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BAB V 

PENUTUP 

A. Kesimpulan

Berdasarkan pada hasil penelitian dan pembahasan yang telah penulis 

lakukan tentang peranan orang tua dalam membina ibadah salat wajib anak di 

pekon Banding Agung Kecamatan Talang Padang Kabupaten Tanggamus, maka 

dapat disimpulkan sebagai berikut: 

Dalam membina ibadah salat wajib anak  ada beberapa peranan yang telah 

dilakukan orang tua yaitu mengumpulkan data anak yang masih perlu pembinaan 

dalam ibadah salat wajib. 

Mengolah data yang dikumpulkanya itu membagi anak yang berdasarkan 

permasalahannya, misalnya proses anak yang mendapat peranan orang tua yang 

maksimal dan yang belum maksimal dan lain- lain. Di Pekon Banding Agung 

Kecamatan Talang Padang Kabupaten Tanggamus yang berjumlah 20 anak , 14 

orang anak  yang masih perlu pernanan orang tua dalam membina ibadah salat 

wajib.  

Mendiaknosa permasalahan yang dihadapi anak. faktor yang menyebabkan 

anak yang masih belum maksimal dalam pembinaan ibadah salat wajib. Dari hasil 

penelitian di Pekon Banding Agung faktor yang menjadi penyebab siswa yang 

masih perlu peranan orang tua dalam ibadah slaat wajib diantaranya adalah: 
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Faktor internal anak 

1. Motivasi dalam pembinaan ibadah salat wajib yang kurang 

2. Anak itu sendiri, contohnya ketika disuruh untuk salat ternyata anaknya main-

main atau kurang serius. 

 Faktor eksternal 

1. kurangnya perhatian orang tua terhadap anaknya yang belum optimal dalam 

pembinaan ibadah salat wajib. 

2. Pengaruh lingkungan bermain anak – anak yang kurang mendukung. 

 Prognosa yang dilakukan oleh orang tua dalam membina ibadah salat 

wajib pada anak pengenalan serta penerapan salat wajib dalam kehidupan sehari-

hari. 

 Treatmen yang dilakukan yaitu dengan Bahwa peran yang dilakukan orang 

tua dalam membimbing shalat pada anak di Dusun 1 Pekon Banding Agung 

Kecamatan Talang Padang Kabupaten Tanggamus sudah ada yaitu dengan cara 

mengajarkan anak tata cara dan bacaan shalat, memberi contoh ibadah shalat pada 

anak, memerintahkan anak untuk melaksanakan shalat, mmberikan pengawasan 

dan perhatian dan memberi teguran kepada anak jika tidak melaksanakan shalat. 

Namun dalam hal ini anak masih ada yang belum melaksanakan shalat karena 

beberapa faktor yaitu lingkungan, teman sepermainan, dan acara televisi yang 

membuat anak menjadi lalai dalam melaksanakan shalat.  
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B. Rekomendasi 

 Berdasarkan hasil temuan penelitian yang dikemukakakan dalam 

kesimpulan tersebut, maka rekomendasi dalam penelitian ini diajukan kepada : 

 

1. Sebaiknya orang tua lebih mengaktifkan suasana keagamaan di rumah. 

Shalat berjamaah bukan hanya shalat maghrib saja, akan tetapi alangkah 

baiknya kalau shalat isya dan shalat subuh juga dilaksanakan secara 

berjamaah, semakin banyak waktu keluarga untuk melaksanaka shalat 

berjamaah diharapkan agar anak semakin mempunyai kesadaran untuk 

melaksanakan perintah agama terutama dalam melaksanakan shalat. 

2. Kepada orang tua diharapkan terus dapat meningkatkan bimbingan 

terhaddap anaknya agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa 

kepada Allah SWT, serta dapat berbakti kepada kedua orang tuanya serta 

berguna bagi agama dan bangsa. 

3. Kepada anak-anak diharapkan agar terus belajar dan selalu aktif dalam hal 

keagamaan. 

 

 




