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BAB IV 

ANALISIS DATA DAN PEMBAHASAN 

 

Bab ini merupakan bagian yang memuat tentang analisis data hasil 

penelitian yang diperoleh penulis melalui metode pengumpulan data. Metode 

pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode observasi 

dan metode wawancara sebagai metode pokok, serta metode dokumentasi sebagai 

metode pendukung.  

Metode observasi penulis gunakan untuk memperoleh data tentang bentuk 

peran yang dilakukan orang tua dan pengamalan ibadah sholat anak dalam 

keseharian. Sedangkan metode wawancara penulis gunakan untuk menggali 

informasi lebih dalam mengenai peran yang dilakukan orang tua dalam 

menanamkan pengamalan sholat pada anak-anaknya. Selanjutnya metode 

dokumentasi penulis gunakan untuk memperoleh data-data tambahan sebagai 

pelengkap data-data yang diperoleh melalui metode observasi dan wawancara.  

Berdasarkan observasi yang penulis lakukan, diperoleh objek penelitian 

yaitu anak dalam rentang usia 6-12 tahun sejumlah 15 anak, beserta orang tuanya 

(ayah dan ibu). Seperti yang telah penulis uraikan di atas, bahwa metode observasi 

ini penulis gunakan untuk memperoleh data mengenai bagaimana peran yang 

dilakukan oleh orang tua di Desa Rejomulyo, beserta bagaimana pengamalan 

ibadah sholat anak di desa tersebut berkaitan dengan bentuk peran yang dilakukan 

oleh orang tuanya masing-masing.  
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Selain melakukan observasi,  penulis melakukan wawancara terhadap para 

orang tua tersebut. Wawancara ini dilakukan untuk memperoleh informasi lebih 

dalam lagi mengenai peran yang dilakukan oleh orang tua di desa Rejomulyo, 

juga pengamalan sholat anak-anaknya, setelah sebelumnya dilakukan observasi 

terlebih dahulu. Hasil dari wawancara tersebut untuk memperkuat data yang 

diperoleh dari hasil observasi. Data dari hasil observasi dan wawancara tersebut 

berperan sebagai data primer, sedangkan data hasil dokumentasi berperan sebagai 

data sekunder. Selanjutnya dalam penelitian ini data-data primer yang telah 

terkumpul tersebut akan dianalisis. Sedangkan data hasil dokumentasi di sini 

digunakan untuk mendukung dan melengkapi data observasi dan wawancara. 

Tahapan analisis data yang digunakan antara lain: 

a. Reduksi data berarti merangkum, memilih hal-hal yang pokok, 

memfokuskan pada hal-hal yang penting. Dengan demikian data yang 

direduksi akan memberikan gambaran yang lebih jelas, dan mempermudah 

peneliti untuk melakukan pengumpulan data selanjutnya, dan mencarinya 

bila diperlukan. Dapat digambarkan bahwa bagaimana mereduksi hasil 

catatan lapangan yang komplek, rumit dan belum bermakna. Dalam 

penelitian ini, dimana bertujuan untuk mengetahui bagaimana peran orang 

tua dalam menanamkan pengamalan ibadah sholat anak di desa 

Rejomulyo, kecamatan Palas, Lampung Selatan, setelah peneliti memasuki 

tempat penelitian, maka dalam mereduksi data, peneliti akan 

memfokuskan pada anak-anak usia 6-12 tahun beserta orang tuanya (ayah 

dan ibu), bentuk peran yang dilakukan oleh orang tua, dan pengamalan 
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ibadah sholat anak yang dihasilkan melalui peran yang dilakukan oleh 

orang tua.  

b. Penyajian data, maksudnya adalah penyajian data biasa dilakukan dalam 

bentuk uraian singkat, bagan, hubungan, antara kategori, dan sebagainya. 

Melalui penyajian data, maka data terorganisasikan, tersusun dalam pola 

hubungan, sehingga akan mudah dipahami. Yang paling digunakan untuk 

menyajikan data  dalam penelitian kualitatif adalah dengan teks yang 

bersifat naratif. Hal ini dalam mendisplaykan data mengenai peran orang 

tua dalam menanamkan pengamalan sholat anak disusun ke dalam urutan 

sehingga strukturnya dapat dipahami. Selanjutnya setelah dilakukan 

analisis secara mendalam, ternyata ada keterkaitan yang erat antara peran 

yang dilakukan orang tua orang tua dan pengamalan sholat anak. 

c. Conclusion drawing/ verification artinya penarikan kesimpulan data dalam 

penelitian kualitatif. Jadi setelah data direduksi, kemudian disajikan, maka 

tahap analisis selanjutnya adalah penarikan kesimpulan.   

 

Dalam rangka menganalisis data tersebut, penulis menggunakan cara 

berpikir induktif, yaitu “cara berpikir induktif berangkat dari fakta-fakta yang 

khusus, peristiwa yang bersifat kongkrit, kemudian setelah itu ditarik 

generalisasinya yang bersifat umum dan berpikir tolak pada penguatan yang 

umum itu kita hendak menilai sesuatu kejadian yang khusus”.  

Pada bab IV ini penulis menganalisa data yang diperoleh dari hasil 

penelitian berdasarkan observasi, wawancara, dan dokumentasi terhadap objek 

penelitian atau sumber data, yaitu anak-anak usia 6-12 tahun beserta orang tuanya, 
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dan peran orang tua dalam menanamkan pengamalan ibadah sholat anak di desa 

Rejomulyo, kecamatan Palas, Lampung Selatan. Analisis ini digunakan untuk 

menjawab rumusan masalah penelitian sebagaimana tertulis pada bab I, yaitu:  

“Bagaimana peran orang dalam menanamkan pengamalan ibadah sholat anak 

di desa Rejomulyo kecamatan Palas Lampung Selatan?” 

Untuk memperoleh data-data tersebut penulis menggunakan beberapa 

metode yang telah ditetapkan pada bab sebelumnya, yaitu metode observasi dan 

wawancara sebagai metode pokok dan metode dokumentasi sebagai metode 

pendukung. Metode observasi digunakan untuk memperoleh data mengenai 

bentuk peran yang dilakukan oleh orang tua dan pengamalan ibadah sholat anak di 

lokasi penelitian. Metode wawancara ini ditujukan kepada orang tua dan anak di 

desa Rejomulyo kecamatan Palas Lampung Selatan, yaitu untuk memperoleh 

informasi mengenai bentuk peran yang dilakukan oleh orang tua dan pengamalan 

ibadah sholat anak. Selain itu metode wawancara juga ditujukan kepada tokoh 

masyarakat untuk memperoleh data mengenai sejarah singkat desa. Metode 

dokumentasi digunakan untuk memperoleh data-data tambahan untuk melengkapi 

data-data yang sudah ada, di antaranya data tertulis mengenai profil lokasi 

penelitian, data orang tua dan data anak yang berkaitan dengan peran orang tua 

dalam menanamkan pengamalan ibadah sholat anak di desa Rejomulyo kecamatan 

Palas Lampung Selatan.  

Setelah semua data terkumpul, kemudian penulis menganalisa data-data 

tersebut. Data tersebut diuraikan untuk selanjutnya disimpulkan dengan 

menggunakan metode induktif dan deskriptif, yaitu menggambarkan objek 
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penelitian secara nyata dan apa adanya sesuai dengan fakta di lapangan untuk 

kemudian ditarik kesimpulan atau generalisasi yang bersifat umum.  

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian 

1. Sejarah Singkat Desa Rejomulyo 

Sejarah berdirinya desa Rejomulyo diawali adanya program transmigrasi 

penduduk pada tahun 1959 melalui pelabuhan Panjang. Pada saat itu peserta 

transmigrasi diarahkan ke kecamatan Penengahan yang kemudian mengalami 

pemekaran wilayah dan sekarang dikenal sebagai kecamatan Palas. Selanjutnya 

masih pada tahun 1959 tersebut, oleh pemerintah daerah ditunjuk kepala desa 

yang pertama yaitu bernama Warnadi. 

Warga transmigrasi yang menduduki desa Rejomulyo berasal dari Jawa 

Tengah dan Jawa Timur. Pada tahun 1959 tersebut diadakan perkumpulan tokoh-

tokoh desa guna musyawarah mengenai pemberian nama desa. Tokoh-tokoh desa 

yang turut dalam musyawarah di antaranya bapak Warnadi, bapak Selun, bapak 

Wiro, bapak Wiharjo, bapak Bambang, dan bapak Harso. Dari musyawarah 

tersebut menghasilkan dua usulan nama desa, yaitu Mulyodadi dan Rejomulyo. 

Dan berdasarkan kesepakatan bersama, maka dipilih nama Rejomulyo menjadi 

nama desa seperti yang dikenal saat ini.  

Pada tahun 1961, dilaksanakan pemilihan umum pertama guna 

menentukan kepala desa Rejomulyo. Yang terpilih menjadi kepala desa pertama 

pada saat itu adalah bapak Saimin. Dengan terpilihnya kepala desa, mulailah 

dibentuk struktur kependudukan desa. Desa Rejomulyo kemudian dibagi menjadi 

tiga dusun, yaitu dusun Rejomulyo, dusun Spontan, dan dusun Srimulyo. 
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Pada tahun 1975, desa Rejomulyo kembali kedatangan peserta 

transmigrasi yang berasal dari Jawa Tengah. Peserta transmigrasi tersebut 

kemudian membentuk dusun baru di desa Rejomulyo, dusun ke empat ini diberi 

nama dusun Kaliliak. Kemudian pada tahun 1976, desa Rejomulyo melaksanakan 

penilihan kepala desa yang ketiga, pemilihan ini dimenangkan oleh bapak Selun. 

Selanjutnya pemilihan kepala desa ke empat dimenangkan oleh bapak Bambang, 

setelah itu yang ke lima adalah bapak Sadjab, lalu ke enam bapak Marji. 

Pada tahun 2007, dusun termuda desa Rejomulyo, yaitu dusun Kaliliak 

yang terletak di Rejosari mengalami pemekaran dan membentuk desa sendiri. 

Desa pemekaran ini diberi nama desa Kali Rejo. Setelah pemekaran dusun 

Kaliliak menjadi desa sendiri, struktur kependudukan desa Rejomulyo mengalami 

perubahan. Desa Rejomulyo menjadi lima dusun, antara lain: dusun Rejomulyo 1, 

dusun Rejomulyo 2, dusun Pekalongan, dusun Sridadi, dan dusun Sri Mulyo. 

Beberapa tahun kemudian setelah kepala desa ke enam bapak Marji 

menjabat selama dua periode pemerintahan, dilaksanakan kembali pemilihan 

kepala desa yang pada saat itu terpilihlah bapak Warsito sebagai kepala desa 

Rejomulyo ke tujuh, dan sekarang masih menjabat.
1
  

2. Identitas Desa Rejomulyo 

Nama Desa    : Rejomulyo 

Status Desa    : Definitif 

Kecamatan    : Palas 

Kabupaten    : Lampung Selatan 

                                                 
1
 Sutrisno, wawancara dengan penulis, tokoh  masyarakat desa Rejomulyo, 5 Maret  

2015.   
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3. Struktur Organisasi dan Tata Kerja Desa Rejomulyo 

4.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sumber: Dokumentasi Desa Rejomulyo kecamatan Palas Lampung Selatan tahun 

2016 

 

Keterangan : 

Kepala Desa    : Warsito 

Sekretaris Desa   : Fatkur Rokib 

Bendahara Desa   : Joko A 

Kaur Pemerintahan   : M. Sidik 

Kaur Ekbang    : Joko A 

Kaur Kesra    : Suripto 

Kaur Keuangan   : Fatkur Rokib 

Kaur Umum    : Triono 

Kepala Desa 

Kaur Keuangan 

Kaur Umum 

Kaur Kesra 

Kaur Ekbang 

Kaur 

Pemerintahan 

Kasi Tramtib 

Sekretaris Bendahara 

PLt. 

Kasi Pamong 

Tani 

Kepala Dusun 2 Kepala Dusun 3 Kepala Dusun 4 Kepala Dusun 5 Kepala Dusun 1 
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Kasi Pamong Tani   : H. Dolawi 

Kasi Tramtib    : Suwadi 

Kepala Dusun 1   : Kamali 

Kepala Dusun 2   : Tarmin 

Kepala Dusun 3   : Mujiadi 

Kepala Dusun 4   : Guntoro 

Kepala Dusun 5   : Prehadi Ranto 

 

4. Kelembagaan Desa 

a. LPM    : H. Fatno Wahid 

b. BPD    : A. Junun 

c. PKK    : Darwati 

 

5. Organisasi 

a. Karang Taruna   : Lukman Hakim 

b. RISMA    : A. Widodo 

 

6. Data Umum Desa Rejomulyo 

a. Luas dan Batas Wilayah 

1) Luas     : 867, 84 Ha 

2) Batas Wilayah     

Sebelah utara    : Desa Mekar Mulya 

Sebelah Timur    : Desa Palas Aji 

Sebelah Selatan   : Desa Bangunan 

Sebelah Barat    : Desa Kalirejo 

3) Kondisi Geografi 

Ketinggian di atas permukaan laut : m dpl 

Curah hujan    : 2000/ 3000 Mn/ tahun 

Topografi wilayah   : dataran rendah 

Suhu udara rata-rata   : 22
o 
C 
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7. Data Kependudukan Desa Rejomulyo 

a. Jumlah Dusun   : 5  Dusun 

b. Jumlah RT    : 15  RT 

c. Jumlah KK   : 746 KK 

d. Jumlah penduduk 

1) Laki-laki   : 1327 orang 

2) Perempuan   : 1280 orang 

 

Tabel 4 

Jumlah Penduduk Desa Rejomulyo 

No.  Nama Dusun Jumlah KK Laki-laki Perempuan  Jumlah 

1 Dusun 1 145 265 241 506 

2 Dusun 2 125 236 236 472 

3 Dusun 3 214 363 363 726 

4 Dusun 4 137 240 230 470 

5 Dusun 5 125 223 210 433 

 Jumlah 746 1327 1280 2607 

Sumber: Dokumentasi desa Rejomulyo kecamatan Palas Lampung Selatan tahun 

2016 

 

8. Keadaan Penduduk Desa Rejomulyo 

a. Mata Pencaharian 

- Karyawan     : 18  orang 

- Wiraswasta    : 20  orang 

- Tani     : 203  orang 

- Peternakan     : -  orang 

- Buruh tani     : 205  orang 

- Pensiunan     : 1 orang 

- Nelayan     : - orang 

- Pemulung     : 1  orang 

- Jasa     : 20  orang 

- Dll. 

b. Keagamaan 

- Islam     : 712 KK  
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- Kristen     : - KK 

- Katholik     : 34 KK 

- Hindu     : - KK 

- Budha     : - KK 

 

9. Sarana dan Prasarana Desa Rejomulyo 

a. Tempat Ibadah      

- Masjid     : 4  buah 

- Musholla     : 8  buah 

- Gereja     : 1 buah 

b. Kesehatan 

- Poskesdes     : 1  buah 

c. Pendidikan 

- PAUD     : 2  buah 

- SD      : 2 buah 

- SLTP     : - buah 

- SLTA     : 1 buah 

- Pondok Pesantren    : 1  buah 

d. Olahraga  

- Lapangan Sepak Bola   : 1  buah 

- Lapangan Voli    : 1  buah
2
 

 

10. Data Orang Tua dan 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, dengan pengambilan sumber 

data difokuskan pada dusun II. Berikut data orang tua dan anak yang diteliti 

disajikan dalam tabel. 

                                                 
2
 Dokumentasi, arsip desa Rejomulyo tahun 2015, 5 Maret 2015. 
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Tabel 5 

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 

 

Berkaitan dengan peran orang tua dalam menanamkan pengamalan ibadah 

sholat anak di desa Rejomulyo, terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi 

peran orang tua, yaitu faktor pendidikan orang tua dan faktor pekerjaan orang tua. 

a. 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 sholat pada anak. Orang tua yang tidak mengenyam 

bangku sekolah atau pun berpendidikan SD, tentu saja berbeda dengan orang tua 

yang berpendidikan sarjana dalam hal mendidik anak. Dan berikut penulis sajikan 

data tingkat pendidikan orang tua di Desa Rejomulyo Kecamatan Palas Kabupaten 

Lampung Selatan. 
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Tabel 6 

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. 

b. 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: 

Tabel 7 

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 Etan Kali kecamatan Palas kabupaten 

Lampung Selatan tahun 2016 
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Berdasarkan tabel di atas bahwa pekerjaan orang tua di desa Rejomulyo 

kecamatan Palas kabupaten Lampung Selatan adalan Tani. 

B. Data Penelitian 

1. Peran Orang Tua dalam Menanamkan Pengamalan Ibadah Sholat 

Anak 

Berdasarkan observasi dan wawancara yang penulis lakukan, peran yang 

dilakukan oleh orang tua di lokasi penelitian beragam. Hal ini terlihat dari 

bagaimana cara orang tua mendidik sholat anak-anaknya dalam keseharian. Dari 

lima metode yang menjadi indicator dalam melihat peran orang tua, ada yang 

sudah menerapkan kelima metode tersebut, tetapi ada juga yang belum. 

Berkaitan dengan peran orang tua dalam menanamkan pengamalan ibadah 

sholat pada anak tersebut, berikut penulis deskripsikan upaya yang dilakukan 

orang tua dalam melaksanakan perannya tersebut yang ada di desa Rejomulyo 

kecamatan Palas Lampung Selatan.  

a. Peran orang tua dari Putri Kurnia 

Dalam mendidik, sejak kecil orang tua Putri Kurnia sudah mengajarkan 

dan mengenalkan Putri Kurnia terhadap hal-hal yang baik, memberikan wawasan 

yang baik, dan orang tua juga memperlakukan anak dengan baik. Di samping itu, 

orang tua juga membiasakan anak untuk disiplin, hal ini dilakukan dengan cara 

memberikan jadwal harian untuk anak dari mulai anak bangun pagi hingga tidur 

lagi. Hal ini dimaksudkan agar anak terlatih mengerjakan sesuatu secara teratur.  

Pun dalam menanamkan pengamalan sholat kepada anak, orang tua sudah 

mendidik dan mengajarkan sholat sejak kecil, baik diajarkan langsung oleh orang 
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tua, atau diarahkan untuk mengaji di TPA. Hal itu dimaksudkan agar anak terbiasa 

mengerjakan sholat sejak dini, sehingga nanti ketika baligh, mereka sudah tidak 

berat lagi dalam mengerjakan sholat. Orang tua sadar bahwa pendidikan yg 

dimulai sejak kecil akan lebih membekas dalam diri anak, yang kelak berguna 

sebagai bekal diri ke depannya. Dalam kesehariannya, orang tua terus 

mengingatkan dan menyuruh anak untuk sholat. Namun dalam pelaksanaannya, 

orang tua kurang bisa memberikan keteladanan bagi anak. Hal tersebut dapat 

dilihat dari pengamalan sholat orang tua sendiri. Profesi orang tua  yang bekerja 

sebagai petani, bekerja di sawah, terkadang ketika kondisi dirasa tidak 

memungkinkan, orang tua lebih memilih untuk menunda sholat dengan 

mengkodo’nya.  

Mengenai pengamalan sholat Putri Kurnia, sholat lima waktunya masih 

belum full, kadang-kadang masih meninggalkan sholat, belum rutin  lima waktu 

sholat dilaksanakan. Biasanya karena asik bermain, sering lupa waktu sholat. 

Mengingat masih dalam tahap belajar, hal tersebut masih dianggap wajar oleh 

orang tua. Tetapi orang tua terus mengingatkan untuk sholat.
3
  

b. Peran orang tua dari Putri 

Dalam menanamkan pengamalan sholat Putri dikenalkan sholat sejak 

kecil. Tetapi karena orang tua Putri yang sibuk bekerja, sehingga kurang punya 

waktu untuk mendidik sholat, karenanya orang tua memasukkan Putri ke TPA 

(Taman Pendidikan Al-Qur’an). Di TPA Putri belajar mengaji Al-Qur’an, juga 

diajarkan tata cara sholat dan prakteknya. Jadi hal tersebut dimaksudkan agar 

                                                 
3
 Wawancara, Tiamah-Putri Kurnia, 24 Desember 2016.  
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Putri tetap memiliki bekal ilmu agama (terutama tentang sholat), meskipun tidak 

secara langsung diajarkan oleh orang tuanya. Ketika orang tua di rumah, biasanya 

Putri diingatkan ketika waktu sholat tiba dan menyuruh Putri untuk melaksanakan 

sholat.
4
 

c. Peran orang tua dari Ivan 

Dalam pengasuhannya, orang tua Ivan selalu menanamkan kedisiplinan 

kepada anak. Orang tua Ivan menentukan jadwal aktivitas anak untuk 

membiasakan anak disiplin. Dimulai pada pagi hari anak berangkat ke sekolah, 

kemudian siang harinya sepulang sekolah diharuskan tidur siang. Kemudian sore 

harinya Ivan mengaji, dan malam hari adalah saatnya belajar. 

Dalam mendidik sholat, Orang tua Ivan sudah menanamkan pengamalan 

sholat sejak kecil. Sejak kecil (balita), Ivan dibiasakan diajak sholat ketika orang 

tuanya sholat. Jadi anak dibiasakan terlebih dulu melihat orang tuanya sholat, 

sehingga memori anak akan merekam, yang nantinya akan diingat terus oleh anak. 

Begitu terus menerus secara kontinu. Orang tua dulu yang meneladankan sholat, 

sambil mengajak Ivan. Diajak wudhu, lalu sholat berjamaah dengan orang tuanya. 

Mengenai pengamalan sholat Ivan, Ivan sholatnya sudah full lima waktu. 

Meskipun terkadang harus dibujuk terlebih dulu oleh orang tuanya agar mau 

sholat. Misalnya dinasehati tentang pentingnya sholat, kenapa harus sholat, 

hikmah mengerjakan sholat, dan hal-hal lain yang bisa memotivasi anak untuk 

mau melaksanakan sholat. Jadi biasanya waktu-waktu dzuhur/ ashar yang untuk 

mau sholat Ivan harus dibujuk terlebih dulu. Karena itu adalah waktu menonton tv 
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bagi Ivan. Orang tua harus sabar dalam membujuk. Dan orang tua Ivan lebih 

memilih untuk menasehati dibanding memarahi, karena mereka sadar lemah 

lembut akan lebih mengena di hati, termasuk anak.  Sedangkan, untuk sholat 

subuh, Ivan terbiasa bangun sebelum subuh, dan melaksanakan sholat subuh tanpa 

harus dibujuk. Pun dengan sholat maghrib dan Isya.
5
 

d. Peran orang tua dari Zahra 

Dalam mendidik anak, terkadang mudah terkadang sulit. Ada saat-saat 

dimana mereka patuh ketika diperintah, ada juga saat-saat anak tidak mau nurut 

ketika diperintah. Oleh karenanya, orang tua Zahra menyadari bahwa dalam 

mendidik harus sabar, dengan memberikan arahan-arahan atau nasehat-nasehat, 

agar anak mengerti bagaimana mereka seharusnya berlaku. Misalnya dinasehati 

agar Zahra mau belajar, diberi pemahaman mengapa harus belajar, dinasehati agar 

patuh kepada orang tua, dan sebagainya.  

Kaitannya dengan menanamkan pengamalan sholat, orang tua Zahra 

mendidik Zahra sholat sejak kecil. Awalnya, orang tua Zahra memberikan 

pemahaman tentang pentingnya sholat, dimasukkan ke TPA untuk mengaji, yang 

juga dalam pelaksanaannya (TPA) diajarkan tata cara sholat. Orang tua juga 

menasehatkan kepada anak tentang sholat dan mengaji, bahwa harus sholat 

dengan benar, agar mengaji dengan sungguh-sungguh, jangan sampai 

meninggalkan sholat dan mengaji, menjadi anak yang berbakti, agar bisa 

membantu orang tua di dunia dan di akhirat. 
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Mengenai pengamalan sholat Zahra, masih belum full lima waktu. Ketika 

diperintah sholat, terkadang langsung melaksanakan, terkadang masih bermalas-

malasan. Tetapi orang tua terus-menerus mengingatkan dan menasehati.
6
 

e. Peran orang tua dari Wahid 

Wahid berada dalam pengasuhan neneknya, ibunya bekerja di luar daerah, 

sedangkan ayahnya sudah meninggal. Dalam upaya menanamkan pengamalan 

sholat kepada Wahid, nenek Wahid biasanya memberikan nasehat, dongeng atau 

cerita telebih dulu. Misalnya nasehat tentang ancaman Allah bagi yang 

meninggalkan sholat, atau tentang almarhum ayahnya, bahwa ayahnya sangat 

membutuhkan doa Wahid selaku anaknya. Nasehat-nasehat tersebut dimaksudkan 

agar Wahid termotivasi untuk sholat, yang pertama karena wajibnya sholat lima 

waktu, yang jika ditinggalkan maka berdosa. Dan yang kedua adalah karena doa 

anak sholih itu sangat dibutuhkan oleh orang tua. Langkah-langkah tersebut 

dilakukan untuk membiasakan Wahid melaksanakan sholat (terutama sholat lima 

waktu) terlepas dari usia Wahid yang belum baligh. Lagi-lagi sebagai bentuk 

pembiasaan.
7
 

f. Peran orang tua dari Likah 

Dalam menanamkan pengamalan sholat kepada Likah, orang tua mendidik 

dan mengajari sholat sejak kecil, dimasukkan ke TPA untuk mengaji, karena di 

samping diajarka membaca Al-Qur’an, di TPA juga diajarkan tata cara sholat, hal 

ini dimaksudkan orang tua Likah agar anaknya bisa tata cara sholat, doa-doa 

bacaan-bacaan sholat. Meskipun sudah belajar sholat di TPA, orang tua Likah 
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tetap mendidik dan mengajarkan sholat pada Likah, sekaligus sebagai upaya orang 

tua untuk membiasakan anak melaksanakan sholat. Dan apa yang diajarkan di 

TPA sangat menunjang pengamalan sholat Likah, karena Likah sudah hafal 

bacaan-bacaan sholat. 

Mengenai pengamalan sholat Likah, sholatnya sudah full lima waktu 

dikerjakan. Ketika diperintah untuk sholat, Likah melaksanakan. Meskipun orang 

tua masih harus membujuk secara ekstra (mengingat usianya baru 7 tahun). 

Terkadang  sampai menangis ketika diperintah sholat, tetapi meski begitu Likah 

tetap melaksanakan sholat, walaupun sholatnya sambil menangis. Menurut orang 

tuanya, karakter Likah memang moody. Tetapi orang tua Likah menyadari benar 

bahwa pembiasaan dalam mendidik anak itu penting, terlebih dalam hal sholat.  

Terdapat perbedaan karakter orang tua Likah dalam mendidik, ayahnya 

lebih lembut sedangkan ibunya cenderung mudah marah. Biasanya kalau saat 

susah diperintah sholat, biasanya dibujuk dulu, atau setelah sholat biasanya 

ayahnya memberikan nasehat-nasehat tentang pentingnya sholat dan hal-hal lain 

yang dapat memotivasi Likah untuk mau melaksanakan sholat.
8
 

g. Peran orang tua dari Diana 

Dalam menanamkan pengamalan sholat pada Diana, orang tua selalu 

mengingatkan ketika waktu sholat. Hal tersebut dilakukan secara terus menerus. 

Nasehat pun dilakukan dengan lemah lembut. Jika Diana susah diajak disuruh 

sholat, biasanya orang tua menasehati. Tapi jika memang tetap tidak mau sholat, 

orang tua terpaksa harus memarahi Diana agar mau sholat.  
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Pengamalan sholat Diana belum full lima waktu. Memang harus diperintah 

dulu oleh orang tua, itu pun tidak selalu mau. Terkadang diperintah sholat 

langsung mau, terkadang juga tidak mau. Dan jika orang tua tidak menyuruh 

maka tidak mau sholat. Akhir-akhir ini juga tidak mau mengaji dan semakin susah 

disuruh sholat. Orang tua kadang sampai marah menyuruhnya, tapi tetapi tetap 

tidak mau sholat. Ketika dinasehati hanya diam saja. Orang tua juga terus-

menerus menyuruh sholat dan menasehati.
9
 

h. Peran orang tua dari Nina Maya 

 dalam menanamkan pengamalan sholat pada anak, orang tua Nina dan 

Maya sudah membiasakan anak untuk sholat sejak dini. Mulai dari memberikan 

pemahaman dan nasehat-nasehat tentang pentingnya sholat, atau pun tentang hal-

hal lain yang ada kaitannya dengan sholat, yang dimaksudkan oleh orang tua agar 

anak termotivasi untuk mengerjakan sholat dan takut meninggalkan sholat. Selain 

itu, anak juga dibiasakan untuk diingatkan ketika waktu sholat tiba, dan juga 

dibiasakan dibiasakan untuk sholat berjamaah di mushola bersama ayahnya. Di 

samping ibunya juga selalu memberikan keteladanan yang baik teutama dalam 

pengamalan sholat. Selain dididik secara langsung oleh orang tua, anak juga 

dimasukkan ke TPA untuk mengaji, yang di antara materi yang diajarkan adalah 

materi tentang sholat dan praktek tata cara sholat. 

Mengenai pengamalan sholat Nina Maya, di usia mereka yang masih 11 

tahun, mereka sudah tebiasa mengerjakan sholat lima waktu secara full. Untuk 

mengerjakan sholat, mereka sudah tidak disuruh lagi. Mereka sudah mengerjakan 
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sholat dengan kesadaran sendiri. Menurut penuturan ibunya, setiap pulang sekolah 

yang ditanyakan adalah apakah sudah adzan atau belum (sudah masuk waktu 

sholat atau belum). Kalau ternyata sudah masuk waktu sholat, maka mereka 

langsung ambil wudhu kemudian sholat tanpa disuruh. Bahkan, ketika diajak 

untuk rewang (bantu-bantu) jika ada sanak saudara yang hajatan, maka yang 

ditanyakan pertama kali adalah “bagaimana nanti sholatnya?” dan hal tersebut 

menunjukkan bahwa pengamalan sholat Nina dan Maya, bagi anak seusia mereka, 

itu sangat baik.
10

 

i. Peran orang tua dari Nur 

Dalam menanamkan pengamalan sholat, Nur sudak diajarkan sholat sejak 

dini. Biasanya orang tua mengingatkan ketika masuk waktu sholat tiba agar anak 

mengerjakan sholat, khusus untuk sholat maghrib biasanya anak disuruh untuk 

pergi ke mushola untuk sholat berjamaah di mushola, yang kemudian lanjut 

mengaji setelah sholat maghrib. Orang tua juga sering memberikan nasehat dan 

mengajak diskusi tentang pentingnya sholat. Tapi ketika disuruh sholat susah atau 

bermalas-malasan, biasanya orang tua memarahi. Ini dimaksudkan agar anak 

segera melaksanakan sholat, bukan untuk maksud lain. Karena disuruh sholat 

tergolong masih susah, karena jika tidak dimarahi biasanya tidak mau sholat. Jadi 

maksud orang tua adalah menegaskan bahwa sholat itu penting dan wajib (untuk 

sholat lima waktu), sehingga orang tua berupaya memberikan penekanan agar 

anak akhirnya mau mengerjakan sholat.  
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Dalam pengamalan sholat, sholat lima waktunya belum sepenuhnya full, 

terkadang masih bolong-bolong, tetapi lebih banyak fullnya. Meskipun dalam 

pelaksanaannya masih harus dimarahi telebih dulu.
11

  

j. Peran orang tua dari Fikri 

Dalam rangka menanamkan pengamalan sholat pada anak, orang tua Fikri 

mengajarkan sholat membiasakannya sejak dini. Karena orang tua sadar bahwa 

anak yang dididik sejak kecil akan lebih membekas dan lebih tepatri dalam jiwa 

anak mengenai apa yang diajarkan. Anak diingatkan dan diajak sholat setiap 

waktu sholat tiba, baik sholat di rumah atau pun sholat berjamaah  di masjid. 

Biasanya yang sholat berjamaah di masjid adalah sholat maghrib dan isya. Di 

samping itu, orang tua juga selalu menasehati dan sering mengajak diskusi anak 

membahas tentang sholat. Baik mengenai pentingnya sholat, kenapa harus sholat 

dan lain-lain. Hal tersebut dimaksudkan agar anak terdorong (termotivasi) untuk 

mengerjakan sholat. Upaya-upaya yang dilakukan oleh orang tua tersebut 

dimaksudkan agar anak sejak dini punya bekal ilmu agama (khusunya tentang 

sholat) dan agar mereka tebiasa mengamalkan, sehingga kelak ketika dewasa 

mereka tidak lagi berat dalam mengejakan sholat. 

Mengenai pengamalan sholat Fikri, Fikri temasuk anak yang patuh dan 

menurut kepada orang tua. Setiap kali disuruh sholat maka langsung sholat. 

Bahkan ketika waktu sholat maghrib biasanya pergi ke mushola sebelum masuk 

waktu sholat. Dan nantinya setelah masuk waktu sholat Fikri yang adzan di 

mushola tersebut, baru kemudian sholat maghrib berjamaah. Pengamalan sholat 
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Fikri juga sudah full lima waktu, meskipun masih harus diingatkan, mengingat 

usianya yang baru 8 tahun. Orang tuanya juga sering menasehati dan 

mengajaknya berdiskusi tentang pentingnya sholat dan yang berkaitan dengan 

sholat.
12

 

k. Peran orang tua dari Fadhil 

Dalam menanamkan pengamalan sholat kepada Fadhil, orang tua 

mengajarkan sholat sejak kecil. Orang tua mengajarkan dan membiasakan Fadhil 

sejak kecil agar nantinya setelah Fadhil Baligh, Fadhil tidak lagi berat untuk 

melaksanakan sholat, terutama untuk sholat lima waktu. Apalagi sekarang, Fadhil 

sudah memasuki umur dimana ia sudah harus diajarkan sholat, sehingga orang tua 

lebih intens dalam mendidik sholat. Meskipun, Fadhil belum masuk umur 

diwajibkan untuk melaksanakan sholat. Biasanya, Fadhil diajak sholat berjamaah 

di masjid oleh ayahnya, terutama sholat maghrib dan sholat isya. Sedangkan 

untuk sholat subuh, dzuhur, dan ashar biasanya sholat di rumah. Jika diperintah 

untuk sholat fadhil selalu melaksanakan, meskipun tidak langsung melakukannya 

setelah diperintah dan harus diulang menyuruh sholatnya oleh orang tuanya, fadhil 

tetap melaksanakan sholat. Namun orang tua Fadhil tidak lelah untuk selalu 

mengingatkan Fadhil untuk melaksanakan sholat tetiap waktu sholat tiba. Ketika 

susah diperintah untuk sholat, orang tua Fadhil biasanya menasehati Fadhil, 

memberikan pemahaman kepada Fadhil tentang pentingnya sholat (wajib untuk 

sholat lima waktu), dan akibat meninggalkannya. Ini juga sebagai bentuk motivasi 

agar anak sholat.  
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Selain itu Fadhil juga dimasukkan ke TPA untuk mengaji. Lazimnya TPA 

lain, di tempat Fadhil mengaji diajarkan juga tentang tata cara sholat, praktek 

sholat, dan materi-materi sholat lainnya, di samping juga diajarkan mengaji/ 

membaca Al-Qur’an. Ini sebagai salah satu bentuk upaya juga agar Fadhil 

mendapatkan ilmu yang lebih selain apa yang diajarkan oleh orang tuanya.
13

  

l. Peran orang tua dari Alia 

Dalam menanamkan pengamalan sholat kepada Alia, orang tua mendidik 

Alia sholat sejak Alia kecil. Meskipun orang tua mengajarkan anak sholat secara 

langsung, tetapi pengajaran dan pendidikan sholat Alia lebih banyak didapatkan di 

TPA. Orang tua juga membiasakan Alia untuk sholat dengan selalu mengingatkan 

dan menyuruh Alia untuk sholat setiap waktu sholat tiba. Alia termasuk masih 

susah diperintah sholat. Masih suka menunda-nunda waktu sholat. Jika diperintah 

sholat masih nanti-nanti. Tetapi memang jarang orang tua Alia menasehati Alia 

jika susah disuruh sholat. Orang tua lebih kepada mengulangi perintah untuk Alia 

sholat. Dalam hal menasehati masih kurang. Meskipun dalam hal keteladanan, 

sebenarnya pengamalan sholat orang tua Alia sendiri sudah tergolong baik.
14

 

m. Pola asuh orang tua dari Hamzah 

Dalam pengasuhannya, orang tua Hamzah menyadari benar bahwa 

lingkungan juga turut andil terhadap akhlak anaknya, seperti misalnya pengaruh 

dari teman. Oleh karenanya, orang tua memberikan  batasan kepada Hamzah 

dalam bergaul, tindakan ini dilakukan agar anak terhindar dari teman-teman yang 

tidak baik. Di samping itu, orang tua juga memberikan arahan dan nasehat secara 
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rutin, juga pengawasan secara kontinu.  Terkadang nasehat disampaikan pada 

waktu khusus, terkadang juga disampaikan langsung. Hal tersebut tergantung 

keadaan. Jika keadaan menungkinkan untuk menasehati anak maka disampaikan 

secara langsung, tapi jika tidak maka orang tua memendamnya terlebih dahulu 

dan menyiapkan waktu khusus untuk menasehati.  

Dalam upaya menanamkan pengamalan sholat, orang tua Hamzah sudah 

mendidik sholat sejak dini. Menurut penuturan orang tua Hamzah, langkag 

pertama yang ditempuh adalah memberikan wawasan terlebih dahulu mengenai 

sholat. Biasanya orang tua mendongengi anak, misalnya mengenai pentingnya 

sholat, akibat meninggalkan sholat, tentang alam kubur, alam akhirat, tentang 

neraka. Hal itu dimaksudkan agar pada jiwa anak tetanam rasa takut jika 

meninggalkan sholat. Kemudian setelah memiliki wawasan dan telah tertanam 

pada jiwa anak tentang pentingnya sholat, maka pelan-pelan anak diajak sholat, 

dilatih dan dibimbing untuk mengerjakan sholat. Melatih dan membimbing sholat 

ini sebagai bentuk pembiasaan kepada Hamzah untuk mengerjakan sholat. Setelah 

tebiasa mengerjakan sholat, orang tua tetap terus memantau Hamzah dan 

sholatnya. Jika mulai bermalas-malasan dalam mengerjakan sholat, maka orang 

tua menasehati anak dan mendongenginya lagi, agar anak kembali ingat 

pentingnya sholat. Untuk menghindari kebosana Hamzah tehadap dongeng yang 

disampaikan, maka orang tua memberikan dongeng-dongeng lain yang kaitannya 

masih tentang pentingnya sholat.  

Mengenai pengamalan sholat Hamzah, memang belum sepenuhnya full 

lima waktu. Adakalanya semangat anak menurun sehingga sholatnya terkadang 
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ada yang ditinggalkan. Orang tua harus terus memberikan pantauan, tidak boleh 

bosan apalagi menyerah dalam mendidik anak (terutama perihal sholat). Orang tua 

harus teus menerus mengingatkan dan membimbing anak untuk itu, agar anak 

istiqomah. Karena orang tua Hamzah menyadari, bahwa pengamalan sholat 

Hamzah masih bergantung pada pengaruh mana yang lebih kuat antara pengaruh 

orang tua atau pengaruh lingkungan permainan. Ketika pengaruh orang tua lebih 

kuat, maka Hamzah akan mudah menurut jika diperintah sholat (diajak sholat). 

Tetapi ketika pengaruh lingkungan yang lebih kuat, maka agak susah diperintah 

sholat. Lagi-lagi di sini melibatkan peran orang tua sangat diperlukan. Dan 

biasanya orang tua Hamzah menasehati Hamzah jika sudah mulai susah diperintah 

sholat. Tetapi jika dinasehati masih tidak mau sholat, maka nada menasehati 

(dinamika) ditingkatkan, agar anak mau mendengarkan dan pada akhirnya mau 

mengerjakan sholat. 

Di samping itu, menurut penuturan orang tua Hamzah, keteladanan orang 

tua juga sangat penting diperlihatkan pada anak. Artinya orang tua tidak hanya 

menyuruh sholat saja, tetapijuga orang tua juga harus sholat. Karena anak sudah 

mulai protes jika orang tua menyuruh sholat, tetapi tidak mengerjakan. 

Karenanya, Hamzah juga dibiasakan untuk diajak sholat berjamaah di masjid 

bersama ayahnya.
15

 

n. Peran orang tua Pia 

Dalam menanamkan pengamalan sholat, orang tua Pia mengajarkan sholat 

sejak dini. Dalam kesehariannya, orang tua Pia mengajak sholat berjamaah di 
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rumah, biasanya sholat berjamaah bersama ibunya. Hal tersebut dilakukan secara 

terus- menerus (kontinu), ini dimaksudkan untuk membiasakan Pia untuk 

mengerjakan sholat. Sholat berjamaah di rumah tersebut untuk sholat subuh, 

dzuhur, dan ashar. Untuk sholat subuh, orang tua Pia selalu membangunkan Pia 

untuk sholat. Ketika dibangunkan, terkadang langsung mau sholat, terkadang juga 

harus dipaksa dulu agar mau sholat. Meskipun pernah juga sampai Pia menangis 

tidak mau sholat. Tetapi dalam upayanya mendidik anak untuk sholat, orang tua 

Pia tidak menyerah mengajak Pia untuk sholat. Begitu pun pada waktu ashar, Pia 

juga agak susah disuruh sholat, biasanya sedang asyik bermain. Sehingga orang 

tua Pia harus berusaha ekstra untuk menyuruh Pia sholat. harus agak dipaksa 

menyuruhnya. Lagi-lagi, ini sebagai bentuk pembiasaan oleh orang tua Pia. Di 

samping itu juga sebagai bentuk penegasan terhadap anak bahwa sholat itu wajib, 

agar kelak ketika sudah berkewajiban sholat, anak sudah tidak merasa berat lagi 

dalam menunaikan sholat. Untuk sholat maghrib dan isya, Pia sholat maghrib 

berjamaah di mushola untuk selanjutnya mengaji. Dan seusai mengaji, kemudian 

sholat isya lagi di mushola. 

Pengamalan sholat Pia, di usianya yang sekarang 9 tahun, Pia memang 

masih tergolong susah diajak sholat. Terkadang langsung mau ketika disuruh 

sholat, terkadang masih nanti-nanti (menunda), terkadang harus dipaksa, 

terkadang juga sampai menangis tetap tidak mau sholat.
16
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o. Peran Orang Tua Caca 

Dalam menananamkan pengamalan sholat, orang tua Caca mengajarkan 

sholat sejak dini. Dimulai sejak Caca mengenal sholat, orang tua sudah mulai 

mengajarkan sholat. Selain orang tua mengajarkan sholat secara langsung, Caca 

juga dimasukkan ke TPA. Di TPA diajarkan mengaji, tata cara sholat, praktek 

wudhu, dan lain-lain, yang banyak di antara materi-materi yang diajarkan di TPA 

ada kaitannya dengan sholat. Yang hal tersebut secara langsung maupun tidak 

langsung memberikan bekal untuk Caca dalam pengamalan sholatnya. Selain itu, 

mengingat orang tua Caca yang sibuk, Caca juga diikutkan les oleh orang tuanya, 

baik les mengaji (yang berhubungan dengan ilmu agama) maupun les pelajaran 

umum. Orang tua Caca menyadari benar pentingnya mendidik anak sejak dini, 

khususnya pendidikan sholat.  

Dalam kesehariannya, untuk mendidik Caca untuk sholat, orang tua 

biasanya selalu mengajak Caca sholat setiap waktu sholat tiba. Baik itu oleh 

ibunya, ayahnya, ataupun neneknya. Upaya orang tua tersebut adalah untuk 

membiasakan Caca agar mau sholat. Kerjasama orang tua Caca dan anggota 

keluarga juga sangat bagus dalam rangka mendidik Caca untuk sholat. Hal 

tersebut terbukti dari andil tiap-tiap anggota keluarga dalam perannya 

mengajarkan dan mendidik sholat.  

Pengamalan sholat Caca memang belum rutin full lima waktu. Juga 

terkadang di usianya 8 tahun ini masih susah diajak sholat. Terkadang masih 

bermalas-malasan, masih banyak alasan ketika disuruh sholat. Tetapi di sini orang 

tua tidak berhenti mengajak Caca sholat, mengingatkan Caca untuk sholat. dan 
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ketika Caca sedang susah diajak sholat, orang tua selalu menasehati dengan 

lembut. Memberikan nasehat-nasehat tentang akibat meninggalkan sholat, dan 

sebagainya, yang berkaitan dengan sholat. Dan ajakan sholat serta nasehat-nasehat 

tersebut dilakukan secara kontinu, agar anak terbiasa melaksanakan sholat ketika 

sudah baligh, juga sebagai bekal pendidikan yang diberikan oleh orang tua 

berkaitan dengan perannya mendidik anak.
17

 

 Berdasarkan deskripsi data hasil observasi dan wawancara di atas, dapat 

dilihat data mengenai apa saja upaya dan cara yang dilakukan oleh orang tua 

dalam menanamkan pengamalan sholat anak di desa Rejomulyo, kecamatan Palas, 

Lampung Selatan, selanjutnya penulis akan melakukan analisis terhadap data 

tersebut berdasarkan lima indikator peran yaitu sebagai berikut:  

a. Peran dengan Keteladanan 

Dari keseluruhan jumlah orang tua yang menjadi objek penelitian, terdapat 

sebanyak 10 pasang orang tua yang menerapkan peran keteladanan yaitu orang tua 

dari Ivan, Wahid, Lihak, Nina-Maya, Fikri, Fadhil, Alia, Hamzah, Pia, dan Caca. 

Peran dengan keteladanan tersebut ditandai oleh perilaku yang ditampilkan oleh 

orang tua dalam rangka menanamkan pengamalan sholat pada anak. Perilaku-

perilaku tersebut di antaranya: menjadikan diri mereka (orang tua) sebagai 

panutan/ contoh teladan bagi anak perihal sholat (artinya orang tua menjadikan 

diri mereka sholat dulu sebelum mereka menginginkan anak-anak mereka sholat), 

mengajak anak sholat setiap masuk waktu sholat (artinya orang tua tidak sekedar 

menyuruh anak sholat, melainkan orang tua juga melaksanakan sholat).  

                                                 
17

 Wawancara, Luthfitriana-Caca, 28 Desember 2016. 
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b. Peran dengan Pembiasaan 

Dari keseluruhan jumlah orang tua yang diteliti, terdapat 15 pasang orang 

tua (semua objek penelitian) yang menerapkan peran pembiasaan, yaitu orang tua 

dari Putri Kurnia, Putri, Ivan, Zahra, Wahid, Likah, Diana, Nina-Maya, Nur, Fikri, 

Fadhil, Alia, Hamzah, Pia, dan Caca.. Peran dengan pembiasaan tersebut ditandai 

oleh perilaku yang ditampilkan oleh orang tua. Perilaku-perilaku orang tua 

tersebut di antaranya:  mendidik dan mengajari anak sholat sejak dini, 

mengenalkan anak dan membiasakan anak sholat sejak anak masih kecil, 

membimbing anak untuk sholat, selalu mengingatkan dan menyuruh serta 

mengajak anak sholat setiap waktu sholat tiba, mengajak anak sholat berjamaah 

(bersama).  

c. Peran dengan Nasehat 

Dari keseluruhan jumlah orang tua yang diteliti, terdapat 12 pasang orang 

tua yang menerapkan peran dengan nasehat dan diskusi, yaitu orang tua dari Putri 

Kurnia, Ivan, Zahra, Wahid, Lihak, Nina-Maya, Fikri, Fadhil, Alia, Hamzah, Pia, 

dan Caca. Peran nasehat dan dialog tersebut ditandai oleh perilaku yang 

ditampilkan orang tua dalam upayanya menanamkan pengamalan sholat pada 

anak. Perilaku-perilaku tersebut di antaranya: menasehati anak agar mau sholat 

dan tidak meninggalkannya, memberikan pemahaman dan pengertian perihal 

sholat (pentingnya sholat, akibat tidak sholat, dan lain-lain), menceritakan kisah-

kisah yg berkaitan dengan sholat, mengajak anak berdialog tentang sholat.  
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d. Peran dengan Perhatian 

Dari keseluruhan jumlah orang tua yang diteliti, semuanya sudah 

menerapkan peran dengan perhatian. Sebagaimana dimaksudkan bahwa peran 

dengan perhatian ini adalah mengarahkan anak kepada kebaikan dan 

menghindarkan dari keburukan. Dalam upaya orang tua menanamkan pengamalan 

sholat pada anak, peran dengan perhatian ditandai oleh perilaku orang tua seperti 

menyuruh anak untuk sholat, mengajak anak sholat bersama, mengingatkan anak 

untuk sholat, membujuk anak agar mau sholat. 

e. Peran dengan Hukuman 

Dari keseluruhan jumlah orang tua yang diteliti, sejumlah 8 pasang orang 

tua yang menerapkan peran dengan hukuman, yaitu orang tua dari Zahra, Likah, 

Diana, Nur, Fadhil, Alia, Hamzah, dan Pia. Dalam upaya orang tua menanamkan 

pengamalan sholat pada anak, peran dengan perhatian ditandai oleh perilaku orang 

tua seperti memarahi anak jika tidak mau sholat atau susah diperintah sholat.  

2. Pengamalan Sholat Anak 

Berdasarkan hasil observasi dan didukung dengan hasil wawancara, 

berikut penulis paparkan data mengenai pengamalan sholat anak di desa 

Rejomulyo. 

a. Pengamalan Sholat Putri Kurnia 

Mengenai pengamalan sholat Putri Kurnia, sholat lima waktunya masih 

belum full, kadang-kadang masih meninggalkan sholat, belum rutin  lima waktu 

sholat dilaksanakan. Biasanya karena asik bermain, sering lupa waktu sholat. 
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Mengingat masih dalam tahap belajar, hal tersebut masih dianggap wajar oleh 

orang tua. Tetapi orang tua terus mengingatkan untuk sholat.
18

 

b. Pengamalan Sholat Putri 

Mengenai pengamalan sholat Putri, sholat lima waktunya masih belum 

full, masih sering meninggalkan sholat, belum rutin  lima waktu sholat 

dilaksanakan. Hal ini dikarenakan masih kurangnya keteladanan dan pengawasan 

orang tua Putri.
19

  

c. Pengamalan Sholat Ivan 

Ivan sholatnya sudah full lima waktu. Meskipun terkadang harus dibujuk 

terlebih dulu oleh orang tuanya agar mau sholat, harus dinasehati dulu. Jadi 

biasanya waktu-waktu dzuhur/ ashar yang untuk mau sholat Ivan harus dibujuk 

terlebih dulu. Karena itu adalah waktu menonton tv bagi Ivan. Orang tua harus 

sabar dalam membujuk.  Sedangkan, untuk sholat subuh, Ivan terbiasa bangun 

sebelum subuh, dan melaksanakan sholat subuh tanpa harus dibujuk. Pun dengan 

sholat maghrib dan Isya.
20

 

d. Pengamalan Sholat Zahra 

Mengenai pengamalan sholat Zahra, masih belum full lima waktu. Ketika 

diperintah sholat, terkadang langsung melaksanakan, terkadang masih bermalas-

malasan. Tetapi orang tua terus-menerus mengingatkan dan menasehati.
21

  

 

 

                                                 
18

 Wawancara, Tiamah, op. cit. 
19

 Wawancara, Hartati, op. cit. 
20

 Wawancara, Marsih, op. cit. 
21

 Wawancara, Rohimah, op. cit. 
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e. Pengamalan Sholat Wahid 

Mengenai pengamalan sholat Wahid, sudah mulai full lima waktu. 

Meskipun masih agak susah, harus dibujuk dan dinasehati terlebih dahulu. Tetapi 

biasanya Wahid tetap melaksanakan sholat.
22

 

f. Pengamalan Sholat Likah 

Mengenai pengamalan sholat Likah, sholatnya sudah full lima waktu 

dikerjakan. Ketika diperintah untuk sholat, Likah melaksanakan. Meskipun orang 

tua masih harus membujuk secara ekstra (mengingat usianya baru 7 tahun). 

Terkadang  sampai menangis ketika diperintah sholat, tetapi meski begitu Likah 

tetap melaksanakan sholat, walaupun sholatnya sambil menangis.
23

 

g. Pengamalan Sholat Diana 

Pengamalan sholat Diana belum full lima waktu. Memang harus diperintah 

dulu oleh orang tua, itu pun tidak selalu mau. Terkadang diperintah sholat 

langsung mau, terkadang juga tidak mau. Dan jika orang tua tidak menyuruh 

maka tidak mau sholat. Akhir-akhir ini juga tidak mau mengaji dan semakin susah 

disuruh sholat. Orang tua kadang sampai marah menyuruhnya, tapi tetapi tetap 

tidak mau sholat.
24

 

h. Pengamalan Sholat Nina Maya 

Mengenai pengamalan sholat Nina Maya, di usia mereka yang masih 11 

tahun, mereka sudah tebiasa mengerjakan sholat lima waktu secara full. Untuk 

mengerjakan sholat, mereka sudah tidak disuruh lagi. Mereka sudah mengerjakan 

sholat dengan kesadaran sendiri. Setiap pulang sekolah yang ditanyakan adalah 

                                                 
22

 Wawancara, Mu’inah, op. cit. 
23

 Wawancara, Rini, op. cit. 
24

 Wawancara, Tori-Marmi, op. cit. 
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apakah sudah adzan atau belum (sudah masuk waktu sholat atau belum). Kalau 

ternyata sudah masuk waktu sholat, maka mereka langsung ambil wudhu 

kemudian sholat tanpa disuruh. Bahkan, ketika diajak untuk rewang (bantu-bantu) 

jika ada sanak saudara yang hajatan, maka yang ditanyakan pertama kali adalah 

“bagaimana nanti sholatnya?” dan hal tersebut menunjukkan bahwa pengamalan 

sholat Nina dan Maya, bagi anak seusia mereka, itu sangat baik.
25

 

i. Pengamalan Sholat Nur 

Dalam pengamalan sholat, sholat lima waktunya belum sepenuhnya full, 

terkadang masih bolong-bolong, tetapi lebih banyak fullnya. Meskipun dalam 

pelaksanaannya masih harus dimarahi telebih dulu.
26

 

j. Pengamalan Sholat Fikri 

Mengenai pengamalan sholat Fikri, Fikri temasuk anak yang patuh dan 

menurut kepada orang tua. Setiap kali disuruh sholat maka langsung sholat. 

Bahkan ketika waktu sholat maghrib biasanya pergi ke mushola sebelum masuk 

waktu sholat. Dan nantinya setelah masuk waktu sholat Fikri yang adzan di 

mushola tersebut, baru kemudian sholat maghrib berjamaah. Pengamalan sholat 

Fikri juga sudah full lima waktu, meskipun masih harus diingatkan.
27

 

k. Pengamalan Sholat Fadhil 

Biasanya, Fadhil diajak sholat berjamaah di masjid oleh ayahnya, terutama 

sholat maghrib dan sholat isya. Sedangkan untuk sholat subuh, dzuhur, dan ashar 

biasanya sholat di rumah. Jika diperintah untuk sholat fadhil selalu melaksanakan, 

                                                 
25

 Wawancara, Suryani, op. cit. 
26

 Wawancara, Manisah, op. cit. 
27

 Wawancara, Sunarti, op. cit. 
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meskipun tidak langsung melakukannya setelah diperintah dan harus diulang 

menyuruh sholatnya oleh orang tuanya, Fadhil tetap melaksanakan sholat.
28

 

l. Pengamalan Sholat Alia 

Alia termasuk masih susah diperintah sholat. Masih suka menunda-nunda 

waktu sholat. Jika diperintah sholat masih nanti-nanti. Masih harus dimarahi dulu 

baru melaksanakan sholat. Terlebih ketika sedang bermain.
29

 

m. Pengamalan Sholat Hamzah 

Mengenai pengamalan sholat Hamzah, memang belum sepenuhnya full 

lima waktu. Adakalanya semangat anak menurun sehingga sholatnya terkadang 

ada yang ditinggalkan. Orang tua Hamzah menyadari, bahwa pengamalan sholat 

Hamzah masih bergantung pada pengaruh mana yang lebih kuat antara pengaruh 

orang tua atau pengaruh lingkungan permainan. Ketika pengaruh orang tua lebih 

kuat, maka Hamzah akan mudah menurut jika diperintah sholat (diajak sholat). 

Tetapi ketika pengaruh lingkungan yang lebih kuat, maka agak susah diperintah 

sholat. Dan biasanya orang tua Hamzah menasehati Hamzah jika sudah mulai 

susah diperintah sholat. Tetapi jika dinasehati masih tidak mau sholat, maka nada 

menasehati (dinamika) ditingkatkan, agar anak mau mendengarkan dan pada 

akhirnya mau mengerjakan sholat
30

 

n. Pengamalan Sholat Pia 

Pengamalan sholat Pia, di usianya yang sekarang 9 tahun, Pia memang 

masih tergolong susah diajak sholat. Terkadang langsung mau ketika disuruh 

                                                 
28

 Wawancara,Sulis, op. cit. 
29

 Wawancara, Mutmainah, op. cit. 
30

 Wawancara, Sanar, op. cit. 
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sholat, terkadang masih nanti-nanti (menunda), terkadang harus dipaksa, 

terkadang juga sampai menangis tetap tidak mau sholat.
31

 

o. Pengamalan Sholat Caca 

Pengamalan sholat Caca memang belum rutin full lima waktu. Juga 

terkadang di usianya 8 tahun ini masih susah diajak sholat. Terkadang masih 

bermalas-malasan, masih banyak alasan ketika disuruh sholat. Tetapi biasanya 

setelah dinasehati, Caca kemudian mau melaksanakan sholat.
32

 

C. Pembahasan (Kesimpulan Peran-peran Orang Tua) 

Berdasarkan observasi yang penulis lakukan tentang peran orang tua 

dalam menanamkan pengamalan ibadah sholat anak di desa Rejomulyo, 

kecamatan Palas, Lampung Selatan, maka data yang diperoleh akan penulis 

uraikan sebagai berikut: 

Berdasarkan hasil observasi dan wawancara yang dilakukan, berikut 

penulis tampilkan data mengenai bentuk peran yang dilakukan orang tua dalam 

menanamkan pengamalan sholat pada anak beserta bentuk perilaku yang 

ditampilkan dalam mendidiknya yang mengacu pada indikator peran yang telah 

ditetapkan oleh penulis.  

 

 

 

 

 

                                                 
31

 Wawancara, Jarwati, op. cit. 
32

 Wawancara, Luthfitriana, op. cit. 
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Tabel 8 

Peran Orang Tua di Desa Rejomulyo, Kecamatan Palas, Lampung Selatan 

No.  Nama 

Ayah 

Nama Ibu Bentuk Peran 

yang dilakukan 

Orang Tua 

Indikator 

Peran yang 

dicapai 

Nama 

Anak 

1 Harno Tiamah Mengajarkan sholat 

sejak dini, 

menyuruh anak 

sholat, menasehati 

anak jika tidak mau 

sholat, memberikan 

pemahaman agar 

anak mau sholat 

- Pembias

aan 

- Nasehat 

- Perhatian  

Putri 

Kurnia 

2 Mukri Hartati Mengajarkan sholat 

dengan 

dimasukkan ke 

TPA, menyuruh 

anak sholat, 

diingatkan untuk 

sholat 

- Pembias

aan  

- Perhatian  

Putri 

3 Tekat Marsih Memberikan 

keteladanan, 

mengajak anak 

sholat bersama 

ketika masuk 

waktu sholat, 

mengajarkan dan 

membiasakan anak 

sholat sejak dini, 

selalu memberikan 

nasehat dan 

pemahaman agar 

anak termotivasi 

untuk sholat 

- Ketelada

nan 

- Pembias

aan 

- Nasehat  

- Perhatian 

 

 

Ivan 

4 Nasrulloh Rohimah Menyuruh anak 

sholat, mengajari 

anak sholat sejak 

dini, memberikan 

nasehat ketika anak 

susah disuruh 

sholat 

- Pembias

aan 

- Nasehat  

- Perhatian 

- Hukuma

n  

Zahra 

5 Rohmat Marsuni Mendidik dan 

membiasakan anak 

sholat sejak dini, 

mengajak dan 

mengingatkan anak 

- Ketelada

nan 

- Pembias

aan 

- Nasehat  

Wahid 
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untuk sholat setiap 

waktu sholat tiba, 

memberikan 

keteladanan, 

memberikan 

nasehat dan 

memberikan 

pemahaman serta 

motivasi agar anak 

mau sholat 

- Perhatian  

6  Slamet  Rini Mendidik anak 

sholat sejak dini, 

memberikan 

keteladanan, 

membiasakan anak 

untuk sholat, 

mengingatkan anak 

untuk sholat setiap 

waktu sholat tiba, 

memberikan 

nasehat dan 

pemahaman ketika 

anak susah 

diperintah sholat 

agar mau sholat, 

terkadang juga 

diberi penekanan 

pada nasehat 

(marah) 

- Ketelada

nan 

- Pembias

aan 

- Nasehat  

- Perhatian 

- Hukuma

n  

Likah 

7 Tori  Marmi Mengajarkan sholat 

sejak dini, selalu 

mengingatkan dan 

menyuruh anak 

untuk sholat, 

memberikan 

nasehat dan marah 

ketika anak tidak 

mau sholat 

- Pembias

aan 

- Nasehat  

- Perhatian 

- Hukuma

n  

Diana 

8 Sukindar  Suryani Mendidik anak 

sholat sejak dini, 

memberikan 

keteladanan perihal 

sholat, 

membiasakan anak 

sholat sejak dini, 

selalu memberikan 

- Ketelada

nan 

- Pembias

aan 

- Nasehat  

- Perhatian  

Nina 

Maya 
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nasehat dan 

pemahaman agar 

anak senantiasa 

mengerjakan sholat 

9.  Katam  Manisah  Mengajarkan anak 

sholat sejak dini, 

mengingatkan dan 

menyuruh anak 

sholat setiap waktu 

sholat tiba, 

memberikan 

nasehat dan atau 

marah ketika anak 

susah disuruh 

sholat 

- Pembias

aan 

- Nasehat  

- Perhatian 

- Hukuma

n  

Nur 

10.  Sutanto Sunarti Mengajarkan anak 

sholat sejak dini, 

mengingatkan dan 

menyuruh anak 

sholat ketika waktu 

sholat tiba, 

memberikan 

keteladanan, 

memberikan 

nasehat dan 

pemahaman serta 

diajak diskusi 

untuk memotivasi 

anak agar selalu 

mengerjakan sholat 

- Ketelada

nan 

- Pembias

aan 

- Nasehat  

- Perhatian  

Fikri 

11 Tiawan Sulis Mendidik dan 

mengajarkan sholat 

sejak kecil, 

membiasakan 

disiplin kepada 

anak termasuk 

dalam hal 

sholat,mengajak 

anak sholat 

berjamaah, selalu 

mengingatkan anak 

untuk sholat, jika 

susah diperintah 

sholat orang tua 

memberikan 

nasehat/ 

- Ketelada

nan 

- Pembias

aan 

- Nasehat  

- Perhatian 

- Hukuma

n  

Fadhil 
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pemahaman, 

terkadang juga 

marah pada anak 

agar anak mau 

sholat. 

12 Sunaryo Mutmaina

h 

Mendidik anak 

sholat sejak dini, 

memberikan 

keteladanan, 

menyuruh dan 

mengingatkan anak 

untuk sholat setiap 

waktu sholat tiba, 

memarahi anak jika 

susah diperintah 

sholat 

- Ketelada

nan 

- Pembias

aan 

- Perhatian 

- Hukuma

n  

Alia 

13 Sanar Maisaroh Mengajarkan dan 

mendidik anak 

sholat sejak dini, 

membiasakan dan 

membimbing anak 

sholat sejak kecil, 

memberikan 

keteladanan, 

mengingatkan dan 

mengajak anak 

untuk sholat 

berjamaah, 

menasehati anak 

secara kontinu dan 

mengajak anak 

diskusi ketika anak 

mulai susah diajak 

sholat, member 

penekanan pada 

saat menyuruh 

sholat ketika anak 

susah disuruh 

sholat (marah), 

senantiasa 

memberikan 

pemahaman 

tentang sholat 

untuk 

membentengi diri 

anak dan 

- Ketelada

nan 

- Pembias

aan 

- Nasehat  

- Perhatian 

- Hukuma

n  

Hamzah 
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memotivasi anak 

untuk sholat dan 

tidak 

meninggalkannya 

14 Sutarno Jarwati Mengajarkan sholat 

sejak dini, 

mengingatkan 

sholat setiap waktu 

sholat tiba dan 

mengajak anak 

sholat bersama, 

memberikan 

nasehat dan 

pemahaman ketika 

anak susah disuruh 

sholat, memarahi 

anak ketika tidak 

mau sholat  

- Ketelada

nan 

- Pembias

aan 

- Nasehat  

- Perhatian 

- Hukuma

n  

Pia 

15  Lutfitriana Memberikan 

keteladanan, 

mendidik dan 

membiasakan 

sholat sejak dini, 

mengajak anak 

sholat bersama, 

memberikan 

nasehat dan 

melakukan dialog 

dengan anak 

perihal sholat 

- Ketelada

nan 

- Pembias

aan 

- Nasehat  

- Perhatian  

Caca  

 

Berdasarkan paparan mengenai peran yang dilakukan orang tua dalam 

menanamkan pengamalan sholat pada anak di desa Rejomulyo, sebagaimana 

tecantum dalam table di atas, menunjukkan bahwa dari lima indikator peran yang 

ditetapkan, tidak semua orang tua menerapkan kelima indikator peran tersebut. 

Ada orang tua yang menerapkan lima indikator peran, ada yang menerapkan 

empat indikator, ada yang menerapkan tiga indikator, dan ada yang menerapkan 

dua indikator.  




