat Anda diliputi amarah atau saat anak sedang marah. Sebab jika 
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menasihati anak ketika Anda sedang marah, maka nasihat itu akan cenderung 

didorong oleh kemarahan. Amarah pun akan mendorong Anda mengucapkan 

kata-kata yang berbau sentiment. Jika demikian, jiwa anak cenderung menolaknya 

karena ia yakin nasihat itu hanya pelampiasan amarah saja.  

 Adapun jika nasihat disampaikan kepada anak yang sedang marah, 

sungguh anaknya sedang tidak stabil. Jiwanya dalam kondisi atau keadaan yang 

tidak siap untuk menerima kata-katan yang disampaikan orang lain, apalagi 

nasihat.  

3) Gunakanlah kata-kata yang mudah dipahami 

Pergunakan kata-kata yang mudah dipahami anak kita, sesuai dengan usia 

serta daya tangkap dan nalarnya. Sebab berbicara kepada suatu kaum dengan kata-

kata yang tidak dapat dipahami akal mereka akan berdampak pada berpaling dari 

kebenaran yang kita sampaikan. Demikian pula halnya nasihat kepada anak-anak.  

Ali bin Abu Thalib radhiallaahu „anhu berkata: “berbicaralah kepada 

manusia dengan apa yang bisa mereka pahami. Apakah kalian suka jika nanti 

mereka mendustakan Allah dan Rasul-Nya?”
44

 

4) Pemberian Hukuman 

 Para pakar pendidikan Barat anti terhadap metode ini, bahkan menolak 

mentah-mentah hukuman dijadikan bagian dari tata cara mendidik anak.  
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 Padahal, fakta membuktikan bahwa hukuman bagi anak yang diberlakukan 

dengan cara dan dosis tepat menjadi obat yang manjur dalam meluruskan 

penyimpangan perilakunya. Namun adanya hikmah ini tidak berarti kita 

dianjurkan agar selalu bepikir bagaimana member sanksi kepada buah hati.  

 Islam menganjurkan kita supaya mendidik anak secara bertahap hingga 

memberi manfaat menyeluruh bagi umat. Jadi, pertama kali kita harus bepikir 

bagaimana mendidik anak dengan metode dan pengarahan yang layak dan baik 

serta mengajak kepada nilai-nilai mulia penuh dengan kesabaran.  

 Allah subhaanahu wa ta‟ala berfirman:  

           

          

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. (S. 

An-Nahl 16:125) 

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

antara yang hak dengan yang bathil. 

d. 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 
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dan intelektualnya. 
45

 Artinya, orang tua dalam mendidik harus memperhatikan 

dan mengawasi anak sebisa mungkin. Memperhatikan setiap perkembangan anak, 

mengawasi dan memantau setiap aktivitas yang dilakukan anak.  

Semua sepakat bahwa perhatian dan pengawasan pada diri pendidik 

merupakan asa pendidikan yang paling utama. Mengapa Karena dengan cara 

seperti itu anak selalu berada di bawah pantauan pendidik, mulai dari gerak-

geriknya, perkataan, perbuatan, sampai orientasi dan kecenderungannya. Jika 

pendidik melihat anak melakukan kebaikan, ia langsung memuliakan dan 

mendukungnya. Jika melihat anak berbuat kejelekan, pendidik langsung melarang 

dan memperingatkan serta menjelaskan akibat buruk dar perbuatan jelek tesebut. 

Tetapi sebaliknya, jika pendidik lalai atau pura-pura tidak tahu keadaan anak, 

maka sudah bisa dipastikan anak akan mengarah kepada penyimpangan dan yang 

akhirnya membuatnya hancur.  

Guru pertama kita Rasulullah saw telah memberikan teladan kepada kita, 

umatnya dalam perhatian beliau terhadap para sahabatnya. Beliau senantiasa 

menanyakan keadaan mereka, mengawasi perilaku mereka, memberi peringatan 

ketika mereka lalai, mendukungnya ketika mereka berbuat kebaikan, mengasihi 

mereka yang miskin, mendidik mereka yang masih kecil, dan mengajari yang 

bodoh di antara mereka.
46

 Memberikan perhatian di sini juga berarti mengarahkan 

anak kepada kebaikan dan menghindarkan anak dari keburukan. Sebagaimana 

yang telah diteladankan oleh Rasulullah saw. 
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e. Hukuman 

Hukum-hukum yang terdapat dalam syariat Islam mencakup prinsip-

prinsip yang holistic yang mengandung perkara-perkara penting yang tidak 

mungkin manusia hidup tanpanya.
47

 Hukum berperan sebagai pembatas dan 

koridor bagi manusia dalam menjalani kehidupan.  

 Kadang manfaat yang diharapkan tak kunjung tiba. Kita sudah menempuh 

segala langkah memberi nasihat maupun pengarahan kepada anak untuk 

meluruskan kesalahannya, namun kenyataannya tidak berhasil. Bahkan 

penympangan yang dilakukannya semakin parah sekalipun pernah diajak kembali 

ke jalan yang lurus dengan cara yang baik dan halus.
48

 

 Dalam keadaan demikian, mau tidak mau kita harus bersikap tegas demi 

kebaikan anak. Yaitu dengan memberi hukuman, akan tetapi hendaklah pemberian 

hukuman ini diimbangi dengan pemberian pujian dan balasan yang baik. 

Pendidikan anak dengan pemberian hukuman sebaiknya diterapkan dengan 

ancaman terlebih dahulu, sebelum akhirnya ditetapkan sanksi. Jika anak tidak 

mengindahkan ancaman, maka sanksi atau hukuman harus benar-benar kita 

jatuhkan. Dengan ketegasan ini, tertanamlah dalam jiwa anak bahwa ancaman 

tersebut sungguh-sungguh, bukan main-main. 

 Demikianlah metode yang Rabb semesta alam subhaanahu wa ta‟ala 

sebutkan dalam firman-Nya:  
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…      

     

34. … wanita-wanita yang kamu khawatirkan nusyuznya[291], Maka nasehatilah 

mereka dan pisahkanlah mereka di tempat tidur mereka, dan pukullah mereka. 

kemudian jika mereka mentaatimu, Maka janganlah kamu mencari-cari jalan 

untuk menyusahkannya[292]. Sesungguhnya Allah Maha Tinggi lagi Maha besar. 

 [291] Nusyuz: Yaitu meninggalkan kewajiban bersuami isteri. nusyuz dari pihak 

isteri seperti meninggalkan rumah tanpa izin suaminya. 

[292] Maksudnya: untuk memberi peljaran kepada isteri yang dikhawatirkan 

pembangkangannya haruslah mula-mula diberi nasehat, bila nasehat tidak 

bermanfaat barulah dipisahkan dari tempat tidur mereka, bila tidak bermanfaat 

juga barulah dibolehkan memukul mereka dengan pukulan yang tidak 

meninggalkan bekas. bila cara pertama telah ada manfaatnya janganlah 

dijalankan cara yang lain dan seterusnya. (S. An-Nisaa‟ 4:34) 

 Kesimpulannya, metode pemberian hukuman ini baru kita terapkan apabila 

seluruh metode pendidikan anak yang lainnya mengalami kegagalan. Dan saat 

menjatuhkan sanksi, perhatikan waktu yang tepat dan bentuk sanksi yang sesuai 

dengan kadar kesalahan si anak. Sebagai orang tua, bisa saja kita membuat 

kesepakatan dengan anak mengenai bentuk sanksi dan kapan sanksiit dijatuhkan. 

Sehingga, dengan pendekatan ini, diharapkan si anak lebih memiliki kesiapan 

untuk menerimanya.  

 Bentuk sanksi dan hukuman tersebut bisa bervariasi. Dari yang teringan, 

seperti mengurangi jatah materi harian dan mengurangi jam bermain, atau 

berbentuk sanksi social yakni pengacuhan , hingga yang terberat yaitu hukuman 
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fisik.
49

 Namun sekali lagi harus diingat bahwa hukuman adalah pilihan terakhir 

ketika semua metode tidak memberikan efek. Pun jenis hukuman yang diberikan 

juga harus disesuaikan dengan tingkat kesalahan yang dilakukan.  

Berikut ini cara yang diajarkan Islam dalam memberi hukuman kepada 

anak: 

a. Bersikap lemah lembut adalah hal yang pokok dalam memperlakukan 

anak 

b. Memperhatikan karakter anak yang melakukan kesalahan dalam 

memberi hukuman 

c. Memberikan hukuman secara bertahap, dari yang ringan sampai yang 

berat
50

 

C. Anak 

1. Perkembangan Anak (Usia 6-12 tahun) 

Anak adalah buah hati, pelipur lara ketika susah, dijadikan belahan 

jantung, dan pelengkap keceriaan rumah tangga. Anak merupakan kebanggaan 

setiap orang tua. Dalam bahasa Arab disebut “Walad atau Ibnun” yang memiliki 

arti turunan kedua atau manusia yang masih kecil. Anak adalah seseorang yang 

dilahirkan dari seorang ibu, dan masih tinggal bersama orang tua dalam satu 

rumah atau keluarga.
51

 Dalam tesis ini yang dimaksud anak adalah anak yang 

berusia 6-12 tahun.  
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 Ummu Ihsan, Abu Ihsan Al-Atsari, op.cit, h. 209. 
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 Abdullah Nashih Ulwan, op. Cit, h. 690.  
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 Aziz Moshofa, Untaian Mutiara Buat Keluarga, (Yogyakarta: Mitra Pustaka, 2001), 
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Perbedaan pendapat dalam pembagian usia anak oleh para ahli psikologi 

disebabkan adanya perbedaan kepentingan yang ingin dicapai oleh masing-masing 

ahli. Masa anak-anak dimulai pada akhir masa bayi sampai saat anak matang 

secara seksual. Antara umur 2 tahun sampai 12 tahun, ada sebagian anak berumur 

11 tahun sudah tidak termasuk anak-anak,tetapi ada juga yang sudah berusia 14 

tahun masih termasuk anak-anak. 

Masa anak-anak dibagi dibagi menjadi dua periode, yaitu periode awal 

masa anak-anak sekitar usia 2 tahun – 6 tahun, dan akhir masa anak-anak sekitar 

umur 6 tahun – 12 tahun.
52

 Dalam penelitian ini, yang menjadi objek penelitian 

adalah anak-anak masa anak-anak akhir. 

2. Perkembangan Fisik dan Motorik Anak 

Secara langsung, perkembangan fisik anak akan menentukan keterampilan 

anak dalam bergerak. Secara tidak langsung, pertumbuhan dan perkembangan 

fisik akan mempengaruhi bagaimana anak itu memandang dirinya sendiri dan 

memandang orang lain. Perkembangan aspek motorik erat kaitannya dengan 

masalah perkembangan fisik. 
53

 Jadi perkembangan fisik dan motorik memiliki 

keterikatan satu sama lain.  

 

 

                                                                                                                                                               
hlm. 55 
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3. Perkembangan Agama Anak 

a. The Fairy tale stage (tingkat dongeng) 

Pada tingkatan ini dimulai pada anak yang berusia 3-6 tahun. Pada anak 

dalam tingkatan ini konsep mengenai Tuhan lebih banyak dipengaruhi oleh fantasi 

dan emosi. Pada tingkatan ini ayat menghayati konsep ketuhanan sesuai dengan 

tingkat perkembangan intelektualnya. Kehidupan pada masa ini masih banyak 

dipengaruhi kehidupan fantasi hingga dalam menanggapi agama pun anak masih 

menggunakan konsep fantastis yang diliputi oleh dongeng yang kurang masuk 

akal.
54

 Jadi pada tingkat dongeng ini, keagamaan anak masih bersifat fantasi, 

sebagaimana sebuah dongeng. 

b. The realistic stage (tingkat kenyataan) 

Tingkat ini dimulai sejak anak masuk SD hingga sampai ke usia (masa 

usia) adolesense. Pada masa ini ide ketuhanan anak sudah mencerminkan konsep-

konsep yang berdasarkan kepada kenyataan (realis). Konsep ini timbul melalui 

lembaga-lembaga keagamaan dan pengajaran agama dari orang dewasa lainnya. 

Pada masa ini ide keagamaan anak didasarkan atas dorongan emosional, hingga 

mereka dapat melahirkan konsep Tuhan yang formalis.
55

 Pada tingkat ini, 

keagamaan anak lebih nyata yang melibatkan emosinya. 
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  Mansur, Pendidikan Anak Usia Dini dalam Islam, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2009, 

h. 48-49. 
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 Ibid, h. 49.  



 54 
 

c. The individual stage (tingkat individu) 

Anak pada tingkat ini memiliki kepekaan emosi yang paling tinggi sejalan 

dengan perkembangan usia mereka. Ada beberapa alasan mengenalkan nilai-nilai 

agama kepada anak usia dini, yaitu anak mulai punya minat, semua perilaku akan 

membentuk suatu pola perilaku, mengasah potensi positif diri, sebagai individu, 

makhluk sosial dan hamba Allah. Agar minat anak tumbuh subur, harus dilatih 

dengan cara yang menyenangkan agar anak tidak merasa terpaksa dalam 

melakukan kegiatan.
56

 Pada tingkat ini, keagamaan anak juga melibatkan emosi, 

tetapi tingkat kepekaannnya lebih tinggi. 
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 Ibid, h. 49-50.  


