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BAB V 

PENUTUP 

 

A. KESIMPULAN 

Berdasarkan hasil penelitian yang telah penulis lakukan, maka dapat 

disimpulkan sebagai berikut:  

1. Peran orang tua dalam menanamkan pengamalan sholat anak di desa 

Rejomulyo kecamatan Palas Lampung Selatan beragam. Dari lima 

indikator peran yang ditetapkan, yaitu keteladanan, pembiasaan, 

nasehat, perhatian, dan hukuman, ada yang sudah menerapkan kelima 

indikator (semua indikator), ada juga yang menerapkan empat 

indikator, ada yang menerapkan tiga indikator, dan ada yang 

menerapkan dua indikator. 

2. Mengenai bentuk peran orang tua yang ditunjukkan pada masing-

masing indikator peran adalah sebagai berikut:  

a. Peran dengan Keteladanan 

Peran ini ditandai oleh perilaku yang ditampilkan oleh orang tua, 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 
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melaksanakan sholat), mengajak anak sholat bersama atau pun 

berjamaah di masjid.  

b. Peran dengan Pembiasaan 

Peran ini ditandai oleh perilaku yang ditampilkan oleh orang tua, 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 

Peran ini ditandai oleh perilaku yang ditampilkan orang tua, 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.  

d. Peran dengan Perhatian 

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 

Peran dengan perhatian ditandai oleh perilaku orang tua seperti 

memarahi anak jika tidak mau sholat atau susah diperintah sholat.  
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B. REKOMENDASI 

Untuk orang tua sebagai pendidik pertama dan utama bagi anak, orang tua 

menempati posisi yang sangat penting dalam upaya mendidik anak, terutama 

dalam perannya menanamkan pengamalan sholat pada anak. Untuk itu, akan lebih 

baik jika orang tua mempunyai pengetahuan yang cukup mengenai peran orang 

tua dan metode-metode baik dan seharusnya diterapkan, sehingga akan 

menjadikan orang tua lebih memahami bagaimana seharusnya berperan, dan agar 

orang tua tahu metode mana yang baik dan tepat. Terdapat lima metode mendidik 

yang efektif untuk diterapkan dalam mendidik anak, yang dalam hal ini berkaitan 

dengan upaya menanamkan pengamalan sholat pada anak, yaitu keteladanan, 

pembiasaan, nasehat, perhatian dan hukuman. Dengan metode keteladanan, 

pendidikan yang diberikan orang tua akan lebih membekas pada diri anak. Hal ini 

dikarenakan anak lebih membutuhkan figur yang menjadi panutan bagi mereka. 

Apalagi dalam hal sholat. Dengan metode pembiasaan, anak akan terlatih 

melakukan apa yang diajarkan oleh orang tua. Membiasakan anak sholat sejak 

kecil akan lebih efektif dibandingkan ketikan anak sudah remaja. Metode nasehat 

digunakan agar anak memahami dan mengerti mengenai apa yang diajarkan, tidak 

hanya sekedar tahu. Karena nasehat dipercaya dapat menyentuh jiwa siapa pun 

yang dinasehati. Metode perhatian atau pengawasan digunakan untuk memantau 

dan mengawasi perkembangan anak dalam setiap aktivitasnya. Dengan perhatian 

dan pengawasan dimaksudkan agar orang tua bisa lebih mudah mengarahkan anak 

kepada kebaikan, dan mengendalikan atau menghindarkan dari keburukan. 

Metode hukuman adalah alternatif terakhir yang bisa ditempuh ketika keempat 
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metode sebelumnya tidak berhasil. Hukuman berikan agar memberikan penekanan 

tentang penting dan wajibnya sholat. Agar anak tahu bahwa yang wajib itu harus 

dilaksanakan dantidak boleh ditinggalkan. Tetapi tetap harus diingat bahwa dalam 

memberikan hukuman tetap harus disesuaikan dengan tingkat kesalahan yang 

dilakukan dan keadaan yang dihadapi.  

 

  




