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BAB IV 

PENYAJIAN DAN ANALISIS DATA 

A. Sejarah Berdirinya Pekon Banding Agung

Pekon Banding Agung berdiri sejak tahun 1883 yang memiliki luas+ 100 Ha, 

terdiri atas tanah sawah, tanah kering dan tanah perkebunan yang berbatasan dengan 

Pekon Talang Padang Pekon Sukarame, Pekon Way Halom, Pekon Suka Negeri Jaya 

dan Pekon Sukabumi. Pekon Banding Agung berada di posisi strategis karena hanya 

berjarak +500 meter dari Ibukota Kecamatan Talang Padang dan Pusat Perekonomian 

Kecamatan Talang Padang. 

1. Letak Geografis /Luas Wilayahnya

PekonBanding Agung  merupakan salah satu dari 20pekon dalam wilayah 

Kecamatan Talangpadang  yang bertepatan sebagai Desa Mandiri.  PekonBanding 

Agung  mempunyai luas wilayah 100 Ha. 

2. Jumlah Penduduk  Pekonbanding Agung : 4121 Jiwa  Atau : 1071 Kk

a. Dusun I.  583 jiwa

b. Dusun II. 674 jiwa

c. Dusun II. 621 jiwa

d. Dusun IV.559 jiwa

e. Dusun V. 873jiwa

f. Dusun VI.811 jiwa

3. Sejarah Pemerintahan Pekon Induk

Sejak berdirinya PekonBanding Agung  sampai sekarang sudah dipimpin oleh 

beberapa kepala pekon. Kepala desa sebelumnya masihmasukwilayah Lampung 

Selatan yang berubah menjadi pekon dengan adanya otonomi daerah yang berada di 

wilayah Kabupaten Tanggamuskhususnya. 
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4. Sejarah Pemerintahan Pekon Banding Agung 

PekonBanding Agung  dipimpin oleh beberapa pejabat atau pimpinan yang 

awalnya pekon diubah menjadi pekon.  Pejabat atau pimpinan PekonBanding Agung  

secara berturut-turut sebagai berikut : 

Tabel 4 

Pejabat Pekon Banding Agung 

NO NAMA KEPALA PEKON TAHUN 

MEMIMPIN 

KETERANGAN 

1 Hi. M. SIDIK (KUDIPA) 1883-1884 definitif 

2 KHALANG SENANTI 1884-1900 definitif 

3 MAULIA BATIN 1900-1909 definitif 

4 KIMMAS LAYANG PUTRA 1909-1920 definitif 

5 BATIN PAKSI 1920-1925 definitif 

6 HASAN  Hi. BUHASAN 1925-1927 definitif 

7 KHADIN MANGKU BATIN 1927-1936 definitif 

8 M. JASUDIN 1936-1937 definitif 

9 M. YUSUF 1937-1947 definitif 

10 M. SYARIF (DALOM PB 

NEGARA) 

1947-1954 definitif 

11 HASAN ISMAIL 1954-1958 Penjabat sementara 

12 MUCHTAR YUSUF 1958-1964 Penjabat sementara 

13 MUCHTAR YUSUF 1964-1987 definitif 

14 AHMAD KHUBAZI (SEBUAI) 1987-1988 Penjabat sementara 

15 ALFIAN AMAIZA 1988-1992 definitif 
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16 DAHRUM ISNAINI 1992-1993 Penjabat sementara 

17 M. HATTA YUSUF 1993-2001 definitif 

18 SYAMSUDDIN YUSUF 2001-2002 Penjabat sementara 

19 Hi. DIDIN SYAHRUDIN 2002-2007 definitif 

20 ALKHAITAMI, SE 2007 s/d sekarang definitif 

 Sumber: Dokumentasi Pekon Banding Agung Kecamatan Talang Padang 

Kabupaten Tanggamus tahun 2016 

 

5. KONDISI UMUM PEKON 

a. GEOGRAFIS 

1) LETAK DAN LUAS WILAYAH 

 Pekon Banding Agung merupakan salah satu dari 20 pekon di Wilayah 

Kecamatan Talangpadang, yang terletak 500 meter ke arah Barat dari  kota 

Kecamatan Talangpadang.  Pekon Banding Agung  mempunyai luas wilayah seluas 

100 hektar.  

2) IKLIM 

 Iklim PekonBanding Agung, sebagaimana pekon lain di wilayah Indonesia  

mempunyai Iklim kemarau dan penghujan,  hal tersebut  mempunyai pengaruh 

langsung terhadap pola tanam yang ada di PekonBanding Agung Kecamatan 

Talangpadang Kabupaten Tanggamus Provinsi Lampung. 

6.  KEADAAN SOSIAL EKONOMI PENDUDUK 

a. JUMLAH PENDUDUK 

 PekonBanding Agung mempunyai jumlah penduduk 4.121 jiwa, yang 

tersebar dalam   6  wilayah dusun  dengan perincian sebagaimana tabel ; 



68 
 

TABEL 5 

JUMLAH PENDUDUK 

DUSUN I  DUSUN II  DUSUN III  DUSUN IV DUSUN V  DUSUN VI 

 

583 

JIWA 

 

674 

JIWA 

 

621 

JIWA 

 

559 

JIWA 

 

873 

JIWA 

811 

JIWA 

 Sumber: Dokumentasi Pekon Banding Agung Kecamatan Talang Padang 

Kabupaten Tanggamus tahun 2016 

 

2.TINGKAT PENDIDIKAN 

 Tingkat pendidikan masyarakat PekonBanding Agung adalah sebagai 

berikut :  

TABEL  6 

TINGKAT PENDIDIKAN 

 

PRA 

SEKOLAH 

SD SLTP SLTA D.3 SARJANA (S.1) 

 

425 

JIWA 

 

479 

JIWA 

 

1016 

JIWA 

 

1883  

JIWA 

 

- 

JIWA 

 

318 

JIWA 

Sumber: Dokumentasi Pekon Banding Agung Kecamatan Talang Padang 

Kabupaten Tanggamus tahun 2016 
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3.MATA PENCAHARIAN 

 Pekon Banding Agung merupakan pekon pertanian, maka sebagian besar  

penduduknya bermata pencaharian sebagai petani, selengkapnya sebagai berikut : 

TABEL  7 

MATA PENCAHARIAN 

PETANI PEDAGANG PNS, TNI, POLRI BURUH LAINNYA 

 

250 

orang 

 

50 

orang 

 

 

111 

orang 

 

 

130 

orang 

 

 

602 

orang 

 

Sumber: Dokumentasi Pekon Banding Agung Kecamatan Talang Padang 

Kabupaten Tanggamus tahun 2016 

 

4. POLA PENGGUNAAN TANAH 

 Penggunaan tanah di PekonBanding Agung sebagian besar diperuntukan 

untuk tanah pertanian sawah sedangkan sisanya untuk Tanah kering yang merupaka 

bangunan dan fasilitas-fasilitas lainnya. 

5. PEMILIKAN TERNAK 

 Jumlah kepemilikan hewan ternak oleh penduduk PekonBanding Agung  

adalah sebagai berikut : 
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TABEL  8 

KEPEMILIKAN TERNAK 

AYAM/ITIK KAMBING SAPI KERBAU LAIN-LAIN 

 

105/211 
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- 

 

 

- 

 

 

- 

 

 Sumber: Dokumentasi Pekon Banding Agung Kecamatan Talang Padang 

Kabupaten Tanggamus tahun 2016 

 

a. Sarana Dan Prasarana Pekon 

 Kondisi sarana dan prasarana umum PekonBanding Agung  secara garis besar 

adalah sebagai   berikut : 

TABEL  9 

PRASARANA PEKON 

BALAI 

PEKON 

JALAN 

KAB 

JALAN 

KEC 

JALAN 

PEKON 

MASJID 

DLL LAINNYA 

 

1UNIT 

 

12 KM 

 

- KM 

 

7 KM 

 

5 UNIT 

 

UNIT 

 Sumber: Dokumentasi Pekon Banding Agung Kecamatan Talang Padang 

Kabupaten Tanggamus tahun 2016 

3. Masalah Yang Dihadapi Pekon 

 Berdasarkan penjaringan dan identifikasi masalah yang dilakukan di setiap 

dusun, didapati masalah sebagai berikut : 

1. Bidang Pengembangan Wilayah 

1) Jalan lingkungan di beberapa titikmasih rusak, terkikis air  dan 

rawan longsor 
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2) Pada musim hujan beberapa lokasi jalan sulit atau tidak dapat 

dilewati 

3) Belum ada gedung posyandu yang memadai 

4) Prasarana pemerintahan pekon masih belum memadai 

5) Masih banyak rumah warga yang kondisinya tidak layak huni 

6) Beberapa lokasi persawahan kekurangan air 

7) Belum ada gedung untuk kegiatan TPA 

8) Beberapa warga masih kesulitan mendapatkan air bersih 

9) Belum ada pos ronda di setiap dusun 

10) Belum ada gapura selamat datang/batas pekon 

 

2. Bidang  Sosial dan Budaya 

1) Banyaknya  anak dan  remaja putus sekolah 

2) Kurangnya  kesejahteraan Guru Ngaji, Guru TPA, Guru PAUD, dan 

Guru TK 

3) Kurangnya kesejahteraan untuk Kader Pekondan Kader Posyandu 

4) Kurangnya kesadaran  masyarakat terhadap biaya miras dan narkoba 

5) Merebaknya wabah penyakit yang disebabkan oleh nyamuk 

6) Tingginya biaya berobat 

7) Kegiatan PKK kurang aktif 

8) Kader PKK masih kurang trampil 

9) Tingginya angka pengangguran di usia produktif 

10) Rendahnya kesadaran masyarakat untuk bergotong royong 

 

3. Bidang  Ekonomi 

1) Harga pupuk dansarana pertanian lainnya masih tinggi 

2) Hasil pertanian belum optimal 

3) Harga komoditi pertanian rendah 



72 
 

4) Kurangnya bantuan kambing dan sapi 

5) Banyaknya unggas yang mati 

6) Pedagang kecil kurang berkembang 

7) Pengrajin anyaman bamboo dan industry kreatif sulit berkembang 

 

b. Keadaan Sosial Ekonomi  Masyarakat Pekon Banding Agung Kecamatan 

Talang Padang 

Kondisi sosial ekonomi Pekon Banding Agung ini pada dasarnya bercorak 

agraris. Hal ini dapat dilihat dari lahan  pertanian dan peternakan yang cukup luas, ini 

membuktikan bahwa sebagian besar masyarakat Pekon Banding Agung adalah petani, 

baik petani penggarap maupun buruh.  

Akan tetapi banyak juga masyarakat yang berusaha dibidang wiraswasta, 

berdagang, buruh pabrik, PNS dan lain-lain.  

c. Keadaan Sosial Keagamaan Masyarakat Pekon Banding Agung Kecamatan 

Talang Padang 

Berdasarkan hasil penelitian di lapangan dengan cara observasi diketahui 

bahwa, masyarakat Pekon Banding Agung mayoritas memeluk agama Islam. 

Sedangkan kegiatan sosial keagamaan masyarakat di Pekon Banding Agung yang 

masih aktif sampai saat ini adalah pengajian ibu-ibu yang dilaksanakan di Masjid 

Solihin setiap hari Jum’at dilaksanakan pukul 14.00 WIB sampai dengan selesai. 

Pengajian ini dipimpin oleh pengajian Al-Hidayah yang sudah dibentuk. 
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Kemudian kegiatan shalat berjamaah yang dilaksanakan di Masjid Solihin 

pada saat Subuh hanya ada bapak-bapak dan sebagian kecil ibu-ibu saja. Pada waktu 

Dzuhur hanya bapak-bapak yang terlihat, karena anak-anak masih belajar di sekolah. 

Pada saat Ashar jamaah masih ada beberapa orang bapak-bapak, anak-anak tidak 

terlihat karena mereka melaksanakan pengajian TPA di rumah guru ngaji. Saat 

maghrib tiba jamaah mulai ramai dengan dijumpai bapak-bapak, remaja dan anak-

anak. Kemudian pada saat waktu shalat Isya hanya ada bapak-bapak dan remaja, 

anak-anak tidak ikut lagi shalat berjamaah di masjid. 

Sedangkan kegiatan pengajian bapak-bapak yang dulu dilaksanakan setiap 

satu bulan sekali sudah tidak aktif lagi. Begitupun dengan yasinan yang umumnya 

dilaksanakan pada malam jum’at sudah tidak ada lagi.  Akan tetapi apabila pengajian 

Al-Hidayah sekecamatan Talang Padang dilaksanakan di Pekon Banding Agung 

tepatnya dilaksanakan di Masjid Solihin maka bapak-bapak pun turut serta 

menghadiri pengajian Al-Hidayah yang digilir setiap bulan sekecamatan Talang 

Padang. 

B. Penyajian Data 

Secara garis besar, langkah-langkah yang diperlukan ditempuh dalam rangka 

membina ibadah salat wajib, dapat dilakukan melalui empat tahap yaitu
1
 : 

 

                                                           
1
Abin Syamsudin Makmun, Psikologi Pendidikan, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2005), 

h.99-101 
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a. Pengumpulan data 

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, data diartikan sebagai kenyataan yang 

ada yang berfungsi sebagai bahan sumber untuk menyusun suatu pendapat; 

keterangan yang benar; dan keterangan atau bahan yang dipakai untuk penalaran dan 

penyelidikan. 

Yang dimaksud data dalam penelitian ini adalah data anak yang masih perlu 

pembinaan dalam ibadah salat wajib di pekon Banding Agung Kecamatan Talang 

Padang Kabupaten Tanggamus. Pengumpulan data diperlukan untuk mengetahui 

berapa banyak anak yang masih kurangnya peranan orang tua dalam membina 

ibadah salat wajib anak di Pekon Banding Agung Kecamatan Talang Padang 

Kabupaten Tanggamus. 

1. Keadaan anak  

Jenis ibadah salat wajib yang dilakukan oleh anaknya  tersebut diantaranya: 

anak kurang dalam hal melafalkan bacaan salat, Kurang dalam pengembangan ibadah 

salat wajibnya, anak-anak lebih senang bermain diwaktu salat daripada ikut ayahnya 

ke masjid, dan pengembangan pengayaan serta penafsiran yang kaitannya dengan 

realitas sosial. Selain itu, ada orang tua dan anak yang kurang menaruh perhatian 

terhadap ibadah salat wajib.
2
 

 

 

                                                           
2
Muhammad abdul Qodir Ahmad, Metodologi Pengajaran Pendidikan Agama, (Jakarta: 

Direktorat Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam, 1984/1985), h.79. 
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2. Factor yang menyebabkan anak masih perlu pembinaan dalam ibadah 

salat wajib 

Menurut Abdullah Nasih Ulwan, kurang maksimal pembinaan ibadah salat 

wajib pada anak tersebut bisa disebabkan oleh berbagai macam faktor diantaranya 

karena anak masih perlu dalam belajar, kurang termotivasi, faktor keluarga yang 

kurang mendukung, kurang lengkapnya peranan orang tua, pengaruh lingkungan yang 

kurang kondusif dan lain-lain.  

 

b. Pengolahan Data 

Data yang telah dikumpulkan dari kegiatan tahap pertama tersebut, tidak ada 

artinya jika tidak diadakan pengolahan secara cermat. Semua data harus diolah dan 

dikaji untuk mengetahui sebab-sebab kurang maksimalnya ibadah salat wajib yang 

dialami oleh anak. Dalam pengolahan data langkah yang dapat ditempuh antara lain 

adalah: 

a) Indentifikasi kasus. 

b) Membandingkan antar kasus. 

c) Membandingkan dengan hasil tes. 

d) Menarik kesimpulan. 

c. Diagnosis 

Diagnosis adalah keputusan (penentuan) mengenai hasil dari pengolahan 

data. Diagnosis ini dapat berupa hal-hal sebagai berikut: 

a. Keputusan mengenai jenis ibadah slaat wajib anak (berat dan 

ringannya). 
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b. Keputusan mengenai faktor-faktor yang ikut menjadi sumber penyebab 

peranan orang tua. 

c. Keputusan mengenai faktor utama penyebab kurangnya peranan orang 

tua dan sebagainya.
3
 

Upaya diagnosis itu sangat penting untuk dapat memberikan bantuan dan 

pembinaan yang efektif. Adapun langkah-langkah diagnosis kurang maksimalnya 

anak dlaam ibadah salat wajib  adalah sebagai berikut: 

1) Kenalilah anaklah yang masih kurang peranan orang tua. 

2) Memahami sifat dan jenis peranan orang tua. 

3) Menetapkan latar belakang peranan orang tua. 

4) Menetapkan usaha-usaha bantuan. 

5) Pelaksanaan bantuan. 

6) Tindak lanjut. 

 

d. Prognosis 

Prognosis artinya “ramalan”, apa yang telah ditetapkan dalam tahap diagnosis, 

akan menjadi dasar utama dalam menyusun dan menetapkan ramalan mengenai 

bantuan apa yang harus diberikan kepadanya untuk membantu memaksimalkan 

masalahnya. Dalam “prognosis” ini antara lain akan ditetapkan mengenai bentuk 

treatment (perlakuan) sebagai follow up dari diagnosis. Dalam hal ini dapat berupa: 

1) Bentuk treatment yang harus diberikan.  

2) Metode yang akan digunakan.  

3) Alat-alat bantu yang diperlukan.  

4) Waktu (kapan kegiatan ini dilakukan). 

                                                           
3
Abu Ahmadi, dan Supriyono, Widodo, Psikologi Belajar (Jakarta: Rineka Cipta, Edisi 

Revisi, 2004), h. 96-98 
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e. Treatment (Perlakuan) 

Perlakuan di sini maksudnya adalah pemberian bantuan kepada anak yang 

bersangkutan (yang masih kurang peranan orang tua) sesuai dengan program yang 

telah disusun pada tahap prognosis tersebut. Bentuk treatment yang mungkin dapat 

diberikan adalah: 

1) Melalui  pendekatan dengan cara memberi teladan. 

2) Melalui pendidikan pembiasaan 

3) Melalui pendidikan dengan nasihat yang bijak. 

4) Pendidikan dengan perhatian dan pemantauan. 

5) Pendidikan dengan hukuman yang layak. 

 

Seperti yang telah dijelaskan bahwa anak-anak yang perlu pembinaan dalam 

salat itu memiliki hambatan-hambatan sehingga menampilkan gejala-gejala yang 

bisa diamati oleh orang tua. Beberapa gejala sebagai tanda adanya kurangnya 

peranan orang tua dalam pembinaan ibadah salat wajib pada anak misalnya 

menunjukkan bahwa ada orang tua yang kurang berperan seperti tidak mengajak 

anaknya untuk salat di rumah dan di masjid, faktor lingkungan yang kurang 

berperan, acuh tak acuh dan sebagainya. 

C. Analisis Data 

Pada bagian analisis ini dimaksudkan sebagai proses untuk menelaah hasil 

penelitian yang diperoleh  dari alat pengumpul data yang berusaha untuk memperoleh 

data primer atau data pokok  yang langsung berkaitan dengan permasalahan yang 

diajukan dalam bab 1. Maka disini diuraikan baik dari observasi maupun interview. 
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Untuk mendapatkan data, penulis melakukan observasi, wawancara, dan 

dokumentasi. Kemudian data tersebut disajikan dalam bentuk bahasa tulisan, bukan 

dalam bentuk angka. Informasi yang diberikan responden menggambarkan apa 

adanya tentang peranan orang tua dalam membina ibadah salat wajib anak di pekon 

Banding Agung Kecamatan Talang Padang Kabupaten Tanggamus tahun 2016. 

Pengolahan dan analisis data pada BAB IV ini pada prinsipnya adalah untuk 

menjawab rumusan masalah yang tertulis pada BAB I yakni “Bagaimana Peranan 

Orang Tua Dalam Membina Ibadah Salat Wajib Anak Di Pekon Banding Agung 

Kecamatan Talang Padang Kabupaten Tanggamus”? 

Dalam proses ini dilakukan untuk menelaah hasil penelitian yang diperoleh 

dengan wawancara sebagai metode pokoknya, dan menggunakan teknik triangulasi 

yang mana teknik triangulasi adalah teknik pemeriksaan keabsahan data yang 

memanfaatkan sesuatu yang lain diluar data itu untuk keperluan pengecekkan atau 

sebagai pembanding dengan data itu. Teknik triangulasi yang digunakan peneliti 

dalam penelitian ini adalah teknik triangulasi dengan menggunakan metode 

pengumpulan data berupa wawancara dan observasi penulis berkaitan dengan 

permasalahan yang ada.Pengolahan data ini penulis peroleh dari kepala pekon, orang 

tua, tokoh agama dan anak yang masih perlu peranan orang tua dalam membina 

ibadah salat wajib di pekon Banding Agung Kecamatan Talang Padang kabupaten 

Tanggamus. 

Untuk melihat peranan orang tua dalam membina ibadah salat wajib anak di 

pekon Banding Agung Kecamatan Talang Padang Kabupaten Tanggamus dan faktor-
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faktor yang mendukung dan penghambat dalam membina ibadah slaat wajib anak di 

pekon Banding Agung Kec. Talang Padang Kab. Tanggamus dapat dilihat dari 

beberapa aspek antara lain: 

1. Mengajak anak untuk shalat bersama ketika mereka masih kecil 

2. Mengajarkan tata cara dan bacaan shalat dengan benar 

3. Mengecek serta memantau bacaan shalat serta tata cara shalat yang dilakukan 

oleh anak 

4. Mengingatkan anak untuk senantiasa mendirikan shalat dimanapun, kapan 

pun dan dalam keadaan bagaimana pun 

5. Membiasakan anak untuk melaksanakan shalat berjamaah baik di rumah 

maupun di masjid 

A. Peran Orang Tua dalam Membina Shalat wajib pada Anak 

Adapun peran yang dapat dilakukan orang tua dalam membina shalat wajib 

pada anak adalah sebagai berikut: 

1. Mengajak anak untuk shalat bersama ketika mereka masih kecil 

Mengajak anak untuk shalat merupakan cara orang tua agar anak terbiasa 

melaksanakan shalat dengan sendirinya ketika ia sudah dewasa nanti. Sebagaimana 

hasil wawancara dengan Bapak Oman beliau mengatakan, “ketika saya ke masjid 

untuk melaksanakan shalat berjamaah, saya  mengajak anak laki-laki saya untuk ikut 

melaksanakan shalat berjamaah di masjid”. 
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 Menurut Bapak Achil dalam upaya mendidik dan menanamkan ajaran agama 

pada anaknya, orang tua di Dusun 1 Pekon Banding Agung  ini melakukannya 

dengan cara menganjurkannya dan memasukan anaknya ke TPA, atau ada pula yang 

mendatangkan guru ngaji ke rumahnya untuk mengajarkan bacaan Al-Qur’an serta 

mengajarkan shalat supaya lebih terpantau serta mengajak anaknya untuk 

melaksanakan shalat di masjid. 

 Bapak Apri berpendapat ketika waktu shalat subuh tiba, anak saya belum 

bangun saat shalat dzuhur saya bekerja dan anak saya berada di sekolah pada saat 

ashar saya juga belum pulang hingga malam. Saya tidak pernah mengajak anak saya 

untuk shalat. Karena waktu bertemu dengan anak tidak banyak jadi kurang 

memperhatikan anak. 

 Sedangkan Bapak Abe mengatakan bahwa “saya sudah mengajak anak saya 

shalat tetapi anak saya susah sekali untuk dibangunkan saat subuh”. 

 Lain hal nya dengan bapak Jono yang berpendapat, “Saya jarang mengajak 

anak saya shalat karena shalat saya saja masih banyak yang tinggal”. 

Beberapa hasil wawancara diatas terdapat perbedaan ada orang tua yang 

mengajak anaknya untuk melaksnakan shalat di masjid dan ada pula orang tua yang 

kurang menjadi tauladan bagi anak-anaknya.  Orang tua dituntut untuk dapat 

memberikan suri tauladan yang baik terhadap anak dengan jalan terlebih dahulu 

mengamalkan ajaran Islam dalam kehidupan sehari-hari. Karena sudah menjadi 
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keccenderungan anak untuk selalu memperhatikan dan meniru apa yang dikatakan 

dan diperbuat oleh orang tua, jadi sangat sulit bagi orang tua untuk menanamkan 

nilai-nilai ajaran agama terhadap anak apabila orang tua itu sendiri belum atau tidak 

bisa memberikan contoh yang baik terhadap anak. 

2. Mengajarkan tata cara dan bacaan shalat dengan benar 

Orang tua telah berusaha memberikan pengajaran kepada anak-anaknya 

shalat. Ada sebagian orang tua yang karena keterbatasan pengetahuan tentang shalat, 

mereka menyuruh anaknya belajar di TPA, selain belajar mengaji mereka juga 

diajarkan shalat, sebagaimana penulis melihat bahwa orang tua telah berusaha 

mengajarkan anak-anaknya shalat dengan tujuan agar anaknya mau melaksanakan 

shalat. 

Berdasarkan observasi yang penulis lakukan pada bulan September sampai 

dengan bulan November  2016  pada waktu sore hari orang tua menyuruh anaknya 

untuk belajar di TPA dengan maksud agar mereka dididik dan diajarkan tata cara 

melaksanakan shalat. Hal tersebut diperkuat oleh wawancara dengan Ibu Lili selaku 

pengajar TPA yang dilaksanakan di rumahnya pada tanggal 31 September 2016 

beliau mengatakan bahwa “selain belajar cara membaca Al-Qur’an beserta 

tajuwidnya anak-anak juga diajarkan tata cara melaksanakan shalat”. Selain itu juga 

hasil wawancara dengan Bapak Usman pada tanggal 29 September beliau 

mengatakan bahwa “karena saya sibuk bekerja di luar rumah dari pagi sampai sore 
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maka saya memasukkan anak saya ke TPA untuk menimba ilmu agama, selain itu 

saya menegur anak saya apabila ia tidak mengaji dan tidak melaksanakan shalat”. 

Bapak Ijal berpendapat bahwa “saya tidak telaten mengajarkan bacaan-bacaan 

shalat pada anak saya, jadi saya masukkan ke TPA agar ia belajar agama” 

Ibu Lili berpendapat bahwa, “saya tidak mengajarkan bacaan salat, yang 

penting anak saya bisa mengaji dulu”. 

Hasil observasi dan wawancara tersebut di atas menunjukan bahwa usaha/ 

cara yang dilakukan orang tua agar anak-anaknya mau melaksanakan shalat adalah 

dengan cara memberikan pengetahuan tentang shalat, penulis melihat orang tua 

memberikan contoh kepada anaknya dengan cara berdiri menjadi imam sehingga 

dengan begitu berarti orang tua telah mengajarkan tata cara shalat secara langsung 

kepada anaknya, selain itu juga ada diantara mereka yang menyuruh anak-anaknya 

belajar d TPA serta mengundang guru ngaji ke rumah karena selain diajarkan cara 

membaca Al-Qur’an juga diajarkan pendidikan agama seperti shalat. Tetapi ada orang 

tua yang kurang perhatian kepada anaknya tidak memerhatikan shalat anak dan 

membiarkan anak tanpa pemantauan, kemudian ada juga orang tua yang menganggap 

bahwa belajar mengaji lebih utama daripada belajar bacaan shalat. 

Seorang anak kecil merupakan bahan mentah yang siap menerima cetakan 

fitrah dari kedua orang tuanya seperti Rasulullah SAW menjelaskan dalam haditsnya, 

“setiap anak dilahirkan atas dasar fitrah dan kedua orang tuanyalah yang 
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menjadikannya menyimpang atau tidak dari fitrah tersebut”. Oleh karena itu, orang 

tua mempunyai peran yang sangat besar untuk mendidik anak atas akhlak Islam dan 

yang terpenting dari hal itu adalah lewat pengajaran ibadah yang baik dan benar atas 

diri anak-anak untuk membangkitkan rasa keimanan dalam diri mereka. 

Dalam hal ini penulis maksudkan adalah ibadah shalat wajib. Ketika anak 

memasuki usia sekitar 7 tahun, maka mulailah anak siap untuk memasuki masa untuk 

mempelajari tata cara shalat yang benar, seperti yang dijelaskan Rasulullah SAW 

“ajarilah anak-anakmu pada usia tujuh tahun”. Beberapa cara yang dapat dilakukan 

pada fase ini, yaitu dengan cara mengajarkan rukun-rukun shalat melalui pendekatan 

praktek langsung. Misalnya, pada waktu shalat orang tua mengajak anak untuk 

langsung melaksnaakan shalat dan tidak menunda-nunda waktu shalat. Selain itu juga 

melalui pembinaan mulai dari tata cara bersuci, bagaimana membentuk barisan pada 

saat shalat berjamaah diikuti dengan praktek shalat yang benar serta menghafal doa-

doa secara bertahap. 

Jika dianalisis pendapat-pendapat diatas dengan teoritisnya, maka dapat 

dikatakan bahwa pada dasarnya orang tua sudah melakukan perannya agar anak mau 

melaksanakan shalat dengan cara mendidik anak tentang cara melaksanakan shalat 

secara langsung, misalnya dengan cara orang tua berdiri menjadi imam, mengajarkan 

pada anak-anak agar tidak menunda-nunda waktu shalat dan lain sebagainya. Akan 

tetapi ada juga sebagian orang tua karena sibuk bekerja diluar rumah dan tidak 

telaten, mereka menyuruh anaknya belajar di TPA. 
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3. Mengecek serta memantau bacaan shalat serta tata cara shalat yang dilakukan 

oleh anak 

Dari hasil wawancara dengan Bapak Eko mengatakan kepada anaknya bahwa, 

“shalat adalah kewajiban yang harus dilaksanakan oleh siapapun, dimanapun dan 

dalam keadaan bagaimanapun, oleh sebab itu saya memantau shalat anak-anak saya 

setiap waktu shalat maghrib ketika adzan berbunyi tv saya matikan”. 

Bapak Jono mengatakan, “Jujur saja saya tidak pernah memantau shalat anak-

anak saya dari mulai anak pertama sampai terakhir ini. Karena saya kerja dari pagi 

sampai sore, yang saya tau anak saya selalu menjalankan shalat maghrib di masjid 

dengan teman-temannya”. 

 Bapak Ahmad mengatakan, “Saat shalat subuh saya membangunkan Rajib 

untuk shalat di Masjid tetapi tidak bangun, setelah saya pulang dari Masjid Rajib pun 

belum bangun, begitu bangun langsung siap-siap berangkat sekolah karena takut 

kesiangan. Saya kerja sampai sore jadi dzuhur dan ashar tidak pernah melihat anak 

saya apalagi memantau shalat anak saya. Maghrib tiba baru mengajak anak saya 

untuk shalat berjamaah di Masjid”. 

Dari hasil wawancara penulis terhadap orang tua anak dapat diketahui bahwa 

peran orang tua dalam pemantauan shalat anak kurang maksimal disebabkan karena 

orang tua sibuk bekerja dari pagi hingga sore hari. Sehingga pelaksanaan shalat hanya 

terpantau saat shalat maghrib saja. 
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Mengenai mengecek bacaan shalat, ini biasanya ibu lah yang lebih perhatian 

daripada ayah karena ibu yang lebih banyak waktunya untuk anak. Hasil wawancara 

dengan Ibu Onah mengatakan bahwa, “Anak saya sudah belajar megaji di rumah guru 

ngajinya, di sana diajarkan bacaan-bacaan shalat. Tetapi saya tidak mengecek lagi 

bacaan shalat anak saya, hanya mendengarkan hafalan-hafalan yang sudah dihafalkan 

saja karena saya tidak begitu hafal dengan bacaan-bacaan shalat hanya surat-surat 

pendek saja yang saya cek benar atau tidaknya selanjutnya anak saya 

menghafalkannya sendiri”. 

Ibu Ida, “Terkadang saya mengecek bacaan shalat anak ketika anak mau 

berangkat mengaji karena anak saya mendapatkan PR hafalan bacaan-bacaan shalat 

oleh Mbak Desti guru ngajinya”. 

Dari pendapat-pendapat diatas dapat diketahui peran orang tua dalam 

mengecek bacaan-bacaan shalat pada anak masih tergolong kurang baik, orang tua 

mempercayakan pada guru ngajinya karena faktor orang tua yang tidak hafal dengan 

bacaan-bacaan shalat, padahal perhatian orang tua sangat dibutuhkan oleh anak. 

Alangkah baiknya apabila orang tua tidak hafal dengan bacaan-bacaan shalat dapat 

melihat di buku panduan shalat dengan begitu anak akan merasa diperhatikan dalam 

menghafal bacaan-bacaan shalat sehingga anak akan semangat menghafal. 

Pada dasarnya perhatian orang tua terhadap pendidikan agama bagi anaknya 

dilingkungan keluarga sangat mempengaruhi terhadap perkembangan mental 
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keagamaan anak, artinya apabila orang tua memberikan pendidikan agama kepada 

anaknya dari kecil maka akan timbul kesadaran beragama dalam diri anak. Ia akan 

merasakan pentingnya agama bagi dirinya dan akan terdorong untuk 

mengamalkannya dalam kehidupannya. Akan tetapi sebaliknya, apabila orang tua 

kurang memperhatikan pendidikan agama pada anaknya maka anak akan cenderung 

ia tidak mau mengamalkannya, karena ia tidak merasakan pentingnya agama bagi 

dirinya. 

4. Mengingatkan anak untuk senantiasa mendirikan shalat dimanapun, kapan 

pun dan dalam keadaan bagaimana pun 

Berdasarkan hasil wawancara yang penulis lakukan kepada Bapak Apri 

berpendapat ketika waktu shalat subuh tiba, anak saya belum bangun saat shalat 

dzuhur saya bekerja dan anak saya berada di sekolah pada saat ashar saya juga belum 

pulang hingga malam. Saya tidak pernah mengajak anak saya untuk shalat. Karena 

waktu bertemu dengan anak tidak banyak jadi kurang memperhatikan anak. 

Sedangkan Bapak Abe mengatakan bahwa “saya sudah mengajak anak saya 

shalat tetapi anak saya susah sekali untuk dibangunkan saat subuh”. 

Lain hal nya dengan bapak Jono yang berpendapa, “Saya jarang mengajak 

anak saya shalat karena shalat saya saja masih banyak yang tinggal”. 
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Hal ini berbeda dengan yang diungkapkan oleh bapak Eko, “saya bekerja di 

luar rumah dari pagi hingga sore hari, akan tetapi ketika saya akan berangkat bekerja 

saya selalu berpesan kepada anak-anak saya agar senantiasa melaksanakan shalat”. 

Observasi yang penulis lakukan , ketika penulis berada di rumah salah satu 

orang tua anak di Pekon Banding Agung, pada waktu adzan Dzuhur orang tua tidak 

menyuruh anaknya untuk menjalankan shalat dzuhur dan orang tua mengizinkan 

ketika anaknya berpamitan untuk bermain. Dan berbeda ketika adzan maghrib 

berbunyi orang tua langsung menyuruh anaknya untuk shalat Maghrib di Masjid.  

Dari hasil wawancara dan observasi tersebut digambarkan bahwa hanya ada 

sebagian kecil orang tua yang menyuruh anaknya shalat. Orang tua menyuruh 

anaknya ketika shalat maghrib saja dan tidak memperhatikan shalat dzuhur, ashar 

bahkan subuh, padahal shalat lima waktu merupakan kewajiban bagi setiap muslim. 

Sebagai orang tua dalam rangka membimbing seorang anak agar mau 

melaksanakan shalat dengan cara mengajak mereka untuk melaksanakan shalat, 

bukan hanya memerintahkan atau menyuruh mereka untuk melaksanakan ibadah 

shalat adalah dengan salah satu cara yang efektif agar anak mau melaksanakan ibadah 

shalat adalah dengan cara memberi contoh atau suri tauladan yang baik sehingga 

mereka patuh dengan apa yang diperintahkan oleh orang tua misalnya untuk 

melaksanakan ibadah shalat, karena apabila orang tua hanya memerintahkan atau 

menyuruh anak untuk melaksanakan shalat sedangkan orang tuanya sendiri tidak 
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melaksnakannya, maka kemungkinan besar anaknya tidak akan melaksanakan apa 

yang diperintahkan oleh orang tuanya. 

Berdasarkan analisis diatas orang tua selain memerintahkan shalat pada 

anaknya, juga harus mengajak dan memberi contoh sebab apabila orang tua hanya 

memerintahkan saja sedang mereka tidak mengerjakan maka anak-anak tidak akan 

melaksanakan perintah orang tuanya. 

5. Membiasakan anak untuk melaksanakan shalat berjamaah baik di rumah 

maupun di masjid 

Berdasarkan hasil observasi yang penulis lakukan ketika di lapangan pada 

bulan September hingga November 2016, ketika penulis berkunjung ke rumah salah 

satu orang tua di Pekon Banding Agung penulis melihat bahwa orang tua berdiri 

menjadi imam dan anak-anaknya berdiri di belakangnya sebagai makmum, dengan 

demikian orang tua telah mengajarkan cara melaksanakan shalat secara langsung 

kepada anak-anaknya. 

 Dari hasil observasi tersebut menunjukan bahwa orang tua telah berusaha 

memberikan contoh kepada anak-anaknya bagaimana cara melaksanakan shalat yang 

baik dan benar. 

 Salah satu cara yang paling baik agar tercapainya tujuan suatu pembelajaran 

adalah metode tauladan atau memberi contoh, sebagai orang tua harus terlebih dahulu 

memberikan contoh kepada anak-anaknya karena ornag tua merupakan panutan bagi 
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anak-anaknya sebab anak-anak akan meniru yang cerdas, mereka akan meniru dan 

mencontoh perilaku orang-orang yang paling dekat dengannya, ketika orang tua 

memberikan contoh yang baik, maka anak tersebut akan berperilaku yang baik pula, 

begitu pula apabila orang tua mencontohkan perilaku yang jelak maka besar 

kemungkinan anaknya pun akan berperilaku yang jelek pula, sebab mereka akan terus 

menerus meniru apa yang dilihat dan menyimpan apa yang mereka lihat dan apa yang 

mereka dengar. Jadi contoh teladan dapat lebih efektif dari pada kata-kata karena 

dengan teladan berarti menyediakan contoh yang jelas untuk ditiru. 

 Lain halnya dengan pendapat Ibu Sri mengatakan bahwa “saya tidak pernah 

shalat berjamaah di Masjid, karena jarang ibu-ibu yang ke masjid. Anak saya kalau 

mau shalat dimasjid ia bersama teman-temannya”. 

 Ibu Ahong seorang mualaf keturunan China mengatakan, “anak saya tidak 

saya suruh untuk ke Masjid tapi anak saya selalu pergi ke Masjid saat adzan 

berbunyi”. 

Pada dasarnya usia pada masa anak-anak akan meniru apa yang dilakukan 

orang tua, melihat fakta yang terdapat pada dusun 1 Pekon Banding Agung ini maka 

peran orang tua dalam memberikan contoh kepada anak mengenai shalat berjamaah 

masih kurang maksimal. 

 Orang tua sebagai contoh dan suri tauladan yang baik bagi anak-anaknya 

dalam membina pelaksanaan ibadah shalat. Orang tua memberi contoh terlebih 
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dahulu sebelum memerintahkan anak-anaknya untuk melaksanakan ibadah shalat, 

karena anak-anak akan meniru apa yang dicontohkan oleh orang tuanya. 

Orang tua adalah sebagai pemimpin bagi anak-anaknya karena salah satu 

tugas dari seorang pemimpin adalah memberikan teguran, apabila orang yang 

dipimpinnya melakukan kesalahan maka seorang pemimpin harus memberi 

teguranagar dia tidak mengulangi kesalahan yang telah diperbuatnya. Orang tua yang 

baik adalah orang tua yang dapat mencetak anak-anaknya agar mau melaksanakan 

ibadah shalat. Oleh karena itu, bila si anak meninggalkan shalat makan orang tua 

berkewajiban untuk menegurnya serta mengingatkan anak agr mau melaksanakan 

ibadah shalayt. Apabila anak tersebut tidak memberikan teguran  dari orang tuanya 

maka anak tersebut diberi hukuman. Hukuman yang diberikan kepada anak yang 

tidak melaksanakan shalat ketika waktu shalat telah tiba, hukuman tersebut diberikan 

dengan tujuan agar anak tersebut mau merubah diri dan berusaha mau melaksanakan 

ibadah shalat. 

Orang tua dalam menjalankan perannya agar anak-anak mau melaksanakan 

shalat yaitu dengan cara memberikan teguran atau mengingatkan anak-anak agar 

tidak meninggalkan shalat. Hal tersebut bila dikaitkan dengan keberadaan orang tua 

dalam keluarga adalah sebagai pemimpin terhadap anak-anaknya dan orang tua harus 

bertanggung jawab terhadap apa yang menajadi tanggung jawabnya yakni terhadap 

anak-anaknya. Seorang pemimpin tidak boleh berlaku diam apabila orang yang 
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dipimpinnya tersebut melakukan kesalahan, melainkan dia harus memberi teguran 

sebagai contoh ketika anak-anaknya tidak melaksanakan shalat. 

6.  Faktor Yang Menghambat dalam Membina Ibadah Shalat wajib pada Anak 

Sebagaimana yang kita ketahui bahwa masa anak adalah masa perkembangan 

baik perkembangan fisik maupun psikisnya. Dan tempat mereka tinggal serta teman 

sepermainan anak sangat besar pengaruhnya terhadap perkembangan seorang anak, 

selain itu adanya acara televisi juga berpengaruh terhadap pelaksanaan ibadah shalat. 

Hal ini seperti yang dialami dan dirasakan oleh orang tua yang ada di Dusun 1 Pekon 

Banding Agung mereka mengalami kesulitan dalam membina pelaksanaan ibadah 

shalat pada anak-anaknya. 

Menurut penulis faktor yang mempengaruhi pelaksanaan ibadah shalat anak di 

Dusun 1 Pekon Banding Agung Kecamatan Talang Padang Tanggamus adalah: 

1. Lingkungan 

Berdasarkan observasi yang penulis lakukan, di Dusun 1 Pekon Agung 

Kecamatan Talang Padang Tanggamus terdapat warnet yang menyediakan game on 

line, tempat tersebut selalu ramai dikunjungi anak-anak, permainan tersebut sangat 

digemari oleh anak-anak  bahkan mereka sering menghabiskan waktu untuk bermain 

game on line, bahkan pada waktu shalat seperti shalat ashar anak-anak masih berada 

ditempat itu sehingga anak tidak melaksanakan shalat, dan tidak mengaji. 
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Selain permainan game on line di warnet, ada juga anak-anak yang bermain 

dengan teman sepermainan nya setelah pulang sekolah sampai waktu sore tiba, 

sampai orang tua memanggil anaknya untuk pulang ke rumah karena sudah waktunya 

shalat ashar dan mengaji tetapi kadang-kadang anak susah untuk di ajak shalat ashar. 

Berdasarkan hasil wawancara dengan Ibu Leli beliau mengatakan bahwa, 

“adanya permainan-permainan jaman modern saat ini membuat anak betah untuk 

berlama-lama bermain game sehingga mereka lupa waktu shalat dan mengaji, bukan 

hanya itu anak-anak juga sering terpengaruh oleh temannya sampai ia lupa waktu”. 

Berdasarkan hasil observasi dan wawancara yang penulis lakukan di atas 

dapat diketahui bahwa lingkungan dimana kita tinggal dan dengan siapa anak-anak 

bergaul akan mempengaruhi pelaksanaan ibadah shalat anak. 

Lingkungan merupakan tempat yang pertama kali dikenali oleh seorang anak, 

lingkingan dimana kita tinggal sangat berpengaruh terhadap sikap dan tingkah laku 

kita, karena apabila lingkungan dimana tempat kita baik maka sikap dan perilaku kita 

akan baik, begitu juga sebaliknya jika lingkungan yang kita tempati tidak baik maka 

kita akan berpengaruh menjadi tidak baik pula. Oleh sebab itu lingkungan tempat 

tinggal sangat berpengaruh besar terhadap bimbingan shalat anak. Karena anak akan 

sangat mudah mencontoh orang-orang yang berada di lingkungan tempat tinggalnya. 

Lingkungan dimana kita tinggal sangat mempengaruhi sikap dan tingkah laku 

kita, dari keterangan diatas dapat di katakan bahwa permainan game on line dan 
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permainan anak-anak lainnya apabila dilakukan dengan tidak tempat waktu maka 

akan menghambat pelaksanaan ibadah shalat anak. 

2. Teman Sepermainan Anak 

Dari hasil obsevasi penulis pada bulan September hingga November 2016, 

anak-anak di Pekon Banding Agung ini sering berkumpul dengan teman-temannya 

untuk bermain serta melakukan hal-hal yang kurang bermanfaat, contohnya 

berkumpul di depan rumah dan mengadakan permainan. 

Hasil wawancara terhadap Ibu Asih pada tanggal 6 Oktober 2016 beliau 

mengatakan bahwa, “Ketika anak-anak berkumpul bersama teman-temannya mereka 

lupa belajar, mengaji, bahkan makan dan juga lupa untuk melaksanakan shalat karena 

terpengaruh oleh teman-temannya”. Hal ini senada sebagaimana yang diungkapkan 

oleh Ibu Menik pada tanggal 7 Oktober 2016 beliau mengatakan, “menurut saya 

teman sepermainan anak sangat mempengaruhi pelaksanaan ibadah shalat anak, 

karena ketika saya menyuruh anak saya melaksanakan shalat pada waktu dia bermain 

dengan teman-temannya yang tidak melaksanakan shalat dan anak saya menunda-

nunda waktu shalat hingga dia lupa dengan waktu karena keasyikan bermain dan dia 

juga terpengaruh temannya karena temannya juga tidak shalat”. 

Dari keterangan keterangan di atas dapat dipahami bahwa teman sepermainan 

anak dapat mempengaruhi pelaksanaan shalat pada anak, karena anak yang biasanya 
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rajin melaksanaan shalat menjadi malas untuk melaksanakan shalat karena 

terpengaruh oleh teman-temannya. 

Seorang anak tentunya sangat memerlukan teman dalam bermain dan hal itu 

merupakan kebutuhan biologis dan psikologisnya. Dari bermain anak akan belajar 

hidup bermasyarakat, hal ini baik untuk perkembangan seorang anak. Akan tetapi 

selain mempunyai pengaruh positif, bermain juga mempunyai pengaruh yang negatif 

hal ini berpengaruh apabila anak salah memilih teman dalam bermain. 

Selain mempunyai pengaruh yang positif, teman sepermainan juga memiliki 

pengaruh yang negatif apabila  anak salah dalam memilih teman. Begitu juga dalam 

membimbing shalat anak, teman sepermainan ini juga dapat menghambat karena 

apabila anak bergaul dengan teman-temannya yang tidak melaksanakan ibadah shalat 

maka mereka juga akan ikut-ikutan tidak melaksanakan juga. 

3. Televisi 

Berdasarkan observasi yang penulis lakukan diperoleh data bahwa mayoritas 

masyarakat Dusun 1 Pekon Banding Agung memiliki televisi, pada waktu shalat 

anak-anak tidak segera melaksanakan ibadah shalat karen asyik menonton acara 

televisi. 

Berikut ini pernyataan dari Ibu Lili pada tanggal 3 November yang 

mengatakan bahwa, “selain bermanfaat sebagai hiburan dan sumber informasi televisi 
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juga menyebabkan anak-anak tidak mau melaksanakan ibadah shalat, karena ketika 

anak saya sedang menonton acara yang ditayangkan di televisi dia tidak mau di ajak 

melaksanakan shalat”. Hal ini didukung oleh pernyataan dari bapak Lasiman yang 

mengatakan bahwa, “televisi bukanlah barang mewah lagi, jadi setiap rumah 

memiliki televisi, akan tetapi keberadaan televisi menyebabkan anak-anak lupa untuk 

melaksanakan shalat”. Kemudian dipertegas lagi oleh pendapat dari salah satu anak 

yang bernama Hafid, “saya suka sekali menonton tv apalagi film kartun dan film 

harimau, setiap hari selalu nonton tv” 

Berdasarkan keterangan di atas dapat diketahui bahwa keberadaan televisi 

mempengaruhi pelaksanaan ibadah shalat anak, karena keberadaan televisi membuat 

anak-anak malas belajar dan mengerjakan hal-hal yang bermanfaat bahkan tidak mau 

melaksanakan ibadah shalat. 

Televisi merupakan salah satu sumber informasi sekaligus hiburan bagi 

masyarakat. Mayoritas orang tua di Dusun 1 Pekon Banding Agung mampu membeli 

barang tersebut karena saat ini televisi bukanlah barang mewah lagi. Selain sebagai 

hiburan keberadaan televisi juga berdampak negatif pada anak-anak karena anak-anak 

lebih senang menonton acara televisi daripada belajar atau untuk melaksanakan 

shalat. 

Berdasarkan hasil penelitian yang telah penulis lakukan selama di lapangan 

dapat penulis simpulkan bahwa lingkungan, teman sepermainan anak dan keberadaan 
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televisi di Dusun 1 Pekon Banding Agung Kecamatan Talang Padang Kabupaten 

Tanggamus dapat menghambat bimbingan shalat pada anak. 

7. Solusi yang Dapat Dilakukan Orang Tua untuk Mengatasi Faktor Penghambat 

Membina Shalat pada Anak di Dusun 1 Pekon Banding Agung Kecamatan 

Talang Padang Kabupaten Tanggamus. 

Semua orang tua yang berada di Dusun 1 Pekon Banding Agung sangat 

menginginkan agar anaknya dapat memahami cara melaksanakan ibadah shalat wajib 

dengan benar. Oleh karena itu, berbagai cara dilakukan oleh orang tua untuk 

membina dan membiasakan anak mereka agar melaksanakan shalat sejak dini, 

sehingga ketika mereka telah dewasa nanti sudah terbiasa untuk melaksanakan ibadah 

shalat wajib. Dengan demikian mereka akan merasa berdosa apabila tidak 

melaksanakan ibadah shalat dalam kehidupannya. Ada pun solusi yang dapat 

dilakukan oleh orang tua agar anak mau melaksanakan ibadah shalat menurut penulis 

yaitu mematikan televisi pada waktu shalat dan yang lebih utama lagi meningkatkan 

nuansa dalam keluarga. 

1. Mematikan televisi pada waktu shalat 

Berdasarkan observasi yang penulis lakukan pada bulan September sampai 

November diketahui bahwa pada saat masuk waktu shalat  sebagian orang tua 

mematikan televisi dengan tujuan agar anak mau melaksanakan shalat. 
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Berikut ini pernyataan dari Ibu Lili mengatakan bahwa, “solusi yang saya 

lakukan agar anak saya mau melaksanakan ibadah shalat adalah dengan cara 

mematikan televisi pada saat waktu shalat, sebab bila tidak dimatikan anak saya tidak 

mau melaksanakan shalat”. Selain itu diungkapkan pula oleh Bapak Narimo beliau 

mengatakan bahwa “saya selalu mematikan televisi di rumah ketika menjelang waktu 

shalat maghrib”. 

Berdasarkan hasil observasi dan wawancara tersebut dapat diketahui bahwa 

solusi yang dapat dilakukan oleh orang tua agar anak mau melaksanakan ibadah 

shalat adalah dengan cara mematikan televisi saat shalat tiba, dengan harapan agar 

anak mau melaksanakan shalat. 

Televisi pada kenyataan merupakan salah satu sumber informasi sekaligus 

hiburan bagi masyarakat. Mayoritas orang tua di Dusun 1 Pekon Banding Agung 

mempunyai televisi di rumah bahkan ada pula yang di rumah memiliki 2 televisi 

untuk di letakkan di ruang televisi dan di kamar. Selain sebagai hiburan dan 

pembelajaran televisi juga dapat berdampak negatif pada anak-anak karena anak-anak 

lebih senang menonton acara televisi daripada shalat apalagi belajar. 

Televisi memang merupakan salah satu sumber informasi, yang tentunya 

selain mempunyai manfaat juga besar dampak negatif dalam kehidupan manusia 

apabila salah dalam menggunakan alat tersebut. Sebagai orang tua harus bisa 
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mengatasi dan mengatur pennggunaannya, sehingga alat tersebut dapat bermanfaat 

dan tidak menghambat kegiatan anak yang bermanfaat. 

2. Meningkatkan nuansa keagamaan dalam keluarga 

Berdasarkan hasil observasi yang penulis lakukan di salah satu rumah warga 

Dusun 1 Pekon Banding Agung, penulis melihat orang tua mengajak anaknya untuk 

melaksanakan shalat berjamaah dan setelah melaksanakan shalat berjamaah orang tua 

(ayah) menanya kepada anak tentang bacaan shalat, anak menghafalkan bacaan 

shalat. 

Berikut ini pernyataan Ibu Prapti, beliau mengatakan “setiap mau tidur saya 

selalu megulang pelajaran anak saya ketika di TPA sebab saya ingin sekali agar anak 

saya paham tentang ajaran agama”. Hal tersebut diperkuat dengan pendapat Bapak 

Imron beliau mengatakan, “ketika saya ke masjid untuk melaksanakan shalat 

berjamaah, saya selalu mengajak anak saya untuk ikut melaksanakan shalat 

berjamaah di masjid”. 

Nuansa suasana keagamaan dalam keluarga perlu ditingkatkan, banyak cara 

yang dapat dilakukan oleh orang tua untuk menanamkan niai keagamaan dalam 

keluarga, salah satunya dengan melaksanakan shalat berjamaah di rumah, dengan 

shalat berjamaah orang tua secara langsung telah menanamkan ajaran agama kepada 

anaknya. Kegiatan shalat berjamaah di rumah hendaknya dilaksanakan bukan hanya 



99 
 

pada saat shalat maghrib dan isya saja, akan lebih baik bila dilakukan juga saat shalat 

subuh sehingga dengan demikian anak terbiasa untuk melaksanakan ibadah shalat. 

Kegiatan keagamaan dalam keluarga perlu ditingkatkan, banyak cara yang 

dapat dilakukan orang tua misalnya dengan membiasakan shalat berjamaah dirumah, 

selain itu juga orang tua dapat menanamkan nilai keagamaan misalnya dengan 

mendidik anak di rumah. 

Berdasarkan hasil penelitian penulis lakukan di atas dapat penulis simpulkan 

bahwa solusi yang dapat dilakukan oleh orang tua untuk mengatasi faktor 

penghambat pembinaan pelaksanaan ibadah shalat anak adalah dengan cara 

mematikan televisi pada waktu shalat dan meningkatkan suasana keagamaan dalam 

keluarga.Serta mulai membina anak untuk selalu mengingat waktu salat dengan tepat 

waktu. 

 




