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ABSTRAK 

 

PERAN ORANG TUA DALAM MENANAMKAN IBADAH SHALAT PADA 

ANAK USIA DINI DI DESA GEDONG TATAAN KABUPATEN 

PESAWARAN 

 

Oleh 

 

ERNAYA AMOR BHAKTI 

 

 Orang tua merupakan guru pertama dan utama terhadap perkembangan anak 

baik itu fisik maupun psikis. Dalam hal ini orang tualah yang berperan besar dalam 

membantu perkembangan anak, tidak terkecuali masalah pelaksanaan ibadah. Adapun 

ibadah yang dimaksud meliputi hubungan vertikal (manusia dengan Allah SWT),  

seperti shalat, puasa, dan membaca Al-Qur’an.  

Penelitian dalam skripsi ini dilatarbelakangi oleh sebuah fenomena 

dimasyarakat, masih banyak ditemui anak yang belum mampu untuk melakukan 

shalat pada usia baligh padahal shalat bukan hanya kewajiban tetapi juga kebutuhan. 

Karena itu orang tua dituntut untuk menanamkan ibadah shalat pada anaknya sejak 

usia dini, supaya anak akan terbiasa dan mampu melaksanakan ibadah shalat serta 

akan menjadi bekal bagi anak itu sendiri apabila telah dewasa.  

Permasalahan yang diambil dalam penelitian ini bagaimana peran orang tua 

dalam menanamkan ibadah shalat pada anak sejak dini di Desa Gedong Tataan 

Kabupaten Pesawaran. Fokus penelitian ini adalah (1) Bagaimana peran orang tua 

dalam menanamkan ibadah shalat pada anak usia dini di Desa Gedong Tataan 

Kabupaten Pesawaran (2) Apa faktor yang menjadi pendukung dan penghambat 

orang tua dalam menanamkan Ibadah Shalat pada anak usia dini di Desa Gedong 

Tataan Kabupaten Pesawaran.  

Metodologi penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif dengan 

teknik pengumpulan data menggunakan observasi, wawancara, dan dokumentasi. 

Setelah data terkumpul dilakukan analisis. Sampel yang diambil dari skripsi ini 

adalah orang tua yang memiliki anak yang berusia 6 tahun yang berada di Desa 

Gedong Tataan Kabupaten Pesawaran yaitu berjumlah 8 keluarga, anak tersebut 

adalah anak yang sudah melaksanakan shalat aktif.  

Adapun faktor pendukung orang tua dalam menanamkan ibadah shalat pada 

anak usia dini yaitu adanya dorongan dari orang tua, dukungan dari masyarakat, 

sarana prasarana yang memadai. Sedangkan yang menjadi faktor penghambat kurang 

maksimalnya orang tua dalam menanamkan ibadah shalat pada anak usia dini yaitu 

adanya siaran televisi, kesibukan dari orang tua, lingkungan pertemanan, sehingga 

akan membuat terhambatnya pendidikan bagi anak. Maka diperoleh kesimpulan 

bahwa peran orang tua dalam menanamkan ibadah shalat pada anak usia dini sudah 

terlaksana, namun belum maksimal. 

 

 

Kata kunci : Orang Tua, Ibadah Shalat dan Anak Usia Dini  
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MOTTO 

 

 

 

                                 

       

 
“ Dan perintahkanlah kepada keluargamu mendirikan shalat dan bersabarlah kamu 

dalam mengerjakannya. Kami tidak meminta rezki kepadamu, Kamilah yang 

memberi rezki kepadamu. Dan akibat (yang baik) itu adalah bagi orang  

yang bertakwa.” (QS. Thaahaa 20:132) 

 

 

Al-Hakim dan Abu Daud meriwayatkan dari Ibnu Amr bin al-„Ash ra. Rasulullah 
SAW. Bahwa beliau bersabda : 

 

 

 

 

 

 

 

”Suruhlah anak-anak mu mengerjakan  shalat apabila mereka sudah berumur 

tujuh  tahun  dan  pukullah  mereka  karena  mereka  meninggalkannya  

apabila umur  mereka  sudah  mencapai  sepuluh  tahun  dan  pisah- 

pisahlah  di  antara mereka pada tempat tidur.” (HR.Abu Daud) 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Penegasan Judul  

Sebelum penulis membahas secara terperinci terlebih dahulu penulis 

menjelaskan arti yang terdapat dalam judul skripsi ini yaitu : “Peran Orang 

Tua Dalam Menanamkan Ibadah Shalat Pada Anak Usia Dini di Desa Gedong 

Tataan Kabupaten Pesawaran”, untuk menghindari kesalahpahaman atau salah 

pengertian terhadap judul di atas, maka perlu di pertegas kata-kata yang di 

anggap perlu yaitu: 

Peran menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia yaitu, perangkat 

tingkah yang diharapkan dimiliki oleh seseorang yang berkedudukan di 

masyarakat.
1
 

Sedangkan menurut Soerjono Soekanto, peranan (role) merupakan 

aspek dinamis kedudukan (status). Apabila seseorang melaksanakan hak dan 

kewajibannya sesuai dengan kedudukan maka dia melaksanakan suatu 

peranan.
2
 

Berdasarkan pendapat diatas, maka yang dimaksud dengan 

peran/peranan adalah seseorang yang melaksanakan kewajibannya. Dalam hal 

                                                 
1
 Departemen Pendidikan Nasional, Kamus Besar Bahasa Indonesia, (Jakarta: Balai Pustaka, 

2005), h. 854. 
2
 Soerjono Soekanto, Sosiologi Suatu Pengantar, (Jakarta: Rajawali Perss, 1990), h. 268. 



2 

 

ini adalah kewajiban orang tua dalam menanamkan ibadah shalat pada anak 

usia dini di Desa Gedong Tataan Kabupaten Pesawaran. 

Orang tua menurut bahasa adalah ayah dan ibu.
3
 Sedangkan menurut 

istilah orang tua adalah orang dewasa pertama yang memikul tanggung jawab 

pendidikan, sebab secara alami pada masa awal kehidupan berada ditengah-

tengah ayah dan ibunya.
4
 

Berdasarkan pendapat diatas, maka yang dimaksud orang tua adalah 

ayah dan ibu yang bertanggung jawab atas pendidikan anaknya sejak kecil 

hingga dewasa. Dimana dari orang tuanyalah anak mulai mengenal 

pendidikan. Sikap, keterampilan, dan kepribadian seorang anak itu tertanam 

sejak anak berada ditengah-tengah orang tuanya. 

Ibadah Shalat dibedakan menjadi dua pengertian yaitu ibadah yang 

menurut bahasa artinya taat (bahasa Arab, tha’at). Taat artinya patuh, tunduk 

dengan setunduk-tunduknya, artinya mengikuti semua perintah dan menjauhi 

semua larangan yang dikehendaki oleh Allah SWT. Karena makna asli ibadah 

itu menghamba, dapat pula diartikan sebagai bentuk perbuatan yang 

menghambakan diri sepenuhnya kepada Allah SWT.
5
 Sedangkan shalat 

menurut Moh Rifa‟i adalah berharap hati kepada Allah SWT sebagai ibadah, 

dalam bentuk beberapa perkataan dan perbuatan, yang dimulai dengan takbir 

                                                 
3
 Peter Salim dan Yeni Salim, Kamus Besar Bahasa Indonesia, (Jakarta: Modern English 

Press, 1992), h. 1061. 
4
 Hery Noer Aly, Ilmu Pendidikan Islam, (Jakarta: Logos, 1999), h. 87. 

5
 Hasan Ridwan, Fiqh Ibadah, (Bandung: Pustaka Setia, 2009), h. 61. 
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dan diakhiri dengan salam serta menurut syarat-syarat yang telah ditentukan 

syara‟.
6
 

Berdasarkan pendapat diatas, maka yang dimaksud ibadah shalat 

adalah melaksanakan segala perintah Allah dengan ketaatan dengan 

mengharap keridhaan dan pahala guna membentuk manusia yang beriman dan 

memiliki kepribadian yang mulia sesuai dengan syarat-syarat yang ditentukan 

syara‟. 

Anak usia dini merupakan anak yang berada pada usia 0-6 tahun. Usia 

dini merupakan usia yang sangat penting bagi perkembangan anak sehingga 

disebut Golden Age. Anak usia dini sedang dalam tahap pertumbuhan dan 

perkembangan yang paling pesat, baik fisik maupun mental.
7
 

Adapun yang dimaksud anak usia dini dalam penelitian ini adalah 

buah hati orang tua yang masih sangat memerlukan bimbingan serta arahan 

secara tepat dalam masa pertumbuhan dan perkembangannya, yang dalam 

skripsi ini penulis mengambil anak yang berusia 6 tahun. 

Berdasarkan pengertian beberapa kata diatas, maka yang dimaksud 

dengan judul skripsi ini adalah peran orang tua sangat dibutuhkan untuk 

tumbuh kembang anak guna membentuk manusia yang beriman dan memiliki 

kepribadian yang mulia, dalam hal ini orang tua membimbing anak dalam 

                                                 
6
 Moh Rifa‟i, Risalah Tuntunan Shalat Lengkap, (Semarang: PT Karya Toha Putra, 2012), h. 

32. 
7
Rahmad,“Perkembangan Anak Usia Dini” (On-line), tersedia di 

https://ilmurahmad.blogspot.co.id/2015/11/makalah-perkembangan-anak-usia-dini.html?m=1. (03 Juli 

2017) 

https://ilmurahmad.blogspot.co.id/2015/11/makalah-perkembangan-anak-usia-dini.html?m=1
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melaksanakan ibadah shalat yang ditanamkan sejak usia dini tepatnya pada 

Desa Gedong Tataan Kabupaten Pesawaran. 

 

B. Alasan Memilih Judul  

Ada beberapa alasan yang melatarbelakangi sehingga penelitian ini dilakukan, 

yaitu : 

1. Mengingat penting serta kompleksnya masalah keberagamaan pada anak 

maka orang tua sebaiknya menanamkan nilai keagamaan sejak dini. Anak 

usia dini sedang dalam tahap pertumbuhan dan perkembangan yang paling 

pesat, baik fisik maupun mental. Bimbingan keagamaan harus ditanamkan 

sejak usia dini pada anak, terutama ibadah shalat dengan harapan kelak 

anak dapat mengikuti dan mengamalkan nilai keagamaan tersebut dengan 

sendirinya. 

2. Orang tua sebagai pendidik utama bagi anak yang mempunyai tanggung 

jawab dalam rangka membentuk kepribadian anak dimasa 

perkembangannya, oleh sebab itu maka orang tua harus melaksanakan 

kewajibannya sebagai seorang pembimbing dan pendidik untuk anaknya. 

3. Penelitian ini diharapkan selesai dalam waktu yang telah direncanakan, 

sarana dan prasarana, dana, waktu dan tempat yang mudah di jangkau 

serta data-data yang dibutuhkan tersedia, baik bersifat teoritis maupun 

data-data yang ada di lapangan sehingga tidak menyulitkan untuk 

mengadakan penelitian. 
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C. Latar Belakang Masalah 

Keluarga merupakan salah satu lembaga pendidikan yang pertama dan 

paling utama dalam diri seorang anak, karena seorang anak dilahirkan dan 

dibesarkan dari sebuah keluarga, serta akan berkembang menuju dewasa. 

Keluarga merupakan kelompok terkecil dari masyarakat, dimana dengan 

adanya keluarga tersebut akan terbentuk suatu masyarakat yang baik ataupun 

tatanan masyarakat yang buruk. Hal ini datang dari keluarga itu sendiri 

bagaimana keluarga tersebut bisa menjadikan seluruh anggota keluarganya 

menjadi seseorang yang memiliki keimanan, kesopanan dan sekaligus 

berpengetahuan yang luas. Dengan kata lain keluarga lah yang memiliki tugas 

dan tanggung jawab dalam menentukan kemana keluarga itu akan dibawa, 

warna apa yang harus diberikan kepada keluarga, dan isi apa yang akan 

diberikan kepada keluarga itu. 

Peranan keluarga paling utama dan pertama yaitu dalam menanamkan 

nilai-nilai keagamaan, untuk menanamkan nilai-nilai agama kepada anak 

tidaklah mudah dan membutuhkan waktu dan kesabaran yang tinggi, tidak 

hanya sesekali dalam menanamkan nilai-nilai agama pada anak tetapi 

seharusnya secara terus-menerus dan tidak terputus.  

Dalam hal ini orang tua memiliki peran yang sangat penting, serta 

orang tua merupakan  guru pertama dan utama bagi pendidikan  anak. 

Maka orang  tualah  sebagai   kunci  utama  keberhasilan   seorang  anak.  

Langkah pertama merupakan  hal penting  yang harus diperhatikan  dan 
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dijaga sebaik-baiknya,  karena sesungguhnya  seorang anak diciptakan  

dalam keadaan  siap untuk menerima kebaikan dan keburukan.  Tiada lain 

hanya kedua orangtuanyalah   yang  membuatnya   cenderung   pada  salah  

satu  di  antara keduanya.
8
  

Menurut Zakiah Daradjat, bahwa perkembangan agama pada anak 

sangat ditentukan oleh pendidikan dan pengalaman yang dilaluinya, 

terutama pada masa pertumbuhan yang pertama (usia 0-12 tahun). Masa 

yang menentukan bagi pertumbuhan perkembangan agama anak untuk 

masa berikutnya. Karena itu, anak yang sering mendapatkan didikan 

agama dan mempunyai pengalaman keagamaan, maka setelah dewasa 

anak akan cenderung berikap positif terhadap agama, demikian 

sebaliknya anak yang tidak pernah mendapat didikan agama dan tidak 

berpengalaman dalam keagamaan, maka setelah dewasa anak tersebut 

akan cenderung bersikap negatif terhadap agamannya.
9
 

Anak merupakan amanat Allah SWT, maka wajib kita perlakukan 

dan didik dengan sebaik-baiknya. Mendidik anak dengan baik dan benar 

berarti menumbuhkembangkan totalitas potensi anak secara wajar. 

Potensi jasmaniah dan potensi rohaniah anak diupayakan tumbuh dan 

berkembang secara selaras, serasi dan seimbang. Dalam rangka 

membentuk anak yang shaleh atau shalihah, yakni anak yang menjalin 

                                                 
8
 Jamaal „Abdur Rahman, Tahapan Mendidik Anak Teladan Rasulullah, (Bandung: Irsyad 

Baitus Salam, 2005), h. 23. 
9
 Zakiah Daradjat, Ilmu Jiwa Agama, (Jakarta : Bulan Bintang, 2005), h. 69. 
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hubungan baik dengan Allah SWT, dan dengan sesama makhluk-Nya, 

maka pokok-pokok yang harus diberikan tiada lain adalah ajaran Islam. 

Menurut para ulama, ajaran Islam secara garis besar dapat 

dikelompokkan menjadi tiga, yakni akidah, ibadah dan akhlak.
10

 Oleh 

karena itu orang tua sebagai pendidik pertama bagi anak sebaiknya juga 

memiliki kemampuan mengenai penguasaan akidah, ibadah dan akhlak. 

Mengingat penting serta kompleksnya masalah keberagamaan 

anak maka orang tua sebaiknya menanamkan keagaaman sejak dini, 

untuk memperkokoh pondasi yang dimiliki anak sehingga di kemudian 

hari anak tidak terpengaruh akan lingkungan luar rumah. Sejak lahir 

bahkan masih dalam kandungan seorang anak sudah mulai diperkenalkan 

dengan keagamaan oleh orang tuanya. Dengan harapan kelak anak 

tersebut dapat mengikuti dan mengamalkan keagaamaan tersebut dengan 

sendirinya.
11

 Tidak mudah orang tua menanamkan keagamaan, dalam 

bidang keagamaan, orang tua memiliki tanggung jawab yang besar 

terhadap anak sejak kecil seorang anak harusnya mulai diperkenalkan dan 

ditanamkan nilai-nilai keagamaan. Mulai dari belajar shalat, mengaji, 

membaca, menulis serta kefasihan lafal Arab dan bacaan al-Qur‟an. 

Misalnya dalam bidang shalat yang merupakan kewajiban kita sebagai 

umat Islam untuk melaksanakannya. Orang tua memiliki peran dan 

                                                 
10

 Abu Amr Ahmad Sulaiman, Panduan Mendidik Anak Muslim Usia Pra Sekolah, (Jakarta: 

Darul Haq, 2012), h. 4. 
11

 Zakiah Daradjat., Op.Cit, h. 126. 
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tanggungjawab yang besar dalam menanamkan ibadah shalat pada anak 

sejak dini. Al-Hakim dan Abu Daud meriwayatkan dari Ibnu Amr bin al-

„Ash ra. Rasulullah SAW. Bahwa beliau bersabda : 

 

 

 

 

Artinya : ”Suruhlah anak-anak mu mengerjakan  shalat apabila mereka 

sudah berumur tujuh  tahun  dan  pukullah  mereka  karena  mereka  

meninggalkannya apabila umur  mereka  sudah  mencapai  sepuluh  tahun  

dan  pisah-pisahlah  di  antara mereka pada tempat tidur.” (HR.Abu Daud) 

 

Berdasarkan hal diatas dapat dipahami bahwa orang tua memiliki  

kewajiban untuk mengajarkan ibadah shalat, membimbing dan melatih 

agar rajin beribadah shalat serta harus mampu memberikan dorongan agar 

anak mau melaksanakan shalat dengan sebaik-baiknya dalam 

kehidupannya. Selanjutnya dikemukakan juga bahwa dorongan untuk 

menjalankan ibadah shalat bagi anak harus dicari oleh orang tuanya 

sebagaimana orang tua harus meniru dan mencontoh tauladan dari 

Luqman Al Hakim yang telah difirmankan oleh Allah SWT dalam Al 

Qur‟an surat Luqman ayat 17 yang berbunyi : 
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Artinya :“Hai anakku, Dirikanlah shalat dan suruhlah (manusia) 

mengerjakan yang baik dan cegahlah (mereka) dari perbuatan yang 

munkar dan Bersabarlah terhadap apa yang menimpa kamu. 

Sesungguhnya yang demikian itu termasuk hal-hal yang diwajibkan (oleh 

Allah).” (Qs. Luqman 31:17) 

 

Dengan demikian dapat dipahami bahwa setiap orang tua sudah 

seharusnya dapat menjalankan tugas dan kewajibannya dengan baik 

dalam membimbing ibadah shalat pada anaknya supaya tumbuh menjadi 

muslim yang sejati yang taat kepada Allah SWT, dan usaha yang 

dilakukan oleh orang tua itu sangat berpengaruh pada keagamaan anak. 

Ibadah shalat merupakan kewajiban bagi setiap umat Islam untuk 

mengabdikan diri kepada Allah SWT, pengertian ibadah shalat adalah “ 

ibadah yang dimulai dengan takbir dan di akhiri dengan salam”. Ibadah 

shalat merupakan fardu „ain yang artinya setiap orang yang telah baligh 

dan berakal sehat memiliki kewajiban untuk menegakkan ibadah shalat.  

Pada dasarnya kewajiban shalat itu difardhukan atas orang-orang 

yang telah baligh, dan terhadap anak kecil memang shalat belum 

diwajibkan, namun alangkah lebih baiknya kita sebagai orang tua 

menanamkan nilai keagamaan kepada anak terutama ibadah shalat pada 

anak sejak dini. Agar ketika ia menginjak usia tujuh tahun yaitu usia 

dimana anak sudah diharuskan menjalankan ibadah shalat, anak tersebut 

dapat terbiasa atau terlatih mengerjakan ibadah shalat, tanpa disuruh oleh 
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orang tuanya dan dengan sendirinya anak akan menjalankan shalatnya 

karena sudah tertanam dalam diri anak tersebut.  

Melihat ditengah derasnya arus globalisasi yang semakin pesat dan 

kehidupan yang semakin materialistis turut pula mempengaruhi kesadaran 

umat Islam terhadap pentingnya shalat. Hal ini dikarenakan tolak ukur 

keberhasilan lebih sering diwujudkan dalam terpenuhinya kebutuhan 

materi sehingga tidak disadari akan mengurangi pemenuhan akan 

kebutuhan rohani dan pandangan akan kehidupan akhirat. Di tengah 

kehidupan yang seperti itu, pendidikan keagamaan sangat diperlukan dan 

harus benar-benar ditanamkan kepada individu secara kuat sehingga tidak 

terjebak dalam arus kehidupan yang rusak. Orang tua tidak saja dituntut 

memenuhi kebutuhan jasmani pada anak, tetapi jauh lebih penting adalah 

memenuhi kebutuhan rohani pada anak, di antaranya dengan memberi 

pendidikan agama yang benar dan baik. Termasuk di dalamnya adalah 

pendidikan ibadah shalat yang merupakan kewajiban umat Islam. Hal ini 

sesuai dengan firman Allah SWT :  
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Artinya : “ Hai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu 

dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu; penjaganya 

malaikat-malaikat yang kasar, keras, dan tidak mendurhakai Allah SWT 

terhadap apa yang diperintahkan-Nya kepada mereka dan selalu mengerjakan 

apa yang diperintahkan. (Qs. At-Tahrim 66:6) 

 

 

Keberhasilan pendidikan yang didapat pada diri seseorang bergantung 

pada keberhasilan pendidikannya pada masa kanak-kanak. Anak adalah 

generasi penerus. Dalam proses perkembangan serta pendidikan, seorang anak 

harus mendapat bimbingan dari orang lain. Untuk menanamkan nilai-nilai 

keagamaan serta dapat mengamalkannya dalam kehidupan sehari-hari pada 

diri anak, maka peran orang tua lah yang sangat menentukan. Hal ini sesuai 

dengan tujuan Bimbingan dan Konseling Islam yaitu untuk membantu 

meningkatkan iman, Islam, dan ikhsan individu yang dibimbing hingga 

menjadi pribadi yang utuh. Dan pada akhirnya diharapkan mereka bisa hidup 

bahagia di dunia dan akhirat.
12

 

Kenyataan yang terjadi pada masyarakat sekarang ialah kurangnya 

intensitas bimbingan yang diberikan orang tua kepada anaknya. Hal ini 

disebabkan karena orang tua terlalu memfokuskan pada bagaimana cara untuk 

menghidupi anggota keluarganya dengan memenuhi kebutuhan sandang, 

                                                 
12

 Anwar Sutoyo, Bimbingan Dan Konseling Islam, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2014), h. 

207. 
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pangan dan papan. Sedangkan kebutuhan yang bersifat membimbing, 

memberikan perhatian sangat minim dilakukan. 

Di Desa Gedong Tataan Kabupaten Pesawaran, banyak anak-anak 

yang sudah mengamalkan ibadah terutama dalam sholat wajib berjama‟ah di 

masjid Baitul Magfiroh, yaitu masjid yang berada di Desa Gedong Tataan. 

Setelah peneliti melakukan prasurvei dilapangan secara langsung peneliti 

melihat dan mencermati sekarang ini ketika tiba shalat Ashar dan shalat 

Magrib, banyak anak-anak yang mengikuti shalat berjamaah di masjid Baitul 

Magfiroh. Terdapat juga anak-anak yang masih didampingi oleh orang tuanya, 

karena takut akan menggangu jamaah yang lain ketika melaksanakan shalat. 

Tidak sedikit anak-anak yang diberi kepercayaan oleh orang tua, dilatih 

mandiri, untuk melaksanakan shalat berjamaah tanpa didampingi oleh orang 

tua. Hal tersebut sangat berlawanan dengan jama‟ah remaja yang bisa dihitung 

kedatangannya. 

Dari penuturan bapak Aliudin peneliti mengetahui bahwa salah satu 

cara yang dominan dilakukan oleh orang tua dalam membantu anaknya 

menanamkan ibadah shalat sejak dini adalah melalui pendidikan, yaitu 

memasukkan anak ke dalam taman pendidikan Al-Qur‟an atau yang biasa 

disebut TPA.
13

 

Berangkat dari latar belakang diatas, maka kiranya sangat diperlukan 

dalam era sekarang ini bagi orang tua untuk menanamkan nilai keagamaan 

                                                 
13

 Aliudin, wawancara dengan penulis, Masyarakat, Gedong Tataan, 25 Mei 2017. 
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terutama ibadah shalat pada anak sejak usia dini. Karena agar ketika dewasa 

anak akan cenderung bersikap positif terhadap agamanya. Dari pemaparan 

tersebut maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian terhadap masalah 

yang dituangkan dalam skripsi ini yang berjudul “Peran Orang Tua dalam 

Menanamkan Ibadah Shalat pada Anak Usia Dini di Desa Gedong Tataan 

Kabupaten Pesawaran.” 

D. Rumusan Masalah  

Berdasarkan latar belakang diatas, maka penulis dapat merumuskan 

masalah yang akan menjadi acuan dalam penelitian ini yaitu : 

1. Bagaimana peran orang tua dalam menanamkan Ibadah Shalat pada anak 

usia dini di Desa Gedong Tataan Kabupaten Pesawaran ? 

2. Apa faktor yang menjadi pendukung dan penghambat orang tua dalam 

menanamkan Ibadah Shalat pada anak usia dini di Desa Gedong Tataan 

Kabupaten Pesawaran ? 

 

E. Tujuan dan Manfaat Penelitian  

Berdasarkan rumusan masalah di atas maka tujuan dan manfaaat yang 

hendak dicapai dalam penelitian ini sebagai berikut : 

1. Tujuan Penelitian  

a. Untuk mengetahui peran orang tua dalam menanamkan Ibadah 

Shalat pada anak usia dini di Desa Gedong Tataan Kabupaten 

Pesawaran. 
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b. Untuk mengetahui apa faktor yang menjadi pendukung dan 

penghambat orang tua dalam menanamkan Ibadah Shalat pada anak 

usia dini di Desa Gedong Tataan Kabupaten Pesawaran. 

2. Manfaat Penelitian  

a. Dari hasil penelitian ini bisa memberikan sumbangan pemikiran dan 

wawasan khususnya bagi prodi Bimbingan dan Konseling Islam, 

mengenai peran orang tua dalam menanamkan Ibadah Shalat pada 

anak usia dini di Desa Gedong Tataan Kabupaten Pesawaran. 

b. Dengan dilakukannya penelitian ini diharapkan agar hasil penelitian 

dapat dijadikan pembelajaran, khusus nya bagi orang tua sebagai 

gambaran untuk memperbaiki dan merubah sikap orang tua dalam 

menanamkan Ibadah Shalat pada anak usia dini di Desa Gedong 

Tataan Kabupaten Pesawaran. 

 

F. Kajian Pustaka 

Sebelum melakukan penelitian, terlebih dahulu peneliti telah 

melakukan beberapa kajian pustaka terkait dengan peran orang tua dalam 

menanamkan Ibadah Shalat pada anak usia dini, sebagai objek dalam 

penelitian untuk memastikan ada tidaknya penelitian lain yang serupa dengan 

penelitian ini. Diantara beberapa karya yang berhubungan dengan penelitian 

tersebut yakni antara lain : 
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1. Skripsi karya Agus Sumardiono, Jurusan Bimbingan dan Konseling 

Islam, Fakultas Dakwah dan Komunikasi, Universitas Islam Negeri 

Sunan Kalijaga Yogyakarta, Tahun 2014, yang berjudul “Metode Orang 

Tua Dalam Membangun Keberagamaan Anak (Studi Pada Keluarga 

Waluyo)”, Skripsi ini membahas tentang bagaimana karakteristik sikap 

dan perilaku keberagamaan anak-anak yang menjadikan keluarga 

Waluyo sebagai objek penelitian. Hasil penelitian menunjukkan bahwa 

karakteristik pembangunan sikap dan perilaku agama anak-anak dalam 

keluarga Waluyo dijalankan dengan dua metode yaitu dengan 

pengawalan terhadap pertumbuhan jasmani-rohani anak-anak dan 

perkembangan nalar anak-anak. Untuk mendapatkan pemahaman agama 

anak-anak secara baik, diperlukan juga institusi keagamaan atau 

pendidikan yang dapat menunjangnya, namun tetap keluarga memegang 

kendali atas perkembangannya. 

2. Skripsi karya Didin Komarudin, Jurusan Bimbingan dan Konseling 

Islam, Fakultas Dakwah dan Komunikasi, Universitas Islam Negeri 

Sunan Kalijaga, Yogyakarta, Tahun 2015, yang berjudul “Bimbingan 

Keagamaan Bagi Anak (Studi di Taman Pendidikan Al-Qur’an (TPA) Al-

Fadlillah Maguwoharjo Depok Sleman Yogyakarta)”, Skripsi ini 

membahas tentang bagaimana metode dan materi bimbingan keagamaan 

anak yang meliputi ketauhidan/keimanan, ibadah dan akhlak. Hasil 

penelitian menunjukkan bahwa metode yang digunakan pertama adalah 
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metode individual yang meliputi nasihat, keteladanan, pujian, hukuman, 

hadiah dan pembiasaan. Kedua, yaitu bimbingan wudhu, adzan dan 

iqomah, shalat dzikir, dan do‟a, baca tulis al-qur‟an dan infaq. Ketiga, 

meliputi memberi dan menjawab salam, bersalaman, membiasakan selalu 

bersyukur, membiasakan etika makan dan minum, menanamkan sikap 

tanggung jawab, menanamkan sikap tolong menolong. 

3. Skripsi karya Chalifah Mustaqimah, Jurusan Bimbingan dan Konseling 

Islam, Fakultas Dakwah, Institut Agama Islam Negeri Purwokerto, 

Tahun 2016, yang berjudul “Peran Orang Tua Dalam Meningkatkan 

Perilaku Keberagamaan Anak (studi terhadap 3 keluarga di desa 

Balupayung, Kecamatan Kesugihan, Kabupaten Cilacap)”, Adapun hasil 

penelitian yang dilakukan oleh peneliti adalah bahwa 7 peran yang 

dilakukan orang tua dalam meningkatkan perilaku keberagamaan anak 

pada 3 keluarga di Desa Balupayung, Kecamatan Kesugihan, Kabupaten 

Cilacap yaitu: keteladanan, adanya hadiah, pembiasaan, hafalan, 

menanamkan tauhid, memberikan motivasi, adanya pengendalian. 

Dalam penelitian ini peneliti mengkaji beberapa penelitian yang 

pernah diteliti oleh beberapa peneliti lain, penelitian tersebut digunakan 

sebagai bahan kajian pendukung dalam penelitian ini. Beberapa 

penelitian yang berhubungan dengan masalah yang penulis angkat dalam 

penelitian ini antara lain: peran orang tua terhadap anak, namun 

penelitian yang dilakukan oleh penulis berbeda dengan penelitian yang 
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sebelumnya karena penulis berfokus pada “Peran Orang Tua Dalam 

Menanamkan Ibadah Shalat Pada Anak Usia Dini di Desa Gedong 

Tataan Kabupaten Pesawaran”, yang membahas tentang peran orang tua 

terhadap anaknya dalam menanamkan ibadah shalat pada anak usia 6 

tahun. 

 

G. Metode Penelitian  

Dalam menyusun sebuah karya ilmiah seperti skripsi, maka salah satu 

hal yang mendasar yang harus diperhatikan adalah metode yang digunakan 

dalam penelitian. Metode penelitian pada dasarnya merupakan cara ilmiah 

untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu.
14

 Adapun 

metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut : 

1. Jenis dan Sifat Penelitian 

a. Jenis Penelitian  

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis 

penelitian field research (penelitian lapangan). Secara terminologi 

penelitian pendekatan kualitatif merupakan prosedur penelitian yang 

menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari 

orang-orang dan pelaku yang dapat diamati.
15

 Field reseach berarti 

                                                 
14

 Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif,Kualitatif,dan R%D, (Bandung: Alfabeta, 2012), 

h.2. 
15

 Lexy J. Moleong, Metode Penelitian Kualitatif, (Bandung : PT. Remaja Roesdarkarya, 

2013), h. 4. 
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penelitian yang langsung dilakukan dilapangan atau responden, 

tujuannya adalah untuk mencari, menunjukkan atau membuktikan 

adanya hubungan antara fakta dan teori.
16

 

Berdasarkan pengertian diatas penggunaan metode kualitatif 

sangatlah tepat untuk mengidentifikasi masalah yang berhubungan 

dengan peran orang tua dalam menanamkan ibadah shalat pada anak 

usia dini, karena metode kualitatif dikembangkan untuk mengkaji 

manusia dalam kasus-kasus tertentu. Dilakukan dengan mendengar 

pandangan partisipan terkait terhadap persepsi terhadap fenomena 

yang akan diteliti secara holistik yakni dengan cara 

mendeskripsikan dalam bentuk kata-kata untuk menggali data dan 

informasi yang dibutuhkan. 

b.   Sifat Penelitian  

Penelitian ini bersifat deskriptif  artinya penelitian yang 

menggambarkan atau memaparkan objek tertentu dengan kata-kata 

secara jelas dan terperinci dengan penelitian yang penulis lakukan.
17

 

penelitian ini ditunjukan untuk mendeskripsikan fenomena-

fenomena yang ada, baik fenomena alamiah maupun fenomena 

buatan manusia. Fenomena itu bisa berupa bentuk, aktivitas, 

perubahan, hubungan, kesamaan, dan perubahan antara fenomena 

                                                 
16

 S. Nasution, Metode Reseacrh, (Jakarta : Bumi Aksara, 2006), h. 5. 
17

 Sumadi Suryabrata, Metodologi Penelitian, (Jakarta: Rajawali Pers, 2010), h. 147. 



19 

 

yang satu dengan fenomena yang lainnya. Jadi penelitian deskriptif 

selain menggambarkan kejadian yang terjadi dalam masyarakat juga 

mengungkapkan data yang ada padanya dan juga memberikan 

analisis untuk memperoleh kejelasan dan kebenaran masalah yang 

dihadapi. 

Dalam hal ini penulis hanya mengungkapkan sesuai dengan apa 

adanya, guna memberikan penjelasan dan jawaban terhadap pokok 

yang di teliti yaitu dapat mengetahui peran orang tua dalam 

menanamkan ibadah shalat pada anak usia dini di Desa Gedong 

Tataan Kabupaten Pesawaran. 

 

2. Populasi dan Sample 

a. Populasi 

Populasi adalah keseluruhan dari jumlah subjek yang diteliti, 

populasi disebut juga univers tidak lain dari daerah generalisasi 

yang diwakili oleh sampel.
18

 Maksudnya ialah wilayah generalisasi 

yang terdiri atas objek dan subjek yang mempunyai kualitas dan 

karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari 

dan kemudian ditarik kesimpulan. Adapun yang menjadi populasi 

yang peneliti ambil sebanyak 192 keluarga yang bertempat di Desa 

Gedong Tataan Kabupaten Pesawaran. 

                                                 
18

 Wardi Bachtiar, Metodologi Penelitian Ilmu Dakwah, (Jakarta: logos, 1997), h. 83 
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b. Sample   

Sample adalah sebagian wakil dari populasi yang akan diteliti.
19

 

Sample merupakan pengambilan sebagian populasi baik subjek, 

tempat atau keadaan untuk mewakili unsur populasi lainnya. Dalam 

pemilihan sample penulis memahami sepenuhnya bahwa 

pengambilan sample haruslah dilakukan sedemikian rupa sehingga 

di peroleh sample yang benar-benar dapat berfungsi sebagai contoh 

atau dapat menggambarkan populasi yang sebenarnya.
20

 

Adapun teknik yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik 

non random sampling, artinya tidak semua individu di dalam 

populasi diberikan hak yang sama untuk dijadikan anggota sample. 

Teknik non random sampling penulis adalah berjenis purposive 

sampling yaitu sekelompok anggota sample yang mempunyai 

karakteristik yang sesuai dengan karakteristik populasi yang terlebih 

dahulu telah diketahui. Berdasarkan pendapat diatas kriteria untuk 

menjadi sampel dalam penelitian ini adalah : 

1) Keluarga yang beragama Islam. 

2) Orang tua yang memiliki anak berusia 6 tahun. 

3) Tinggal bersama dalam satu rumah (utuh). 

4) Anak yang sudah melaksanakan sholat aktif. 

                                                 
19

 Suharsimi Arikunto, Prosedur Peneitian Suatu Pendekatan Praktek, (Jakarta:Rineka Cipta, 

2013), h. 104 
20

 Ibid., h. 116. 
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Adapun keseluruhan sample dari kriteria yang telah disebutkan 

diatas maka penulis mendapatkan sample sebanyak 8 keluarga yang 

memiliki anak usia 6 tahun di Desa Gedong Tataan Kabupaten 

Pesawaran. 

 

 

 

3. Metode Pengumpulan Data 

a. Observasi  

Observasi adalah alat pengumpulan data yang dilakukan dengan 

cara mengamati dan mencatat secara sistematik gejala-gejala yang 

diselidiki.
21

 Dalam penelitian ini, penulis menggunakan metode 

observasi non partisipan dimana observer tidak ikut di dalam 

kehidupan orang yang akan diobservasi, dan secara terpisah 

berkedudukan selaku pengamat. Di dalam hal ini observer hanya 

bertindak sebagai penonton saja tanpa harus ikut terjun langsung ke 

lapangan. Dalam hal yang terpenting dalam teknik observasi adalah 

proses pengamatan dan ingatan. Dalam proses mengingat oberver 

bisa menggunakan alat bantu seperti catatan berkala yang dibuat 

oleh observer sendiri. Observasi digunakan untuk mencari data 

                                                 
21

 Cholid Narbuko dan Abu Achmadi, Metodologi Penelitian, Cet.14, (Jakarta:Bumi Aksara, 

2015), h.70. 



22 

 

tentang peran orang tua dalam menenamkan ibadah shalat pada anak 

usia dini di Desa Gedong Tataan Kabupaten Pesawaran. 

b. Wawancara  

Wawancara adalah proses tanya-jawab dalam penelitian yang 

berlangsung secara lisan dalam mana dua orang atau lebih bertatap 

muka mendengarkan secara langsung informasi-informasi atau 

keterangan-keterangan.
22

 Adapun jenis wawancara yang digunakan 

oleh peneliti adalah wawancara tak terstruktur yaitu wawancara 

yang pertanyaannya tidak disusun terlebih dahulu atau dengan kata 

lain sangat tergantung dengan keadaan atau subjek.
23

 Karena 

peneliti menganggap dengan wawancara tak terstruktur pelaksanaan 

penelitian akan terkesan lebih bebas dan nyaman bagi subjek yang 

akan diteliti. Sedangkan tujuan wawancara jenis ini adalah untuk 

menemukan permasalahan secara terbuka, dimana pihak yang diajak 

wawancara diminta pendapat, dan ide-idenya mengenai peran orang 

tua dalam menanamkan ibadah shalat pada anak usia dini di Desa 

Gedong Tataan Kabupaten Pesawaran. Dan tentunya saat 

wawancara, peneliti perlu mendengarkan secara teliti serta mencatat 

apa yang dikemukakan oleh subjek. 

c. Dokumentasi  

                                                 
22

 Ibid., h. 83. 
23

 Burhan Bungin, Metodologi Penelitian Kualitatif, Cet.10, (Jakarta:Rajawali Pers, 2010), h. 

156. 
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Dokumentasi adalah catatan tertulis yang isinya merupakan setiap 

pertanyaan tertulis yang disusun oleh seseorang atau lembaga untuk 

keperluan pengujian suatu peristiwa, catatan dapat berupa secarik 

kertas yang berisi tulisan mengenai kenyataan, bukti, ataupun 

informasi, dapat pula berupa foto, kaset, recording, slide, film dan 

sebagainya.
24

 

Metode ini penulis gunakan untuk memperoleh data berupa catatan, 

arsip, jumlah penduduk, peta atau gambar sehingga diperoleh 

gambaran yang jelas tentang Desa Gedong Tataan Kabupaten 

Pesawaran, sebagai lokasi atau tempat penelitian. 

 

4. Analisis Data 

Analisis data adalah sebuah kegiatan untuk mengatur, 

mengurutkan, mengelompokkan, memberi kode/tanda, dan 

mengategorikannya sehingga diperoleh suatu temuan berdasarkan fokus 

atau masalah yang ingin dijawab.
25

 Sedangkan menurut Moleong analisis 

data adalah proses pengorganisasian dan mengurutkan data kedalam pola 

kategori dan satuan uraian dasar sehingga dapat dikemukakan tema dan 

dapat dirumuskan hipotesis kerjanya seperti disarankan data, 

                                                 
24

 Sedarmayati, Syarifudin Hidayat, Metodologi Penelitian, Cet.1, (Bandung:Mandar Maju, 

2002), h. 86. 
25

 Imam Gunawan, Metode Penelitian Kualitatif Teori & Praktik, Ed.1, Cet.4, (Jakarta:Bumi 

Aksara, 2016), h. 209. 
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pengorganisasian dan pengolahan data bertujuan menemukan tema dan 

hipotesis kerja yang akhirnya akan diangkat menjadi teori substantif.
26

 

Dalam penelitian ini, model analisis data yang digunakan adalah 

dengan model Miles dan Huberman yaitu dilakukan secara interaktif dan 

berlangsung secara terus menerus sampai tuntas, sehingga datanya sudah 

jenuh yang komponen kerjanya meliputi data reduction (reduksi data), 

data display (penyajian data), conclusion drawing/ verification 

(penarikan kesimpulan).
27

 

a. Reduksi Data (data reduction) 

Mereduksi data berarti merangkum, memilah hal-hal yang pokok, 

memfokuskan pada hal-hal yang penting, dicari tema dan polanya 

dan membuang yang tidak perlu. Dengan demikian data yang telah 

direduksi akan memberikan gambaran yang jelas, dan 

mempermudah peneliti untuk melakukan pengumpulan data 

selanjutnya. Reduksi data dalam penelitian ini akan memfokuskan 

pada hasil wawancara dengan orang tua anak yang mengacu pada 

peran orang tua dalam menanamkan ibadah shalat pada anak usia 

dini di Desa Gedong Tataan Kabupaten Pesawaran. 

b. Penyajian Data (data display) 

                                                 
26

 Moleong Lexi J, Op. Cit, h. 248. 
27

 Imam Gunawan, OP. Cit, h. 210-212 
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Penyajian data merupakan proses penyusunan informasi secara 

sistematis dalam rangka memperoleh kesimpulan sebagai temuan 

penelitian dan pengambilan tindakan. Penyajian data dilakukan 

dalam rangka menyusun teks naratif dari sekumpulan informasi 

yang berasal dari hasil reduksi data, sehingga dapat memungkinkan 

untuk ditarik suatu kesimpulan. Dalam penyajian data ini dilengkapi 

dengan analisis data yang meliputi analisis hasil observasi hasil 

dokumentasi dan analisis hasil wawancara. 

c. Penarikan Kesimpulan (conclusion drawing/ verification) 

Pada tahap penarikan kesimpulan ini yang dilakukan adalah 

memberikan kesimpulan terhadap hasil analisis/ penafsiran data dan 

evaluasi kegiatan yang mencakup pencarian makna serta pemberian 

penjelasan dari data yang telah diperoleh. Kesimpulan dalam 

penelitian kualitatif merupakan temuan baru yang sebelumnya 

belum pernah ada. Temuan dapat berupa deskripsi atau gambaran 

suatu objek yang sebelumnya masih remang-remang atau gelap 

sehingga setelah diteliti menjadi jelas, dapat berupa hubungan 

kausal atau interaktif, hipotesa, teori. 

Oleh karena itu dalam penelitian kualitatif data yang diperoleh 

dianalisis dengan langkah-langkah sebagai berikut : 

1) Menganalisis data di lapangan yang dikerjakan selama 

pengumpulan data berlangsung 
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2) Menganalisis data yang telah terkumpul atau data yang baru 

diperoleh 

3) Setelah proses pengumpulan data selesai maka peneliti 

membuat laporan peneliti dengan menggunakan metode 

deskriptif yaitu jenis penelitian yang bertujuan untuk membuat 

gambaran mengenai situasi atau kejadian-kejadian.  

Dengan teknik ini data yang diperoleh akan dipilah-pilah kemudian 

dilakukan pengelompokan atas data yang sejenis dan selanjutnya 

dianalisis isinya sesuai dengan informasi yang dibutuhkan secara 

kongkrit dan mendalam. 
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BAB II 

ORANG TUA DAN IBADAH SHALAT  

PADA ANAK USIA DINI 

 

A. Orang Tua 

1. Pengertian Orang Tua 

Orang tua menurut bahasa adalah ayah dan ibu.
1
 Sedangkan 

menurut istilah orang tua adalah orang dewasa pertama yang memikul 

tanggung jawab pendidikan, sebab secara alami pada masa awal 

kehidupan berada ditengah-tengah ayah dan ibunya.
2
 Orang tua terdiri 

dari seorang ayah dan ibu yang mempunyai tanggung jawab besar 

terhadap anak-anaknya atas kehidupan dan keluarganya sendiri. Peranan 

terpenting dalam masalah ini adalah orang tua, karena memilki hubungan 

dekat dengan anak yang secara tidak langsung mengetahui segala 

perkembangan yang dialami oleh seorang anak.  

Orang tua merupakan pendidik utama dan pertama bagi anak-

anak mereka, karena dari merekalah anak mula-mula menerima 

pendidikan. Dengan demikian bentuk pertama dari pendidikan terdapat 

dalam kehidupan keluarga. Terutama seorang ibu yang memilki 

hubungan batin terhadap anak semenjak masih dalam kandungan. 

                                                 
1
 Peter Salim dan Yeni Salim, Kamus Besar Bahasa Indonesia, (Jakarta: Modern English 

Press, 1992), h. 1061. 
2
 Hery Noer Aly, Ilmu Pendidikan Islam, (Jakarta: Logos, 1999), h. 87. 
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Selepas anak telah mengenal dunia sekolah, lingkungan sekitarnya, 

sewajarnya sebagai orang tua selalu mengontrol dan memantau anak 

menghadapi pengaruh-pengaruh dari luar. 

Pada umumnya pendidikan dalam rumah tangga itu bukan 

berpangkal tolak dari kesadaran dan pengertian yang lahir dari 

pengetahuan mendidik, melainkan karena secara kodrati suasana dan 

strukturnya memberikan kemungkinan alami membangun situasi 

pendidikan. Situasi pendidikan itu terwujud berkat adanya pergaulan dan 

hubungan pengaruh mempengaruhi secara timbal balik antara orang tua 

dan anak.
3
 

Dalam konteks pedagogis tidak dibenarkan orang tua 

membiarkan anak tumbuh dan berkembang tanpa pengawasan dan 

bimbingan. Bimbingan adalah proses bantuan yang diberikan kepada 

anak untuk meningkatkan ketakwaan dan keimanan kepada Alllah SWT 

dan untuk menemukan serta mengembangkan potensi-potensi anak.
4
 

Selain berperan terhadap bimbingan anak, keluarga terkhusus orang tua 

mempunyai peran sebagai konselor (konseling didalam rumah), 

konseling yang dimaksud adalah suatu proses hubungan terapeutik, 

usaha bantuan, mengarahkan tercapainya tujuan dan mengarahkan 

                                                 
3
 Zakiah Daradjat, Ilmu Pendidikan Islam, (Jakarta: Bumi Aksara, 1996), h. 35. 

4
 Anwar Sutoyo, Bimbingan Dan Konseling Islam, (Yogyakarta: Pustaka Belajar, 2014), h. 

18. 
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kemandirian anak.
5
 Dari pendapat diatas dapat disimpulkan bahwa orang 

tua adalah kelompok masyarakat yang terdiri dari ayah dan ibu yang 

mempunyai peran dan tanggung jawab pada anak dalam merawat, 

membimbing, membina, mendidik, mengupayakan seluruh potensi anak 

baik afektif maupun potensi kognitif dan psikomotorik terutama perihal 

ibadah shalat dengan jalan bimbingan dan konseling agar sesuai dengan 

nilai-nilai Al-qur’an dan Al-hadits. 

 

2. Tugas dan Tanggung Jawab Orang Tua 

Lingkungan keluarga merupakan lingkungan pertama yang 

memberikan pengaruh terhadap berbagai aspek perkembangan anak. 

Kondisi dan tata cara kehidupan keluarga merupakan lingkungan yang 

kondusif bagi anak. Orang tua memegang peran yang istimewa dalam hal 

informasi dan cermin tentang diri seseorang. 

Orang tua merupakan pendidik pertama dan sangat berpengaruh 

pada proses perkembangan anak. Kepribadian orang tua, sikap, dan cara 

hidupnya merupakan unsur-unsur pendidikan yang dengan sendirinya 

akan masuk ke dalam pribadi anak yang sedang tumbuh.
6
 Orang tua yang 

menyadari bahwa anak adalah titipan Allah SWT yang harus dijaga 

dengan baik, maka akan menjalankan kewajibannya dengan sepenuh 

                                                 
5
 Zufan Saam, Psikologi Konseling, (Jakarta: PT Graha Grafindo Persada, Cet. Kel, 2013), h. 

8. 
6
  Zakiah Daradjat, Ilmu Jiwa Agama, (Jakarta: Bulan Bintang, 2005), h. 56. 
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hati. Maka hampir dapat dipastikan jika orang tua tidak memilki 

kesadaran yang tinggi akan beribadah, anak-anaknya pun sangat sulit jika 

diperintahkan beribadah. Hal ini sesuai dengan pepatah yang menyatakan 

bahwa buah jatuh tidak jauh dari pohonnya. Tidak dapat dipungkiri 

bahwa teladan orang tua sangatlah penting terhadap perkembangan anak 

dalam beribadah. 

Allah SWT telah memerintahkan orang tua untuk mendidik anak-

anak mereka, mendorong mereka untuk itu dan memikulkan tanggung 

jawab kepada mereka (QS. At Tahrim[66]:6). Dalam ayat ini Allah SWT 

memerintahkan orang yang beriman untuk menjaga diri dan keluarga dari 

siksaan api neraka. Juga perintah untuk membimbing keluarga agar tidak 

mendurhakai perintah Allah serta mengerjakan apa yang diperintah-Nya.  

Jika kita kembali merujuk kepada literatur agama Islam, maka 

sesungguhnya setiap orang tua memiliki tugas dan tanggung jawab 

terhadap masa depan anak-anak mereka. Diantara tugas dan tanggung 

jawab tersebut adalah:
7
 

1. Memberikan nama yang baik 

Nama yang diberikan kepada anak sangat  menentukan 

kehormatannya di masa depan nanti. Pada hari ketujuh kelahiran 

anak, orang tua sunnah menyelenggarakan acara Walimatu al-

                                                 
7
 Tiffany Karla, “Kewajiban Orangtua Kepada Anaknya Menurut Al-Qur’an” (On-line), 

tersedia di http://saepul2408.blogspot.co.id/2014/10/kewajiban-orangtua-kepada-anaknya.html?m=1, 

(15 Juli 2017) 

http://saepul2408.blogspot.co.id/2014/10/kewajiban-orangtua-kepada-anaknya.html?m=1
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Tasmiyah (upacara atau selamatan pemberian nama). Hal ini sunnah 

dilaksanakan sebagai ucapan rasa syukur kehadirat Allah SWT yang 

telah menganugrahkan anak kepada mereka. 

2. Memberikan kasih sayang yang tulus 

Orang tua berkewajiban memberikan kasih sayang yang tulus 

kepada anak-anaknya, baik anak laki-laki maupun anak perempuan. 

Sehubungan dengan hal tersebut, maka agama Islam mewajibkan 

semua orang tua memberikan kasih sayang yang tulus dan 

memadahi kepada anak-anaknya.  

3. Memperlakukan anak-anak dengan adil 

Perlakuan yang adil harus tercermin dalam seluruh sikap dan 

prilaku orang tua terhadap anak-anaknya, baik dalam memberikan 

kasih sayang, memberikan nafkah maupun dalam memberikan 

kesempatan meraih cita-cita dan prestasi. 

4. Memberikan nafkah yang memadahi sesuai kebutuhan anak 

Orang tua berkewajiban memberi nafkah yang memadahi sesuai 

dengan kebutuhan anak, baik berupa makanan, minuman, pakaian, 

maupun yang lainnya, yang diperlukan untuk membantu 

pertumbuhan fisik dan pemeliharaaan kesehatan mereka. Nafkah 

tersebut diberikan orang tua kepada anak-anaknya sejak lahir hingga 

memasuki usia baligh. Oleh karena itu para ibu berkewajiban 

memberikan air susu ibu (ASI) kepada anak-anaknya sejak mereka 
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lahir hingga berusia dua tahun. Selain memberikan air susu ibu 

(ASI), orang tua juga berkewajiban memberikan makanan, 

minuman, pakaian, dan sebagainya yang diperlukan anak-anak 

sesuai dengan pertumbuhan fisik dan perkembangan jiwa mereka. 

Hal ini dimaksudkan agar mereka dapat tumbuh dan berkembang 

dengan sehat serta terhindar dari berbagai penyakit yang 

menyebabkan lemahnya fisik, akal pikiran, kecerdasan, emosi, dan 

spiritual. 

5. Menanamkan ajaran agama Islam sejak usia dini 

Para orang tua berkewajiban untuk menanamkan ajaran-ajaran 

agama Islam kepada anak-anaknya sejak usia dini, agar mereka 

tumbuh dan berkembang menjadi anak yang shaleh dan shalehah, 

serta mampu menjadi qurrota a’yun (penenang jiwa dan penyejuk 

hati) bagi kedua orang tuanya. Hal itu harus dilakukan sejak anak 

lahir dengan mengumandangkan adzan dan iqomat di kedua 

telinganya dengan tujuan agar suara yang terdengar dan terekam 

oleh anak adalah kalimat-kalimat tauhid. Dengan memberikan 

bimbingan aagama kepaada anaak-anak sejak usia dini, maka 

diharapkan mereka memiliki rohani yang bersih dan suci sehingga 

selalu terdorong untuk melaksanakan seluruh perintah Allah SWT 

dan menjauhi larangan-laranganNya. Dengan demikian, insya Allah 

mereka akan selalu disinari cahaya Islam sehingga akan meraih 
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kebahagian hidup yang hakiki, baik di dunia maupun di akhirat serta 

terhindar dari kesengsaraan, kesesatan dan siksa api neraka. 

6. Memberikan pendidikan yang baik sesuai dengan petunjuk Allah 

dan Rasul-Nya 

Orang tua berkewajiban mendidik anak-anaknya, baik laki-laki 

maupun perempuan agar mereka mampu melaksanakan kewajiban-

kewajibannya kepada Allah SWT serta kepada sesama manusia.  

 Salah satunya adalah dengan cara menanamkan iman yang 

mantap dalam jiwa mereka serta membiasakannya untuk mengamalkan 

ajaran-ajaran agama Islam dan berhias diri dengan al-Akhlak al-Karimah. 

Orang tua juga harus mengenalkan anak-anaknya terhadap realitas 

kehidupan berdasarkan kemampuan daya pikir mereka, bagaimana 

menjalani kehidupan dengan berdasarkan syari’at agama Islam. 

Orang tua yang berhasil mendidik anaknya menjadi manusia yang 

shaleh dan shalehah akan mendapat keberuntungan, tidak hanya di dunia 

tetapi hingga akhirat, dimana hal tersebut berupa pahala yang terus 

mengalir kepadanya sekalipun tubuh sudah lebur lapuk dimakan tanah. 

Tidak ada jalan lain untuk mendapatkan anak shaleh dan shalehah 

kecuali dengan memberikan pendidikan agama dengan tepat dan sesuai 

petunjuk Rasulullah SAW. Salah satu yang menjadi kunci pokok dalam 

pendidikan keimanan adalah shalat, karena shalat adalah tiang agama dan 

menjadi jaminan keselamatan sebagaimana bahwa shalat adalah pembeda 
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antara muslim dan kafir yang didalamnya terkandung nilai-nilai 

keimanan. 

 

3. Peran Orang Tua Dalam Mendidik Anak 

Anak merupakan salah satu anugrah terindah yang diberikan oleh 

Yang Maha Kuasa bagi setiap pasangan di dunia. Karena itu baiknya, 

setiap pasangan wajib menafkahi dan memberikan segala sesuatu yang 

terbaik untuk anaknya, agar nanti anaknya dapat berkembang dengan 

baik dan memiliki prestasi yang membanggakan. Salah satu hal yang 

dapat membantu perkembangan seorang anak menjadi lebih baik adalah 

dari segi pendidikan. Pendidikan nantinya akan berhubungan dengan 

kondisi mental dan juga kondisi pemikiran dari sang anak. Pendidikan 

sendiri bukan hanya sekedar materi dan juga teori di dalam sekolah, 

namun juga berkaitan dengan norma, tata krama, sopan satun, hingga 

pembentukan pola berpikir seorang anak. 

Sebagai orang pertama yang menjadi role model dari seorang 

anak, maka orang tua wajib memberikan contoh dan juga mendidik 

anaknya dengan baik dan benar yang nantinya akan menirukan apa yang 

dilakukan ayah ibunya. Dalam mendidik anak, pada dasarnya ada banyak 

peran dari orang tua, yang akan mempengaruhi pola pikir dan juga 

prilaku dari seorang anak. 
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Ajaran Islam meletakkan dua landasan utama bagi permasalahan 

anak. Pertama, tentang kedudukan dan hak-hak anak. Kedua, tentang 

pembinaan sepanjang pertumbuhannya.
8
 Diatas kedua landasan inilah 

yang merupakan dambaan setiap orang tua muslim.  

Beberapa peran orang tua dalam mendidik anak, antara lain:
9
 

a. Terjadinya hubungan yang harmonis dalam keluarga melalui 

penerapan pola asuh islami sejak dini. 

b. Kesabaran dan ketulusan. Sikap sabar dan ketulusan hati orang tua 

dapat mengantarkan kesuksesan anak. 

c. Orang tua wajib mengusahakan kebahagian bagi anak dan 

menerima keadaan anak apa adanya, mensyukuri nikmat yang 

diberikan Allah SWT. 

d. Mendisiplinkan anak dengan kasih sayang serta bersikap adil. 

e. Komunikatif dengan baik. 

f. Memahami anak dengan segala aktifitasnya, termasuk 

pergaulannya. 

Pendidikan anak memiliki tujuan mulia, yaitu membentuk pribadi 

anak yang shalih dan shalihah, mendekatkan diri kepada Allah dalam 

rangka menggapai ridha-Nya. Anak yang memiliki keimanan kuat perlu 

dipersiapkan sejak dini mengingat persoalan kehidupan yang akan 

                                                 
8
 Samsul Munir Amin, Menyiapkan Masa Depan Anak Secara Islami, (Jakarta: Amzah, 

2007), h. 16. 
9
 Ibid., h. 21-25. 
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dihadapi begitu berat. Hanya orang-orang yang memiliki keimanan kuat 

yang akan mampu bertahan menghadapi beratnya berbagai tantangan 

kehidupan. Orang yang semacam inilah yang harus dipersiapkan dengan 

pendidikan Islami yang bermula dari rumah. 

Pendidikan anak dalam Islam juga memiliki beberapa tujuan, 

diantaranya:
10

 

1. Membentuk anak sebagai insan yang bertakwa kepada Allah dengan 

sebenar-benar takwa. Ia mengerti dan memahami ilmu agama, 

kemudian mampu mengamalkan dan mendakwahkannya, serta 

bersabar tatkala mempelajari, mengamalkan dan mendakwahkan 

ilmu agama. Model semacam ini hanya dapat dibentuk melalui 

pendidikan agama. 

2. Membentuk anak sebagai generasi yang kuat. Kuat yang dimaksud 

adalah kuat secara iman, fisik, mental, keterampilan, ekonomi, dan 

sebagainya. Karena itu, anak hharus dibentuk sebagai pribadi yang 

memilki kekuatan dengan cara menjalankan pendidikan yang baik 

di dalam rumah, dan memberikan pendidikan tambahan di luar 

rumah melalui lingkungan maupun sekolah.  

3. Tujuan yang tak kalah penting bagi orang tua dalam rangka 

mendidik anak adalah menjadikan anak tersebut sebagai anak shalih 

                                                 
10

 Asadulloh Al-Faruq, Mendidik Balita Mengenal Agama, (Solo: Kiswah Media, 2010) h. 27-

28. 
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yang selalu mendoakan orang tuanya, baik tatkala orang tua masih 

hidup maupun setelah meninggal.  

Dalam rangka mendidik anak terutama perihal ibadah shalat 

banyak cara yang bisa dilakukan oleh orang tua agar anaknya mau 

menunaikan ibadah shalat, mengajak keluarga untuk menunaikan shalat 

merupakan kewajiban dari setiap anggota keluarga. jika kedua orang tua 

telah rutin menjalankan kewajiban lima waktu, ditambah dengan shalat-

shalat nafilah, maka ajakan shalat harus dilakukan oleh orang tua kepada 

anaknya meskipun anak tersebut masih berusia dini. Setidaknya kita 

sebagai orang tua harus membiasakan anak tersebut mendengar kata 

“shalat” dan melihat orang tuanya mengerjakan shalat.  

Ada beberapa cara untuk memotivasi anak agar mau 

melaksanakan ibadah shalat diantaranya:
11

 

a. Beri Teladan. Orang tua hendaknya memberikan keteladanan bagi 

anaknya dalam masalah menjaga shalatnya. Bagi ayah, biasakan 

untuk shalat di masjid, namun tak ada salahnya sebelum berangkat 

ke masjid, biasakan untuk berpamitan dengan si kecil. Adapun ibu, 

ia dapat mencontohkan secara langsung bagaimana shalat 

dilakukan, yaitu dengan cara meletakkan anak tidak jauh dari 

tempat shalat ibu dengan harapan anak akan melihat setiap gerakan 
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 Ibid., h. 77-78. 
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ibunya. Keteladanan orang tua menjadi bekal utama bagi anak 

dalam meniru setiap tingkah laku orang-orang disekitarnya. 

b. Ajarkan Tata Cara Shalat. Ajarkan anak anda untuk mengenal 

gerakan-gerakan shalat secara bertahap. Pada awalnya anda bisa 

mengajarkan bagaimana bertakbir, dan ajaklah si kecil untuk 

menirukannya. Proses pembelajaran bagi si kecil hendaknya 

dilakukan dengan suasana rileks dan penuh keceriaan, sehingga 

anak dapat menikmatinya. Tidak perlu memaksakan, tetapi biarkan 

anak berkembang secara bertahap. 

c. Jelaskan Mengapa Harus Shalat. Bisa jadi di dalam diri seorang 

anak ada sebuah pertanyaan kritis, “Mengapa harus shalat?” Karena 

itu, tidak ada salahnya jika orang tua memberikan penjelsan yang 

sederhana mengapa harus shalat. Anda bisa menjelaskan kepada si 

kecil bahwa shalat adalah perintah Allah. Shalat juga merupakan 

bentuk rasa syukur kita kepada Allah. 

d. Penyediaan Fasilitas. Fasilitas merupakan sarana dan prasarana 

pendukung terjadinya proses belajar. Oleh sebab itu motivasi yang 

tidak kalah pentingnya dalam mengubah pribadi anak adalah 

kelengkapan fasilitas belajar agama, kelengkapan fasilitas beribadah 

yang diberikan oleh orang tua akan menjadikan anak semakin giat 

dalam belajar agama dan memudahkan ia belajar agama dengan 

begitu kecakapan dalam belajar agama dan beribadah akan 
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terwujud. Salah satunya dengan memberikan perlengkapan shalat 

dengan motif yang menarik. Namun demikian, hendaknya tidak 

memilih motif berupa gambar makhluk bernyawa, seperti manusia 

atau binatang. 

e. Pemberian Hadiah Dan Pujian. hadiah dan pujian merupakan alat 

motivasi yang dapat menjadikan pedoman bagi anak untuk belajar 

lebih baik dan giat. Hadiah atau imbalan adalah merupakan suatu 

cara yang dipakai atau di gunakan oleh orang tua dalam mendukung 

sikap dan tindakan yang baik, yang telah ditunjukkan oleh anak. 

Hadiah yang dimaksud disini adalah yang berupa barang, barang ini 

dapat terdiri dari alat-alat keperluan mengaji seperti kopyah, kitab, 

buku pelajaran dan sebagainya. 

 

4. Bimbingan Orang Tua Terhadap Anak 

Bimbingan ialah tuntunan atau usaha yang diberikan orang tua 

kepada anak untuk membawa anak kejalan yang lebih baik. Bimbingan 

yang diberikan orang tua atau keluarga memiliki beberapa fungsi yang 

berhubungan dengan kehidupan anak, yaitu:  

a. Fungsi Biologis: yaitu keluarga merupakan tempat lahirnya anak-

anak. 

b. Fungsi Afeksi: yaitu keluarga merupakan tempat terjadinya 

hubungan sosial yang penuh dengan kasih sayang dan rasa aman. 
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c. Fungsi Sosialisasi: yaitu fungsi keluarga dalam membentuk 

kepribadian anak. Melalui interaksi sosial dalam keluarga anak 

mempelajari pola-pola tingkah laku, sikap, keyakinan, cita-cita dan 

nilai-nilai dalam masyarakat dalam rangka perkembangan 

kepribadiannya. 

d. Fungsi Pendidikan: yaitu keluarga sejak dahulu merupakan institusi 

pendidikan yang pertama dan utama dalam mengembangkan dasar 

kepribadian anak. 

e. Fungsi Rekreasi: yaitu keluarga merupakan tempat rekreasi bagi 

anggotanya untuk memperoleh ketenangan dan kegembiraan. 

f. Fungsi Keagamaan: yaitu keluarga merupakan pusat ibadah agama 

bagi para anggotanya, di samping peran yang dilakukan institusi 

agama. 

g. Fungsi Perlindungan: yaitu keluarga berfungsi memelihara, 

merawat dan melindungi anak baik fisik maupun sosialnya. 

Dengan adanya fungsi keluarga terhadap anak, akan 

memudahkan orang tua untuk membimbing anaknya dengan baik. Orang 

tua harus memilki pengetahuan dan mengerti tatacara dalam 

membimbing anak agar tidak mengalami kesulitan, sehingga bimbingan 

yang dilakukan dapat berhasil. 

Bimbingan yang dapat diberikan orang tua bermacam-macam. 

Bimbingan tersebut dapat mempengaruhi anak untuk melaksanakan 
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ajaran agama Islam. Sangat banyak ajaran agama Islam yang dapat 

diimplementasikan dalam bimbingan orang tua kepada anak, di antaranya 

adaalah bimbingan ibadah, akhlak, kesehatan, pergaulan serta 

kepribadian sosial anak. 

Nilai ibadah yang didapat anak dari bimbingan yang diberikan 

orang tua akan menambah keyakinan terhadap ajaraan agama. Semakin 

tinggi bimbingan yang didapat maka akan semakin tinggi intensitas 

ibadah yang dilakukan oleh anak. Begitu pula dengan bimbingan akhlak 

yang diberikan orang tua sangat penting dan berpengaruh pada anak. 

Kepribadian anak terbentuk melalui pengalaman dan nilai-nilai yang 

diserap dalam pertumbuhan keseharian, apabila nilai-nilai agama banyak 

masuk kedalam pembentukan kepribadian anak, maka tingkah laku anak 

tersebut akan terarah pada nilai-nilai agama. 

Dalam mendidik anak tentunya tidak terlepas dari suatu metode 

yang dapat membantu anak dalam mempermudah menyerap 

penyampaian yang diberikan oleh orang tua, adapun metode yang 

dipakai orang tua dalam membimbing anak adalah:
12

 

1. Keteladanan 

Keteladanan dalam pendidikan merupakan metode yang 

berpengaruh dan terbukti paling berhasil dalam mempersiapkan dan 

                                                 
12

 Metode Orang Tua Dalam Mendidik Anak  (On-line), tersedia di http://makalahpendidikan-

sudirman.blogspot.co.id/2012/05/metode-orang-tua-dalam -mendidik-anak.html?m=1. (30 Juli 2017) 

http://makalahpendidikan-sudirman.blogspot.co.id/2012/05/metode
http://makalahpendidikan-sudirman.blogspot.co.id/2012/05/metode
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membentuk aspek moral, spiritual dan etos anak. Mengingat orang 

tua adalah seorang figur terbaik dalam pandangan anak yang tindak 

tanduk dan sopan santunnya, disadari atau tidak akan ditiru oleh 

mereka. Bahkan bentuk perkataan, perbuatan dan tindak tanduknya 

akan senantiasa tertanam dalam kepribadian anak. Oleh karena itu 

masalah keteladanan menjadi faktor penting dalam menentukan baik 

buruknya anak. 

Berdasarkan pendapat di atas orang tua hendaklah dalam mendidik 

dan membimbing anaknya dengan cara keteladanan yang diberikan 

oleh orang tuanya sendiri, artinya orang tua memberikan contoh, 

dalam hal ini shalat terhadap anaknya secara baik dan benar. 

2. Adat Kebiasaan  

Termasuk masalah yang sudah merupakan ketetapan dalam syari’at 

Islam, bahwa anak sejak lahir telah diciptakan dengan fitrah tauhid 

yang murni, agama yang benar dan iman kepada Allah SWT. Sesuai 

dengan firman Allah SWT dalam surat ar-Ruum ayat 30 yaitu: 

              

                

              

Artinya : “Maka hadapkanlah wajahmu dengan lurus kepada agama 

Allah, (tetaplah atas) fitrah Allah yang telah menciptakan manusia 
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menurut fitrah itu. Tidak ada perubahan pada fitrah Allah (itulah) 

agama yang lurus tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahui”. 

(Qs. Ar-Ruum 30: 30) 

  

Berdasarkan ayat diatas, dapat diketahui bahwa anak dilahirkan 

dengan naluri tauhid dan iman kepada Allah. Dari sini tampak 

peranan pembiasaan, pengajaran dan pendidikan bagi pertumbuhan 

dan perkembangan anak dalam menemukan tauhid yang murni, budi 

pekerti yang mulia, rohani yang luhur dan etika religi yang lurus. 

Tidak ada yang menyangkal, bahwa anak akan tumbuh dengan iman 

yang benar, menghiaskan diri dengan etika Islam bahkan sampai 

pada puncak nilai-nilai spiritual yang tinggi dan berkepribadian 

yang utama, jika ia hidup dengan dibekali dua faktor pendidikan 

Islam yang utama dan lingkungan yang baik. 

Dari pendapat diatas tampaklah peranan orang tua terhadap 

anaknya adalah membiasakan kepada anak untuk melakukan 

perbuatan yang terpuji bagi pertumbuhan dan perkembangan 

anaknya dalam menemukan tauhid yang murni, budi pekerti yang 

mulia, rohani yang mulia dan etika religi yang lurus. 

3. Nasehat 

Nasehat termasuk metode pendidikan yang cukup berhasil dalam 

pembentukan akidah amal dan mempersiapkannya baik secara 

moral, emosional maupun sosial adalah pendidikan anak dengan 

petuah dan memberikan kepadanya nasehat-nasehat karena nasehat 
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dan petuah memiliki pengaruh yang cukup besar dalam membuka 

mata anak-anak kesadaran dan martabat yang luhur, menghiasi 

dengan akhlak yang mulia serta membekalinya dengan prinsip-

prinsip Islam. 

Berdasarkan pendapat diatas jelas bahwa metode nasehat yang 

diberikan orang tua terhadap anaknya sangatlah efektif, artinya 

orang tua hendaklah mendidik dan membimbing anaknya dengan 

memberikan nasehat-nasehat yang baik terhadap anaknya agar anak 

tersebut memilki kesadaran akan hakikat sesuatu dalam hal ini 

terhadap shalatnya. 

4. Perhatian atau Pengawasan  

Pendidikan dengan perhatian adalah senantiasa mencurahkan 

perhatian penuh dan mengikuti perkembangan aspek akidah dan 

moral anak, mengawasi dan memperbaiki kesiapan mental dan 

sosial, disamping selalu bertanya tentang situasi pendidikan jasmani 

dan kemampuan ilmiahnya. Berdasarkan pendapat di atas bahwa 

orang tua hendaklah mendidik dan membimbing anaknya dengan 

selalu memperhatikan dan mengawasi perkembangan dalam 

berbagai aspek agar anak menjadi manusia yang hakiki dan 

membangun pondasi Islam yang kokoh. Dalam hal ini orang tua 

haruslah memperhatikan dan mengawasi shalat anak, agar 
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senantiasa tekun melaksanakan ibadah khususnya shalat dan ibadah-

ibadah umum yang lainnya.  

Pendidikan dengan perhatian dan pengawasan ini bisa memberikan 

hasil yang positif, karena anak kecil memiliki kecenderungan 

kepada kebaikan, kesiapan fitrah, kejernihan jiwa sehingga sangat 

mudah untuk menjadi baik, terutama mental, moral, dan spiritual. 

Hal ini bisa diperoleh apabila tersedia faktor pendidikan yang islami 

dan lingkungan yang baik dan kondusif. 

5. Hukuman  

Untuk memelihara masalah tersebut, Syari’at telah meletakkan 

berbagai hukuman yang mencegah bahkan setiap pelanggar dan 

perusak kehormatannya akan merasakan kepedihan. Akan tetapi 

hukuman yang diterapkan para orang tua di rumah berbeda-beda 

dari segi jumlah dan tata caranya, tidak sama dengan hukuman yang 

diberikan kepada orang umum. 

Hukuman juga sebaiknya dilakukan secara bertahap dari yang 

paling ringan. Apabila telah melakukan pelanggaran maka hukuman 

baru ditambah. Namun demikian perlu juga diperhatikan oleh orang 

tua dalam penerapan hukuman terhadap anak masa anak-anak awal 

ini, karena sebagaimana yang telah dimaklumi bahwa kesalahan 

yang diperbuat oleh anak pada masa ini sering kali didasarin oleh 

ketidak mengertian sang anak terhadap perbuatan tersebut, apakah 
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baik atau bruk dan melanggar hukum. Oleh karen itu metode 

pendidikan dengan hukuman ini diterapkan sesering mungkin dan 

harus didampingi dengan pemberian hadiah apabila sang anak 

melakukan perbuatan yang terpuji. Hukuman dapat diambil sebagai 

metode pendidikan apabila terpaksa atau tak ada alternatif lain yang 

bisa diambil. 

Agama Islam memberi arahan dalam memberi hukuman (terhadap 

anak) hendaknya memperhatikan hal-hal sebagai berikut: 

a. Jangan menghukum ketika marah. Karena pemberian hukuman 

ketika marah akan lebih bersifat emosional yang dipengaruhi 

nafsu syaithaniyah. 

b. Jangan sampai menyakiti perasaan dan harga diri anak atau orang 

yang kita hukum. 

c. Jangan sampai merendahkan deraajat dan martabat orang 

bersangkutan, misalnya dengan menghina atau mencaci maki di 

depan orang lain. 

d. Jangan menyakiti secaara fisik, misalnya menampar muka. 

e. Bertujuan mengubah perilakunya yang kurang/tidak baik. 

Diketahui juga tentang tujuan dari pendidikan Islam yang 

berorientasi untuk membimbing dan mengembangkan potensi dasar anak 

menuju kesempurnaan akhlak yang membentuk kepribadian seorang 

muslim yang bertakwa yang didalamnya mencakup indikator kecerdasan 
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emosi. Tujuan tersebut dicapai melalui proses pendidikan tentang 

keimanan, ibadah, dan akhlak yang dilakukan dengan metode 

keteladanan, adat kebiasaan, nasehat, perhatian atau pengawasan dan 

hukuman. 

 

B. Anak Usia Dini 

1. Pengertian Anak Usia Dini 

Anak usia dini merupakan anak yang berada pada usia 0-6 tahun. 

Usia dini merupakan usia yang sangat penting bagi perkembangan anak 

sehingga disebut Golden Age. Anak usia dini sedang dalam tahap 

pertumbuhan dan perkembangan yang paling pesat, baik fisik maupun 

mental. Anak usia dini belajar dengan caranya sendiri.
13

 

Usia dini merupakan masa perkembangan dan pertumbuhan yang 

sangat menentukan perkembangan masa selanjutnya. Masa anak-anak 

merupakan gambaran manusia sebagai manusia. Perilaku yang 

berkelainan pada masa dewasa dapat dideteksi pada masa anak-anak. 

Ada beberapa karakteristik anak usia dini yang secara umum sama atau 
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 Rahmad, “Perkembangan Anak Usia Dini” (On-line), tersedia di 

https://ilmurahmad.blogspot.co.id/2015/11/makalah-perkembangan-anak-usia-dini.html?m=1. (03 Juli 

2017) 
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dimiliki anak secara universal. Berikut beberapa karakteristik umum atau 

sifat-sifat anak usia dini, yaitu:
14

 

a. Anak bersifat unik, artinya sifat anak itu berbeda satu sama lainnya. 

b. Anak bersifat egosentris, artinya anak lebih cenderung melihat dan 

memahami sesuatu dari sudut pandang dan kepentingannya sendiri. 

c. Anak bersifat aktif dan energik, artinya anak lazimnya senang 

melakukan aktivitas. 

d. Anak memiliki rasa ingin tahu yang kuat dan antusias terhadap 

banyak hal. 

e. Anak bersifat ekploratif dan berjiwa petualang, artinya terdorong 

oleh rasa ingin tahu yang kuat, anak lazimnya menjelajah, mencoba 

dan mempelajari hal-hal baru. 

f. Anak mengekspresikan perilaku secara relatif spontan, artinya 

perilaku yang ditampilkan anak umumnya relatif asli dan tidak 

menutupi sehingga merefleksikan apa yang ada dalam perasaan dan 

pikirannya. 

g. Anak senang dan kaya dengan fantasi, artinya anak senang dengan 

hal-hal yang imajinatif. 

h. Anak masih mudah frustasi, artinya tingkat kesabaaran dan 

berempati masih kecil. 

                                                 
14

 Cyrus T. Lalompoh dan Kartini Ester Lalompoh, Metode Pengembangan Moral Dan Nilai-

Nilai Keagamaan Bagi Anak Usia Dini, (Jakarta:Grasindo, 2017), h. 35. 



48 

 

 

i. Anak masih kurang pertimbangan dalam melakukan sesuatu. 

j. Anak memiliki daya perhatian yang pendek 

k. Anak bergairah untuk belajar dan banyak belajar dari pengalaman. 

l. Anak semakin menunjukkan minat terhadap teman. 

 

2. Perkembangan Anak Usia Dini 

Secara umum, yang dimaksud dengan anak usia dini adalah anak 

yang berusia 0-6 tahun. Anak yang berada pada rentang usia ini sedang 

dalam tahap pertumbuhan dan perkembangan, baik secara fisik maupun 

mental. Laju pertumbuhan dan perkembangan setiap anak berbeda-beda 

tergantung pada lingkungan, stimulasi, dan kepribadiannya masing-

masing. Namun, aspek perkembangan anak usia dini umumnya meliputi 

perkembangan, fisik, kognitif, bahasa, emosi, dan sosial. 

Dengan mengenali 5 aspek perkembangan anak usia dini secara 

lebih dalam, diharapkan para orang tua dapat memberikan bimbingan 

sesuai dengan tahap perkembangan anak. Berikut kelima aspek penting 

dalam perkembangan anak usia dini yaitu:
15

 

a. Aspek Perkembangan Fisik Anak Usia Dini 

Yang berfokus pada perkembangan fisik ini meliputi pertambahan 

berat badan, tinggi badan, perkembangan otak, serta keterampilan 

                                                 
15

 Syamsu Yusuf, Psikologi Perkembangan Anak Dan Remaja, (Bandung: PT Remaja 

Rosdakarya, 2009), h. 162-172. 
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motorik kasar dan motorik halus. Perkembangan motorik kasar 

ditandai dengan aktifnya anak bergerak, melompat, dan berlarian, 

terutama di usia 4-5 tahun. Semakin bertambah usia anak, maka 

semakin kuat pula tubuhnya. Bila perkembangan fisik berjalan 

dengan baik, maka ia pun semakin piawai menyelaraskan gerakan 

tubuh dengan minat ataupun kebutuhannya. Sementara itu motorik 

halus adalah kemampuan yang berhubungan dengan keterampilan 

fisik yang melibatkan otot kecil dan koordinasi mata-tangan. 

Contohnya yaitu memegang krayon, menyusun puzzle, menyusun 

balok, dan lain-lain. 

b. Aspek Perkembangan Kognitif Anak Usia Dini 

Teori perkembangan kognitif yang banyak digunakan saat ini adalah 

yang dikemukakan oleh Jean Piaget, seorang profesor psikologi 

Universitas Geneva, Swiss. Ia menyatakan bahwa anak-anak 

memiliki cara berfikir yang berbeda dari orang dewasa. Sebagai 

bagian dari aspek perkembangan anak usia dini, perkembangan 

kognitif anak dibagi ke dalam 4 tahp yaitu: Tahap Sensorimotor (0-

24 bulan), pada masa ini kemampuan anak terbatas pada gerak 

refleks dan panca inderanya. Tahap Praoperasional (2-7 tahun), 

pada masa ini anak mulai dapat menerima rangsangan, tetapi sangat 

terbatas, ia juga masih”egosentris” karena hanya mampu 

mempertimbangkan sesuatu dari sudut pandang dirinya sendiri. 
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Tahap Operasional Konkret (7-11 tahun), pada masa ini 

kemampuan mengingat dan berpikir secara logis pada anak sudah 

meningkat. Tahap Operasional Formal (mulai umur 11 tahun), 

pada masa ini anak sudah mampu berpikir secara abstrak dan 

menguasai penalaran. 

c. Aspek Perkembangan Bahasa Anak Usia Dini 

Periode kritis dalam perkembangan kemampuan bahasa terjadi sejak 

bayi baru lahir sampai dengan usia lima tahun. Kemampuan 

berbahasa anak tumbuh dan berkembang pesat selama masa 

prasekolah. Sebagai salah satu aspek perkembangan anak usia dini, 

kemampuan berbahasa dapat menjadi indikator seluruh 

perkembangan anak. Pasalnya, melalui kemampuan berbahasa dapat 

pula dideteksi keterlambatan ataupun kelainanpada sistem lain, 

seperti kemampuan kognitif, sensorimotor, psikologis, emosi, dan 

lingkungan di sekitar anak. 

d. Aspek perkembangan sosio-emosional anak usia dini 

Aspek perkembangan anak usia dini ini sesungguhnya telah dimulai 

sejak bayi dilahirkan. Dari segi emosional misalnya dapat dilihat 

dari berbagai contoh sikap bayi, misalnya tersenyum atau 

menghentak-hentakkan kaki saat ia senang. Atau, menangis untuk 

mengekspresikan rasa tidak senang atau tidak puasnya. Pada masa 

pertumbuhan, anak cenderung mengungkapkan emosinya dengan 
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gerakan otot, seperti melempar, membanting, ataupun memukul 

barang. Namun dengan bertambahnya usia, reaksi emosional 

umumnya akan berubah menjadi verbal alias pengucapan perasaan 

atau kata-kata tertentu. 

Sementara itu, kedekatan anak dengan orang dewasa adalah langkah 

awal menuju tahap-tahap perkembangan sosialnya. Perkembangan 

sosial mengacu kepada perkembangan kemampuan anak dalam 

berinteraksi dan bersosialisasi dengan lingkungannya. Pada 

awalnya, anak hanya mengenal orang-orang yang berada di 

dekatnya, seperti orang tua, kakak atau adik, dan orang lain yang 

tinggal serumah dengannya. Seiring dengan pertambahan usia anak, 

ia akan mengenal orang di luar rumah dan perlu diajari aturan-turan 

dalam bersosialisasi, seperti sopan santun, disiplin, dan lain 

sebagainya. 

Orang tua juga perlu memahami bahwa anak usia dini memiliki 

karakteristik yang khas, antara lain : Rasa ingin tahu yang besar, 

Pribadi yang unik, Suka berfantasi dan berimajinasi, Menunjukkan 

sikap egosentris, Memiliki rentang daya konsentrasi yang pendek. 

Dengan memahami dunia dan karakteristik anak tersebut, 

diharapkan orang tua dapat memberikan stimulus yang tepat dan 

sesuai dalam mendukung tumbuh kembang anak. Pengetahuan akan 



52 

 

 

aspek perkembangan anak usia dini juga dapat membantu orang tua 

dalam memahami dan membentuk kepribadian si anak.   

 

C. Bimbingan Ibadah Shalat Pada Anak Usia Dini 

Menanamkan nilai-nilai positif pada anak, bukanlah hal yang sangat 

mudah. Dimulai dari masa anak-anak, orang tua mulai menanamkan nilai-nilai 

yang akan menjadikan karakter anak saat dewasa, agar mereka tumbuh 

menjadi pribadi berkarakter baik pula. Anak-anak memiliki dunianya sendiri 

yang harus kita pahami jika kita ingin bisa diterima oleh mereka. Seperti 

halnya dengan menanamkan ibadah shalat, orang tua tidak bisa langsung 

menanamkan ibadah shalat pada anak sekaligus, orang tua tidak bisa 

memaksakan anak untuk dapat menerima apa yang ditanamkan oleh orang 

tua, melainkan orang tua harus pelan-pelan dan disiplin sejak dini dalam hal 

menanamkan ibadah, terutama ibadah shalat pada anak-anaknya. Karena 

pembelajaran shalat untuk anak usia dini adalah dalam rangka pembiasaan, 

maka orang tua dapat melatih anak dengan cara-cara sebagai berikut:
16

 

1. Teladan  

Memberikan keteladanan dengan cara mengajak anak melaksanakan 

shalat berjamaah.orang yang paling banyak diikuti oleh anak dan yang 

paling kuat menanamkan pengaruhnya ke dalam jiwa anak adalah orang 

                                                 
16

 Rini Ismayanti, “Cara Melatih dan Mengenalkan Shalat Anak Sejak Usia Dini” (On-line), 

tersedia di http://www.hambaallah.net/2016/08/cara-melatih-dan -mengenalkan-sholat.html?m=1. (03 

Juli 2017) 
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tuanya. Oleh karena itu, Rasulullah SAW memerintahkan aagar orang tua 

dapat menjadi teladan yang baik bagi anak-anak mereka. Pada tahap 

awal, keteladanan yang dapat dicontoh anak adalah gerakan-gerakan 

shalat. 

2. Melatih berulang-ulang  

Melatih gerakan dan bacaan shalat pada anak usia dini hendaknya 

dilakukan dengan cara berulang-ulang semakin sering anak usia dini 

mendapatkan stimulasi tentang gerakan shalat, apalagi diiringi dengan 

pengarahan tentang bagaimana gerakan yang benar secara berulang-

ulang maka anak usia dini semakin mampu melakukannya. Begitu juga 

dengan bacaan shalat. Semakin sering didengar oleh anak, maka semakin 

cepat anak hafal bacaan shalat tersebut. 

3. Suasana nyaman dan aman 

Menghadirkan suasana belajar shalat yang memberikan rasa aman dan 

menyenangkan bagi anak dalam menerima seluruh proses pendidikan 

shalat yang diselenggarakan saat anak usia dini mengikuti gerakan orang 

tua dalam shalat, pada tahap awal terkadang bisa mengganggu 

kekhusukan shalat orang tua. Orang tua harus dapat memahami bahwa 

tindakan anak meniru gerakan orang tua adalah proses belajar, sehingga 

sekalipun anak dapat mengganggu kekhusukan shalat orang tua, anak 

tidak boleh dimarahi atau dilarang dekat dengan orang tua saat shalat. 

Pengarahan tentang bagaimana tata cara shalat yang benar kita ajarkan 
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kepada anak setelah proses shalat berlangsung. Dalam tahap lanjut, anak 

tidak hanya bisa meniru gerakan shalat, tapi juga memiliki kebanggaan 

untuk menggunakan simbol-simbol islami baik dalam ucapan maupun 

perilaku dalam shalatnya dan sebagainya.  

4. Tidak Memaksa tapi Tegas Beri Arahan Dengan halus. 

Tidak melakukan pemaksaan dalam melatih anak usia dini melakukan 

shalat. Perkembangan kemampuan anak melakukan gerakan shalat  

adalah hasil dari pematangan proses belajar yang diberikan. Pengalaman 

dan pelatihan akan mempunyai pengaruh pada anak bila dasar-dasar 

keterampilan atau kemampuan yang diberikan telah mencapai 

kematangan. Kemudian, dengan kemampuan ini, anak dapat mencapai 

tahapan kemampuan baru yaitu dapat melakukan gerakan shalat 

sekalipun belum berurutan. Pemaksaan latihan kepada anak sebelum 

mencapai kematangan akan mengakibatkan kegagalan atau setidaknya 

ketidakoptimalan hasil.Anak seolah-olah mengalami kemajuan, padahal 

itu merupakan kemajuan yang semu. Disamping itu, latihan yang gagal 

dapat menimbulkan kekecewaan pada anak atau rasa ”tidak suka” pada 

kegiatan yang dilatihkan. Dengan demikian, saat anak usia dini tidak 

bersedia diajak shalat bersama, maka orang tua tidak harus memaksakan 

anak. 

5. Tidakmembanding-bandingkan  

Secara fisik, semakin bertambah usia anak maka semakin mampu 
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melakukan gerakan - gerakan motorik dari yang sederhana sampai yang 

komplek. Namun perlu diperhatikan adanya keunikan setiap anak. Bisa 

jadi tahapan perkembangan gerakan motorik antara anak pertama lebih 

cepat dibandingkan anak kedua. Oleh karenanya, penting bagi orang tua 

untuk memperhatikan perkembangan seseorang, dan tidak membanding-

bandingkan dengan sang kakak atau anak yang lain yang seusia dengan 

anak. Bisa jadi sang anak lebih cepat bisa mencontoh gerakan shalat 

dibandingkan dengan sang adik. Dalam kondisi ini orang tua tidak boleh 

langsung menilai bahwa sang adik tidak pintar seperti sang kakak. Setiap 

anak harus mendapatkan perhatian dari orang tua hingga muncul 

penghargaan atas diri anak dan antar sesama anak. 

Shalat merupakan suatu kewajiban dari Allah SWT atas setiap orang 

mukmin. Ayat Al-Qur’an yang mewajibkan shalat antara lain: 

                     

Artinya : “Dan dirikanlah shalat, dan keluarkanlah zakat, dan tunduklah/rukuk 

bersama-sama orang-orang yang rukuk”. (Qs. Al-Baqarah 2:43) 

                 

                       

            



56 

 

 

Artinya : “Bacalah apa yang telah diwahyukan kepadamu, yaitu Al Kitab (Al-

Qur’an) dan dirikanlah shalat. Sesungguhnya shalat itu mencegah perbuatan 

yang jahat (keji) dan yang mungkar. Dan sesungguhnya mengingat Allah 

(shalat) adalah lebih besar (keutamaannya dari ibadat-ibadat yang lain). Dan 

Allah mengetahui apa yang kamu kerjakan”. (Qs. Al-Ankabut 29:45) 

 

Shalat digolongkan dalam beberapa golongan, antara lain: shalat 

wajib, shalat sunnah dan shalat nafil. Shalat wajib yang terdiri dari shalat 

subuh, dzuhur, ashar, magrib, dan isya’. Merupakan shalat yang wajib 

dijalankan sesuai dengan waktu yang telah ditentukan.  

Dalam shalat terdapat syarat-syarat wajib shalat, yaitu syarat yang 

diwajibkan seseorang untuk mengerjakan shalat. Adapun syarat wajib shalat 

adalah:
17

 

1. Beragama Islam 

2. Sudah baligh dan berakal 

3. Suci dari hadats 

4. Suci seluruh anggota badan, pakaian, dan tempat 

5. Menutup aurat 

6. Menghadap kiblat 

7. Masuk waktu yang telah ditentukan untuk melaksanakan shalat 

8. Mengetahui mana yang rukun, mana yang sunat. 

Rukun shalat adalah sudut atau sisi yang terkuat dari sebuah 

bangunan. Menurut istilah fiqh rukun  adalah bagian dari suatu ibadah yang 
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 Moh Rifa’i, Risalah Tuntunan Shalat Lengkap, (Semarang: PT Karya Toha Putra, 2012), h. 

33. 
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tidak dapat digantikan. Karena itu, setiap muslim agar lebih memahami akan 

rukun-rukun shalat sehingga dapat dicapai suatu ibadah yang baik dan 

sempurna. Rukun-rukun shalat adalah:
18

 

a. Berniat 

b. Takbiratul ihram 

c. Berdiri (bagi yang kuasa), dan boleh duduk atau terlentang (bagi yang 

sakit) 

d. Membaca surat Al-Fatihah pada tiap-tiap raka’at 

e. Ruku’ dengan tumakninah 

f. I’tidal dengan tumakninah 

g. Sujud dua kali dengan tumakninah 

h. Duduk antara dua sujud dengan tumakninah 

i. Duduk tasyahud awal 

j. Duduk tasyahud akhir 

k. Membaca shalawat nabi pada tasyahud akhir 

l. Salam 

m. Tertib, berurutan mengerjakan rukun-rukun tersebut. 

Shalat bisa dikatakan tidak sah atau batal apabila salah satu syaratnya 

tidak dilaksanakan atau ditinggalkan dengan sengaja. Hal-hal yang 

membatalkan shalat adalah:
19

 

                                                 
18

 Ibid., h. 33-34. 
19

 Ibid., h. 34. 
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1. Berhadats 

2. Terkena najis yang tidak dimaafkan  

3. Berkata-kata dengan sengaja walaupun dengan satu huruf yang 

memberikan peringatan  

4. Terbuka auratnya 

5. Mengubah niat, misalnya ingin memutuskan shalat 

6. Makan dan minum meskipun sedikit 

7. Bergerak berturut-turut tiga kali  

8. Membelakangi kiblat 

9. Tertawa terbahak-bahak 

10. Mendahului imamnya dua rukun 

11. Menambah rukun yang berupa perbuatan seperti ruku’ Dan sujud 

12. Murtad, artinya keluar dari Islam. 

Disamping keutamaan wajib dan rukun shalat yang sudah dijelakan 

diatas, jika kita hayati dan maknai serta disimpulkan betapa banyak manfaat 

shalat untuk meraih sukses sejati di dunia dan akhirat yaitu:
20

 

a. Shalat adalah sarana berkomunikasi kita dengan Allah SWT. Sarana kita 

untuk membangun hubungan dengan Allah SWT, yang telah 

menciptakan kita dan segala isi dunia ini.  

                                                 
20

 Boy Hadi Kurniawan, “Shalat Membentuk Pribadi Sukses Sejati Dunia Akhirat” (On-line), 

tersedia di https://boyhadiconsist.wordpress.com/2011/03/31/shalat-membentuk-pribadi-sukses-sejati-

dunia-akhirat/. (04 September 2017) 

https://boyhadiconsist.wordpress.com/2011/03/31/shalat-membentuk-pribadi-sukses-sejati-dunia-akhirat/
https://boyhadiconsist.wordpress.com/2011/03/31/shalat-membentuk-pribadi-sukses-sejati-dunia-akhirat/
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b. Shalat mengajarkan dan mendidik kita untuk membangun kepribadian 

kita menjadi pribadi yang visioner dan sukses dimasa depan. 

c. Shalat mengajarkan kita untuk membersihkan hati, pikiran, tubuh dan 

panca indra kita dari hal-hal yang dapat mengotorinya. 

d. Shalat mengajarkan kita untuk menghargai waktu dan memanfaatkan 

waktu dengan baik. 

e. Shalat mendidik kita untuk senantiasa berdoa dan memohon kesuksesan 

dan kebahagian kepada Allah SWT. 

f. Shalat mendidik kita untuk menjadi pribadi yang khusuk dan kekhusukan 

itu yang akan mengantarkan kita meraih kesuksesan. 

g. Shalat yang dilaksanakan dengan khusuk dan sungguh-sungguh dapat 

mencegah kita dari kemunafikan. Shalat adalah pembeda antara orang 

beriman dan munafiq. 

h. Shalat mendidik kita menjadi pribadi yang sabar.   

Tugas orang tua menanamkan pengalaman shalat pada anak bukan lah 

mudah, orang tua harus memiliki kesabaran, ketekunan, kedisiplinan dan 

ketelitian dalam menanamkan shalat pada anak. Mulai dari mengenalkan hal-

hal tentang shalat, memberikan contoh keteladanan tentang shalat, mengajak 

anak menjalankan shalat sampai anak tersebut sadar menjalankan shalat 

dengan sendirinya. Perkara ini bukanlah sesuatu yang ringan. Karena orang 

tua disini berinteraksi dengan jiwa manusia bukan dengan adonan atau tanah 

kering. Peribahasa Inggris mengatakan, “Barangkali anda mampu memaksa 
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seekor kuda untuk mencebur ke sungai, tapi selamanya anda tidak akan bisa 

memaksanya untuk minum”. Di sana ada kesulitan, kerja berat, dan 

melelahkan, bahkan pada dasarnya dia merupakan salah satu bentuk jihad. 

Ada beberapa poin dibawah ini untuk membantu kita sebagai orang 

tua dalam meringankan kesulitan-kesulitan dan melanjutkan perjuangan dalam 

mendidik anak:
21

 

1. Hendaknya kita mendidik mereka sejak dini. Sebab segala sesuatu 

dimulai sejak dini tentunya akan lebih mudah. 

2. Perhatian yang baik kepada anak pertama merupakan modal bagi anak 

berikutnya. Karena, adik-adiknya akan menjadikannya sebagai suri 

tauladan dan dia lebih dekat kepada mereka dibanding kepada kedua 

orang tuanya. Sehingga mereka akan mengikutinya dalam segala aspek. 

3. Menjadikannya sebagai ladang pahala disisi Allah SWT. 

4. Hendaklah niat awal kita adalah mengharapkan keridhaan Allah SWT. 

5. Sabar dan terus berusaha menyabarkan diri mengikuti perintah Allah 

SWT. 

6. Merendahkan diri sambil memohon kepada Allah SWT. 

7. Selamanya tidak berputus asa dari rahmat Allah SWT. 

Dalam memberikan pendidikan kepada anak-anak, pasti ada faktor 

pendukung dan penghambat dalam pelaksanaannya. Faktor pendukung 

implementasi pendidikan shalat yaitu kesungguhan, keteladanan, dan 
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 Amani Ar-Ramadi, Pendidikan Cinta Untuk Anak, (Solo: Aqwam, 2013), h. 175-177. 
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pengawasaan orang tua dalam membina anak-anak dalam memahami ajaran 

shalat, dan melaksanakannya serta dukungan dari masyarakat. Dan faktor 

pendukung orang tua dalam melakukan peranannya didukung oleh latar 

belakang pendidikan agama, lingkungan yang religious serta keinginan orang 

tua yang mempunyai anak yang shaleh dan shalehah.  

Faktor penghambat adalah adanya tayangan televisi, kesibukan dan 

kelengahan orang tua serta tidak maksimalnya dukungan masyarakat. Dan 

adapun faktor penghambat lainnya yaitu: lemahnya kedisiplinan orang tua 

dalam mendidik anak, kurangnya kerjasama dari kedua orang tua dalam 

menanamkan ibadah shalat, dan anggapan orang tua yang tidak ingin 

membebani anaknya dalam usia yang dianggap masih terlalu dini. Upaya-

upaya yang dilakukan untuk mengatasi hambatan-hambatan dalam 

mengimplementasikan shalat terhadap anak adalah meningkatkan pembinaan 

dan pengawasan terhadap pelaksanaan ibadah shalat anak. 

Pertama, memasukkan anak belajar di taman pendidikan Al-Qur’an, 

dan memilihkan anak teman bergaul anak yang baik, serta mengikut sertakan 

anak untuk menghadiri acara hari-hari besar islam. Implikasi penelitian, satu 

meningkatkan kualitas anak dalam mengimplementasikan pendidikan shalat 

dalam bentuk pelaksanaan ibadah sangat terkait dengan kesungguhan orang 

tua dan para pendidik dalam mendidik anak melaksanakan  ibadah shalat. 
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Kedua, orang tua dan para pendidik hendaknya memberikan 

keteladanan yang baik, dan membiasakan anak untuk mengajarkan shalat 

karena keteladanan, dan pembiasaan sangat penting dalam perkembangannya. 

Tiga, orang tua, para pendidik, dan masyarakat diharapkan agar lebih 

sungguh-sungguh dalam memberikan pengawasan dan bimbingan terhadap 

anak dalam mengimplementasikan pendidikan shalat, agar anak-anak dapat 

melaksanakannya dan dapat mengaplikasikannya dalam kehidupan sehari-

harinya.
22

 

Dalam hal ini, peneliti menyimpulkan bahwa faktor pendukung dan 

penghambat pelaksanaan ibadah dimulai dari orang tuanya. Seperti kesibukan, 

dan kelengahan orang tua. Adapun cara mendukung pelaksanaan ibadah shalat 

yaitu dengan cara memberikan pembinaan, pengawasan dan membiasakan 

anak untuk melakukan shalat yang sangat penting dan untuk pertumbuhan 

perkembangannya. Dan bisa orang tua memberikan motivasi yang bersifat 

materi maupun maknawi sangatlah baik. Motivasi itu diharapkan bisa 

memberi peran yang besar terhadap jiwa anak dan juga terhadap kemajuan 

gerakannya yang positif dan membangun dalam menyikap potensi-potensi dan 

kecondongan-kecondongan yang dimilkinya. Disamping itu, ia juga 

mendorong anak untuk terus maju ke depan. 

                                                 
22

 Uzzaewa, “Faktor Pendukung dan Penghambat Penerapan Pendidikan Agama Islam 

Dalam Lingkungan” (On-line), tersedia di http://uzzaewa.blogspot.co.id/2014/06/faktor-pendukung-

dan-penghambat.html?m=1. (04 Agustus 2017) 
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Kegiatan bimbingan shalat merupakan salah satu upaya untuk 

menerapkan bagaimana nilai-nilai ajaran agama Islam. Dengan melaksanakan 

bimbingan shalat, diharapkan pada anak usia dini memiliki kepribadian yang 

mandiri, cerdas, bertanggung jawab, beriman dan bertakwa kepada Allah 

SWT. Berdasarkan uraian diatas maka kerangka berfikir teoritis itu dapat di 

gambarkan sebagai berikut : 
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Bagan 1 
 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

  

 

 

     

    

Peran Orang Tua Dalam 

Menanamkan Ibadah Shalat 

Pada Anak Usia Dini 

1. Keteladanan 

2. Adat kebiasaan 

3. Nasehat 

4. Perhatian dan 

pengawasan 

5. Hukuman 

6. dll 

 

Metode 

 

Motivasi 

1. Beri Teladan. 

2. Ajarkan Tata 

Cara Shalat. 

3. Jelaskan 

Mengapa 

Harus Shalat. 

4. Penyediaan 

Fasilitas. 

5. Pemberian 

Hadiah Dan 

Pujian.  

6. dll 

 

Faktor 

Pendukung dan 

Penghambat 

1. Kesibukan dan 

kelengahan 

orang tua serta 

tidak 

maksimalnya 

dukungan 

masyarakat 

2. Adanya 

dorongan dari 

orang tua 

3. dll 
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BAB III 

GAMBARAN UMUM DESA GEDONG TATAAN DAN PERAN ORANG TUA 

DALAM MENANAMKAN IBADAH SHALAT PADA ANAK USIA DINI 

 

A. Gambaran Umum Desa Gedong Tataan Kabupaten Pesawaran  

1. Sejarah Terbentuknya Desa Gedong Tataan 

Diriwayatkan asal usul Desa Gedong Tataan Kabupaten 

Pesawaran, menurut data pokok Desa Gedong Tataan Kabupaten 

Pesawaran. Bahwasanya wilayah Kabupaten Pesawaran, Provinsi 

Lampung, baru dimekarkan dari Kabupaten induknya yaitu Lampung 

Selatan pada tahun 2007, namun berbagai peristiwa sejarah pernah 

mewarnai daerah ini, seperti adanya pemerintahan adat, sebagai daerah 

kolonisasi pertama di Indonesia, pertempuran disejumlah tempat di 

Pesawaran saat agresi militer Belanda II, bagian dari wilayah Kabupaten 

Lampung Selatan hingga pemekaran Kabupaten.  

Penduduk pribumi suku Lampung di Kabupaten Pesawaran 

sebagian besar beradat Saibatin dan selebihnya Pepadun. Disejumlah 

tempat di daerah ini akan dapat ditemui kampung-kampung masyarakat 

asli suku Lampung di Pesawaran. Perkampungan penduduk pribumi ini, 

diantaranya berada di Gedong Tataan, Negeri Sakti, Way Lima, Padang 

Ratu, Kedondong, Padang Cermin, dan sekitarnya. Dalam kehidupan 
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sehari-hari di kampung, mereka menggunakan bahasa daerah dan adat 

istiadat setempat. 

Selain masyarakat asli suku Lampung, daerah di Pesawaran 

dimukimi pula penduduk pendatang, baik melalui kolonisasi maupun 

datangan lainnya. Sejarah panjang transmigrasi di Indonesia yang 

dimulai pada masa pendudukan pemerintahan kolonial Belanda, yang 

awalnya dikenal dengan isltilah kolonisasi, penempatannya pertama kali 

dilakukan di wilayah Kabupaten Pesawaran sekarang.  

Kolonisasi pertama di Lampung berlangsung pada tahun 1950 

dan penempatannya berada di Gedong tataan Kabupaten Pesawaran. 

Kedatangan para kolonis dari Bagelen Purworejo Jawa Tengah ke daerah 

ini berlangsung dalam 5 (lima) tahap, yakni antara tahun 1905 hingga 

1909. Selama 5 tahun berturut-turut pemerintah Hindia Belanda 

mendatangkan warga tersebut seiring dengan penyiapan lahan bagi 

mereka.  

Kedatangan Belanda dengan bala tentaranya pada awal Januari 

1949 Belanda memasuki Lampung dan tanggal 15 Januari 1949 setelah 

terjadi pertempuran sengit dengan TNI dan Lasykar, Gedong Tataan 

berhasil mereka duduki. Situasi mereda setelah Belanda mengakui 

kedaulatan Republik Indonesia tanggal 27 Desember 1949, tanggal ini 

merupakan penyerahan secara simbolik daerah Lampung dari Belanda. 
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Pada tahun 1968 Kabupaten Lampung Selatan diusulkan untuk 

dimekarkan menjadi 3 Kabupaten, yakni Kabupaten Rajabasa dengan 

ibukota Kalianda sekarang Kabupaten Lampung Selatan, Kabupaten 

Tanggamus dengan ibukota Kota Agung yang terbentuk pada Tahun 

1997 dan Kabupaten Pesawaran dengan ibukota Gedong Tataan 

terbentuk pada tahun 2007. Dari beberapa tahapan kebijakan daerah 

tersebut, maka akhirnya pada tanggal 17 Juli 2007 DPR RI menyetujui 

pembentukan Kabupaten Pesawaran yang dibentuk berdasarkan undang-

undang nomor 33 tahun 2007 tertanggal 10 Agustus 2007 tentang 

pembentukan Kabupaten Pesawaran di Provinsi Lampung, kemudian 

sebagai tindak lanjut dari penetapan undang-undang tersebut akhirnya 

pada tahun 2007 hingga sekarang jumlah kecamatan di Kabupaten 

Pesawaran telah mengalami perubahan akibat adanya pemekaran 

sehinnga totalnya menjadi 11 Kecamatan, yaitu Gedong tataan, Negeri 

Katon, Tegineneng, Way Lima, Padang Cermin, Punduh Pidada, dan 

Kedondong, Way Khilau, Marga Punduh Teluk Pandaan dan Way Ratai.  

Desa Gedong Tataan sendiri yang merupakan tempat penelitian 

oleh penulis adalah sebuah kecamatan yang juga merupakan pusat 

pemerintahan (ibu kota) Kabupaten Pesawaran. Kecamatan ini tadinya 

merupakan Kecamatan dari Kabupaten Lampung Selatan. Kecamatan ini 

terletak diantara Kota Bandar Lampung dan Pringsewu, nama Gedong 

Tataan sendiri berasal dari kata gedung yang tertata yang dahulu dikuasai 
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Belanda dan kemudian berhasil direbut tentara RI. Sekarang gedung 

tersebut telah menjadi markas dan barak infantri TNI Kompi Senapan A, 

Komando Resort Militer-143 Garuda Hitam, dibawah naungan Komando 

Daerah Militer-II Sriwijaya.  

Bertolak dari kenyataan tersebut, masyarakat Desa Gedong 

Tataan Kabupaten Pesawaran mempunyai visi & misi agar sejalan 

dengan semangat era reformasi. Visi & misi Desa Gedong Tataan 

Kabupaten Pesawaran sebagai berikut : 

a. Visi Pembangunan Desa 

Bersama masyarakat Desa Gedong Tataan  mewujudkan cita-cita 

luhur, mewujudkan Kabupaten Pesawaran yang maju, makmur dan 

sejahtera. 

b. Misi Pembangunan Desa 

1) Bersama masyarakat Gedong Tataan mewujudkan 

pemerintahan  yang bersih, terpercaya, dan melayani. 

2) Mewujudkan pembangunan infrastruktur mantap dan 

berkualitas. 

3) Meningkatkan kemandirian sumber daya manusia. 

4) Meningkatkan sumber daya alam yang ada. 

5) Mewujudkan jaminan pada masyarakat Gedong Tataan yang 

aman, nyaman, dan tentram. 



69 

 

 

 

6) Mewujudkan keluarga sehat sejahtera melalui peran aktif ibu-

ibu PKK, Posyandu dan oraganisasi lainnya. 

7) Mewujudkan jaminan kesejahteraan hukum dan hak asasi 

manusia bagi masyarakat Gedong Tataan. 

8) Meningkatkan peran serta masyarakat dalam berswadaya 

membangun desa 

9) Menjaga dan memelihara ketentraman, ketertiban dan 

kerukunan warga. 

Perangkat Desa Gedong Tataan Kabupaten Pesawaran : 
1
 

a) Kepala Desa    : Hamsinar  

b) Sekertaris    : Surawan 

c) Bendahara    : Dedi Afrizal 

d) Ketua BPD    : Ahmad Basri 

e) KAUR Pemerintahan   : Anita 

f) KAUR Pembangunan   : A. Muthalib 

g) KAUR Kesra    : Efendi 

h) KAUR Umum    : Matsidi  

 

 

 

 

                                                 
1
 Data Pokok Desa Gedong Tataan Kabupaten Pesawaran, 2016. 
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2. Geografis Desa  

a. Penduduk Dilihat Dari Jumlah Sumber Daya Manusia 

Secara umum Desa Gedong Tataan terletak di Kecamatan 

Gedong Tataan Kabupaten Pesawaran. Dengan potensi sumber daya 

manusia sebagai berikut :
2
 

Tabel 1 

Data Penduduk Desa Gedong Tataan 

Berdasarkan Sumber Daya Manusia 

No Keterangan SDM yang ada  Jumlah  

1 Jumlah Laki-laki 2122 Orang  

2 Jumlah Perempuan  2078 Orang 

3 Jumlah Total  4200 Orang 

4 Jumlah Kepala Keluarga    192 Orang  

5 Kepadatan Penduduk   

 

Sumber : Data Pokok Desa Gedong Tataan diambil 

pada tanggal 20 April 2017 

 

b. Penduduk Dilihat Dari Pendidikan  

Menurut wawancara yang dilakukan penulis di kantor 

kelurahan, Bapak Surawan mengatakan pendidikan orang tua akan 

berpengaruh pula terhadap penanaman ibadah shalat pada anak 

khusus nya pada anak usia dini, terlebih orang tua adalah pendidik 

                                                 
2
 Data Pokok Desa Gedong Tataan Kabupaten Pesawaran, 2016. 
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pertama bagi anak-anaknya.
3
 Berikut data pendidikan masyarakat 

Desa Gedong Tataan Kabupaten Pesawaran : 
4
 

 

Tabel 2 

Data Penduduk Desa Gedong Tataan 

Berdasarkan Tingkat Pendidikan 

No Keterangan Laki-laki Perempuan 

1 
Usia 3-6 Tahun Yang Belum 

Masuk Tk 
  90 Orang   81 Orang 

2 
Usia 3-6 Tahun Yang Sedang 

Tk/Play Goup 
 18  Orang   35 Orang 

3 
Usia 7-18 Tahun Yang Tidak 

Pernah Sekolah 
   4  Orang     3 Orang 

4 
Usia 7-18 Tahun Yang Sedang 

Sekolah 
261 Orang 247 Orang 

5 
Usia 18-56 Tahun Yang Tidak 

Pernah Sekolah 
  10 Orang   19 Orang 

6 
Usia 18-56 Tahun Pernah SD 

Tetapi Tidak Tamat 
  81 Orang   60 Orang 

7 Tamat SD/Sederajat 517 Orang   28 Orang 

8 
Jumlah Usia 12-56 Tahun Tidak 

Tamat SLTP 
  11 Orang   31 Orang 

9 
Jumlah Usia 18-56 Tahun Tidak 

Tamat SLTA 
131 Orang 120 Orang 

10 Tamat SMP/Sederajat 421 Orang 416 Orang 

12 Tamat SMA/Sederajat 429 Orang 424 Orang 

13 Tamat D-1/Sederajat     2 Orang     4 Orang 

14 Tamat D-2/Sederajat     4 Orang     6 Orang 

15 Tamat D-3/Sederajat     6 Orang     2 Orang 

16 Tamat S-1/Sederajat     9 Orang   14 Orang 

17 Tamat S-2/Sederajat     3 Orang   ─  Orang 

18 Tamat S-3/Sederajat   ─  Orang   ─  Orang 

19 Tamat SLB A   ─  Orang   ─  Orang 

20 Tamat SLB B     2 Orang   ─  Orang 

                                                 
3
 Surawan, wawancara dengan penulis, Sekretaris Desa Gedong Tataan, Gedong Tataan 20 

April  2017. 
4
 Data Pokok Desa Gedong Tataan Kabupaten Pesawaran, 2016. 
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21 Tamat SLB C     4 Orang     2 Orang 

22 Jumlah Total 3495 Orang 

 

Sumber : Data Pokok Desa Gedong Tataan 

di ambil pada tanggal 20 April 2017 

 

c. Penduduk Dilihat Dari Pekerjaan 

Berikut daftar pekerjaan masyarakat Desa Gedong Tataan 

Kabupaten Pesawaran :
5
 

Tabel 3 

Data Penduduk Desa Gedong Tataan 

Berdasarkan Tingkat Perekonomian 

No Jenis Pekerjaan Laki-laki Perempuan 

1 Petani  803 Orang 428 Orang 

2 Buruh Tani 227 Orang 278 Orang 

3 Pegawai Negeri Sipil   19 Orang   22 Orang 

4 
Pengrajin Industri Rumah 

Tangga 
15 Orang  18 Orang 

5 Pedagang Keliling    ─  Orang     6 Orang 

6 Peternak      1 Orang   ─  Orang 

7 Montir      4 Orang   ─  Orang 

8 Dokter Swasta   ─  Orang     2 Orang 

9 Bidan Swasta   ─  Orang     5 Orang 

10 Perawat Swasta   ─  Orang     2 Orang 

11 Pembantu Rumah Tangga   ─  Orang   16 Orang 

12 TNI     9 Orang   ─  Orang 

13 POLRI     7 Orang   ─  Orang 

14 Pensiunan PNS/TNI/POLRI   18 Orang  12  Orang 

15 Pengusaha Kecil dan Menengah 187 Orang 175 Orang 

16 Jasa Pengobatan Alternatif     1 Orang   ─  Orang 

17 Karyawan Perusahaan Swasta 157 Orang 172 Orang 

18 
Karyawan Perusahaan 

Pemerintah 
 5 Orang    1 Orang 

                                                 
5
 Data Pokok Desa Gedong Tataan Kabupaten Pesawaran, 2016. 
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19 Pelajar/Mahasiswa 601 Orang 727 Orang 

20 Belum Bekerja  566 Orang 554 Orang 

21 Jumlah Total 5038 Orang 

 

Sumber : Data Pokok Desa Gedong Tataan 

di ambil pada tanggal 20 April 2017 

 

3. Kondisi Sosial Budaya dan Kehidupan Keagamaan  

Jika dilihat dari kehidupan sehari-hari penduduk desa Gedong 

Tataan memiliki cara bergaul dengan masyarakat yang tidak jauh 

berbeda dengan masyarakat pada umumnya, sebagaimana masyarakat 

pedesaan, dimana masyarakat yang ada di desa Gedong Tataan masih 

mempunyai rasa sosial dan solidaritas yang cukup tinggi, hal ini terlihat 

dari observasi yang penulis lakukan bahwa masyarakat desa Gedong 

Tataan masih mempunyai kebersamaan yang kuat, misalnya ketika ada 

yang mengadakan hajatan pada salah satu anggota masyarakat beserta 

kegiatan gotong royong dan kerja bakti baik di masjid, kuburan dan 

perbaikan jalan, yang dilakukan hampir setiap hari minggu. 

Dari sisi kehidupan keagamaan penduduk Desa Gedong Tataan 

mayoritas memeluk Agama Islam, adapun agama lain yang diakui secara 

nasional terdapat di dalam masyarakat yang memeluknya secara turun 
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temurun. Berikut data penduduk Desa Gedong Tataan Kabupaten 

Pesawaran menurut agama : 
6
  

Tabel 4 

Data Penduduk Desa Gedong Tataan 

Berdasarkan Agama 

No Agama Laki-laki Perempuan 

1 Islam  2474 Orang 2311 Orang 

2 Kristen      62 Orang     81 Orang 

3 Katholik        3 Orang       3 Orang 

4 Buddha      47 Orang     57 Orang 

5 Jumlah 5038 Orang 

Sumber : Data Pokok Desa Gedong Tataan 

di ambil pada tanggal 20 April 2017 

Dari data tabel diatas dapat diketahui bahwa mayoritas 

masyarakat di Desa Gedong Tataan memeluk Agama Islam. Hal ini 

terlihat seperti aktifitas rutin yang dilakukan oleh masyarakatnya. 

Adapun usaha yang dilakukan para orang tua yang tinggal di desa 

Gedong Tataan dalam memberikan pendidikan agama pada anaknya 

adalah dengan cara memasukkan anak-anak ke TPA, yang dilaksanakan 

pada siang dan malam hari, akan tetapi disaat libur sekolah TPA 

dilaksanakan pada pagi hari.
7
 Selain itu menurut wawancara yang 

dilakukan penulis, Ibu Andi mengatakan masyarakat Desa Gedong 

Tataan menjadikan agama sebagai sarana untuk berinteraksi dan 

                                                 
6
 Data Pokok Desa Gedong Tataan Kabupaten Pesawaran, 2016. 

7
 Observasi, Gedong Tataan, 18 April 2017. 
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silahturahmi misalnya diadakan pengajian untuk ibu-ibu setiap hari 

jum’at yang dilaksanakan di masjid Baitul Magfiroh.
8
 

Masyarakat Desa Gedong Tataan menerapkan pengajian ibu-ibu 

yang dilakukan rutin satu minggu sekali ini dapat mengubah pola fikir 

masyarakat salah satu materi ialah mengenai kesadaran akan pentingnya 

pendidikan agama dalam masyarakat misalnya pendidikan dalam 

menanamkan ibadah shalat yang mulai ditanamkan pada anak sejak usia 

dini. 

 

B. Peran Orang Tua Dalam Menanamkan Ibadah Shalat Pada Anak Usia 

Dini 

Dalam agama Islam, shalat bukan saja sebagai salah satu unsur agama 

Islam sebagaimana amalan-amalan yang lain, akan tetapi merupakan amalan 

yang pertama kali dihisab. Karena itu kedudukannya demikian penting dalam 

agama, maka shalat menjadi tempat bertumpu dan bergantung bagi amalan-

amalan yang lain, yang karenanya jika shalat seseorang itu rusak maka 

menurut agama Islam rusaklah seluruh amalannya, dan sebaliknya itu baik, 

maka baik pula seluruh amalannya. Keterangan diatas menunjukkan 

pentingnya menunaikan ibadah shalat lima waktu, karena itu sangat 

diperlukan peran orang tua dalam menanamkan ibadah shalat pada anak sejak 

dini. 

                                                 
8
 Andi, wawancara dengan penulis, Masyarakat, Gedong Tataan, 6 Agustus 2017 
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Hal ini sejalan dengan pendapat Ibu Lia selaku orang tua dari Icha, 

tentang peran orang tua dalam menanamkan ibadah shalat pada anak sejak 

dini, pada keluarga tersebut peran yang dilakukan oleh Ibu Lia terlihat pada 

keseharian yang dilakukan pada anaknya dengan menggunakan pendekatan 

keteladanan yaitu memberikan contoh langsung, dan mengawasi anaknya 

pada saat melaksanakan ibadah shalat, baik itu di rumah maupun di masjid. 

Ibu Lia juga sering memberikan hadiah sebagai motivasi untuk anaknya 

dalam melaksanakan ibadah shalat, ketika Icha sedang tidak mau 

melaksanakan shalat. 

Hal ini berdasarkan wawancara dengan Ibu Lia tentang peran orang 

tua dalam menanamkan ibadah shalat pada anak usia dini, beliau mengatakan: 

“Kalau yang kami lakukan buat Icha, kami tidak terlalu memaksakan 

jadi tergantung kondisi dia aja, tapi ya kami selalu mengajak dia untuk 

shalat berjamaah, terus kami kasih contoh ke Icha bagaimana gerakan 

shalat yang benar, ya biar nanti besar nya dia sudah terbiasa 

menjalankan shalat.........”
9
 

 

Dari sini dapat disimpulkan bahwa, peran orang tua dalam 

menanamkan ibadah shalat pada anak usia dini sangat diperlukan yaitu 

dengan cara memberikan contoh atau mempraktekkan langsung kepada anak 

bagaimana cara shalat yang benar. Hal ini dikarenakan anak selalu meniru dan 

mempraktekkan apa yang ia lihat dalam lingkungannya. Dengan memberikan 

                                                 
9
 Lia, wawancara dengan orang tua dari Icha anak berusia 6thn, Masyarakat, Gedong Tataan, 

23 Juli 2017 
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contoh langsung kepada anak diharapkan anak akan mengingat serta nantinya 

akan terbiasa menjalankan shalat tanpa harus disuruh oleh orang tuannya. 

 Dalam usia ini di TPA sudah diajarkan mengenai shalat, tata cara 

berwudhu, latihan membaca, menghafal do’a-do’a, dan menulis arab. 

Sehingga pada waktu yang telah ditentukan anak bisa melakukan shalat, 

berwudhu, bisa membaca, menghafal do’a-do’a, dan menulis arab dengan 

baik dan benar.
10

 Dengan harapan ketika anak dewasa kelak ia bisa 

mengamalkan dan menerapkan apa yang telah ia pelajari. 

 Hal ini pun kembali di tegaskan oleh Ibu Ulum selaku orang tua dari 

Mego dalam hasil wawancara dengan penulis, beliau mengemukakan: “Kalau 

saya bimbing Mego shalat tak nasehati, tapi ya pelan-pelan dinasehatinya 

namanya juga anak kecil jadi ya harus sabar-sabar, biar anakku bisa 

mendengarkan terus bisa dibayangin apa maksud omongan dari orang 

tuanya......”
11

 

Usaha dalam menanamkan ibadah shalat pada anak memang sudah 

tanggung jawab orang tua, tetapi tidak semua orang tua mampu untuk 

mendidiknya sendiri, hal ini bukan berarti orang tua lepas tangan dari 

permasalahan ini, akan tetapi orang tua mencari bantuan untuk membantu 

dirinya dalam menyelesaikan permasalahan yang ia hadapi. Dari penjelasan 

tersebut dapat disimpulkan bawha cara yang digunakan orang tua dalam 

                                                 
10

 Observasi di TPA Baitul Magfiroh, Gedong Tataan, 18 Juli 2017 
11

 Ulum, wawancara dengan orang tua dari Mego anak berusia 6thn, Masyarakat, Gedong 

Tataan, 25 Juli 2017 
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menanamkan ibadah shalat pada anak sejak dini yaitu dengan cara 

menasehati. Hal ini dikarenakan, anak lebih suka dinasehati. Dengan nasehat 

yang tulus akan berpengaruh terhadap jiwa anak, sehingga akan meninggalkan 

bekal yang mendalam. 

 Ibu Weni pun sependapat saat memberikan pernyataannya dalam 

wawancara dengan penulis bahwa dalam hal pemberian nasehat orang tua 

harus dapat memperhatikan serta menyesuaikan waktu yang tepat dan sesuai 

dalam pemberian nasehat dan pemberian pemahaman pada anak seperti pada 

waktu santai keluarga dan di saat suasana hati anak merasa gembira dan 

senang. Dalam peryataan lain beliau juga mengemukakan tentang peran orang 

tua dalam menanamkan ibadah shalat pada anak sejak dini: 

“Biasanya kalau kami membimbing anak tak perhatikan, jadi kan 

anakku seneng, oh aku di perhatikan ibuku misalnya, terus sekarang 

tak masukki ke TPA biar bisa bantu meningkatkan pemahaman 

tentang agama, meskipun aku sama bapaknya repot sama kerjaan, tapi 

tetep tak sempetin buat ngajarin dia ......”
12

 

 

Dalam penjelasan tersebut dapat disimpulkan bahwa cara yang digunakan 

orang tua selain memberikan nasehat adalah dengan bentuk memperhatikan si 

anak tersebut. Di karenakan, jika sang anak mendapatkan perhatian dari orang 

tua, maka sang anak akan merasa dirinya di bimbing, dan dari bentuk 

memperhatikan bisa menghasilkan hasil yang positif, karena anak cenderung 

kepada kebaikan. Meskipun dengan adanya kesibukan dari orang tua tapi Ibu 

                                                 
12

 Weni, wawancara dengan orang tua dari Dea anak berusia 6thn, Masyarakat, Gedong 

Tataan, 25 Juli 2017 
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dari 2 anak ini selalu menyempatkan untuk membimbing anaknya kearah 

yang benar. 

Dalam hal membimbing anak, orang tua harus mengerti anak sebelum 

memberikan pemahaman terutama perihal ibadah shalat, oleh karena itu 

sesering mungkin orang tua harus mengajak anak untuk sharing, berbagi 

keluh kesah dan pendapat, dengan demikian anak merasa dihargai oleh kedua 

orang tuanya. Anak paling menyukai jika ayah dan ibunya memuji serta 

membanggakan apalagi jika memberikan pujian berupa kata-kata yang baik. 

Tidak hanya memberikan nasehat dan contoh pada anak mengenai ibadah 

shalat tetapi orang tua juga harus menerapkan kedisiplinan kepada anak 

dengan cara membiasakan anak itu melakukan kegiatan yang baik dan 

berguna, hal ini diungkapkan oleh Ibu Neta yaitu dalam wawancara dengan 

penulis: “Kalau aku mendidik anakku, di biasakan buat shalat berjamaah 

bareng sama ibu bapaknya dirumah kalau nggk ya ikut bapak nya shalat 

berjamaah di masjid......”
13

 

Dari penjelasan Ibu Neta dapat disimpulkan bahwa peran orang tua 

dalam menanamkan shalat pada anak bukan hanya memberikan contoh 

kepada anak tetapi juga harus diiringi dengan membiasakan si anak tersebut 

dalam melaksanakan shalat. Selain itu, Ibu Neta juga mengatakan ketika 

orang tua hendak melakukan shalat sang anak ikut dengan sendirinya, tanpa 

                                                 
13

 Neta, wawancara dengan orang tua dari Juli anak berusia 6thn, Masyarakat, Gedong 

Tataan, 1 Agustus 2017 
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diperintah dari orang tua. Dari sini jelas bahwa, kesadaran untuk melakukan 

hal yang baik itu dimulai dari dirinya sendiri atau sejak usia dini. “Kalau aku 

tak nasehati, tak kasih pengawasan sama  anaknya, kadang kalau dia bantah 

omongan ku ya tak marahi, biar anakku takut jadi pas besarnya dia nggk 

berani melawan orang tua.......”
14

 

Peran yang diberikan oleh orang tua sangat menentukan keberhasilan 

anak, untuk itu orang tua harus sadar dan harus berlomba-lomba untuk 

mendidik anak-anaknya, selain itu orang tua juga perlu memberikan perhatian, 

nasehat, hukuman dan pendidikan bantuan (pendidikan TPA/ yang lain) 

supaya sang anak memiliki pengetahuan yang luas. 

 Berdasarkan hasil wawancara dengan Ibu Andi orang tua dari Adi, 

dapat disimpulkan bahwa dengan memberikan pengawasan akan 

membuahkan hasil yang positif. Orang tua harus berupaya terus dalam 

masalah pendidikan terutama pendidikan agama, supaya ketika dewasa nanti 

anak akan terhindar dari perbuatan mazdmumah dan akan menunjukkan cita-

cita menjadi manusia yang berguna. “Kalau kami mendidiknya ya kami ajak 

anak kami untuk shalat bareng, kalau tidak dirumah ya kadang di masjid. 

Pokoknya kami biasakan untuk shalat, biar nanti kalau dia sudah besar bisa 

rajin beribadah”.
15

 

                                                 
14

 Andi, wawancara dengan orang tua dari Adi anak berusia 6thn, Masyarakat, Gedong 

Tataan, 6 Agustus 2017 
15

 Gadis, wawancara dengan orang tua dari Rama anak berusia 6thn, Masyarakat, Gedong 

Tataan, 27 September 2017 
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Dari sini dapat disimpulkan bahwa dengan membiasakan anak untuk 

beribadah, maka akan tumbuh dengan iman yang benar, berhiaskan diri 

dengan etika islami, bahkan pada sampai puncak nilai spritual yang tinggi 

serta berkepribadian yang utama. 

Hal lain diungkapkan oleh Ibu Gustia, Ibu Gustia mengatakan : “Kalau 

saya tak kasih pengawasan ke anaknya, kalau waktu shalat ya shalat terkadang 

anakku ya sudah mengerti sendiri oh ini waktu nya shalat begitu..... “
16

 

Dari pengakuan Ibu Gustia dapat disimpulkan bahwa dengan 

memberikan pengawasan akan membuahkan hasil yang positif, karena anak 

kecil cenderung dengan kebaikan, sehingga sangat mudah untuk menjadi baik. 

Berdasarkan wawancara dengan Ibu Karni tentang peran orang tua 

dalam menanamkan ibadah shalat pada anak usia dini, menjelaskan bahwa: 

“Kalau saya sambil mengajarkan shalat jamaah dirumah saya juga nitipin 

anak saya ke TPA, jadi anaknya juga tambah semangat belajar agamanya, 

terkadang ya saya sambil nasehatin biar anaknya nggk kayak anak-anak yang 

lain yang nggk tau shalat ......”
17

 

Berdasarkan wawancara dengan Ibu Karni dapat disimpulkan, orang 

tua harus benar-benar memperhatikan anak dalam masalah pendidikan 

khususnya pendidikan agama dan akhlak, orang tua harus berupaya sekuat 

                                                 
16

 Gustia, wawancara dengan orang tua dari Cindi anak berusia 6thn, Masyarakat, Gedong 

Tataan, 28 September 2017 
17

 Karni, wawancara dengan orang tua dari Ratih anak berusia 6thn, Masyarakat, Gedong 

Tataan, 30 September 2017 
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tenaga dalam mendidiknya, pendidikan orang tua merupakan penentu bagi 

keberhasilan dan masa depan anaknya, jadi sebaik-baiknya pendidikan yaitu 

pendidikan dari orang tua bukan yang lain. 

 Setiap orang tua mempunyai cara yang berbeda-beda dalam 

menanamkan pendidikan agama terutama perihal ibadah shalat pada anak, 

akan tetapi cara orang tua dalam memotivasi anak untuk melakasanakan 

ibadah shalat hampirlah sama, kebanyakan dari orang tua dalam memotivasi 

anaknya yaitu dengan cara memberikan hadiah, hal ini pun sama dengan yang 

dilakukan oleh ke lima narasumber yang ada di atas. Pemberian hadiah yaitu 

dengan memberikan suatu hal yang berharga kepada anak, seperti apabila 

anak melakukan perbuatan terpuji yang termasuk didalamnya perilaku yang 

mencerminkan kecerdasan emosi. Hal ini tentunya akan menyenangkan hati 

anak yang akan berdampak positif bagi perkembangan emosi anak dan dapat 

menanamkan rasa percaya diri dalam jiwa anak serta mendorong mereka 

untuk belajar bertingkah laku dengan baik. 

 Dengan adanya pemberian hadiah contohnya dengan yang dilakukan 

oleh kelima orang tua diatas, yaitu dengan memberikan hadiah berupa 

makanan kesukaan, barang kesukaan dan fasilitas yang memadai maka anak 

akan lebih semangat dalam belajar dan memudahkan ia dalam belajar agama 

dengan begitu kecakapan dalam belajar agama dan beribadah akan terwujud. 
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C. Faktor Pendukung Dan Penghambat Peran Orang Tua Dalam 

Menanamkan Ibadah Shalat Pada Anak Usia Dini 

Banyak sekali hambatan yang dilalui dalam menanamkan ibadah 

shalat pada anak usia dini, tetapi seiring dengan adanya faktor penghambat 

tentunya faktor pendukung pun juga ada, sesuai dengan pengakuan orang tua, 

diantaranya sebagai berikut: 

“Faktor pendukungnya ya karena ada TPA, karena TPA nya juga deket 

sama rumah jadi ya tak daftari biar annakku pinter ngaji. Faktor 

penghambatnya ya tv kalau udah nonton film kesukaan nya ya nggk 

mau ngaji.....” solusi nya ya paling tak nasehati biar dia mau berangkat 

ngaji.
18

 

 

 Lain dengan Ibu Ulum, dalam mendidik ibadah shalat pada anak 

bukan orang tua yang menjadi penghambat, hal ini sesuai yang ia kemukakan: 

“Kalau faktor pendukungnya ya karena jarak TPA sama rumah deket 

terus sarana dan prasarana nya bagus, terus banyak anak-anak yang 

ngaji disana. Kalau faktor penghambatnya ya itu tv anakku nggk mau 

ngapa-ngapain kalau udah nonton tv....” solusi nya kadang tak marahi 

kalau nggk gitu ya nanti keterusan.
19

 

 

Beda hal nya dengan Ibu Ulum faktor penghambat lain dalam 

menanamkan ibadah shalat pada anak bisa jadi berasal dari orang tua, yaitu 

mereka terlalu sibuk dengan pekerjaannya, keterbatasan waktu yang dimilki 

orang tua juga berpengaruh pada bimbingan shalat pada anak, sehingga modal 

                                                 
18

 Lia, wawancara dengan orang tua dari Icha anak berusia 6thn, Masyarakat, Gedong Tataan, 

23 Juli 2017 
19

 Ulum, wawancara dengan orang tua dari Mego anak berusia 6thn, Masyarakat, Gedong 

Tataan, 25 Juli 2017 
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awal pengetahuan anak dibawah dari teman-temannya. Salah satu nya adalah 

Ibu Weni, 

“Kalau aku ya faktor pendukungnya itu karena dorongan dari keluarga, 

ya pengen supaya anaknya pinter ilmu agama. Kalau faktor 

penghambatnya karena sibuk sama pekerjaan, jadi anaknya lebih 

seneng maen sendiri, tapi ya walaupun sibuk sama kerjaan tapi kalau 

sempet ya tak ajari ....” solusinya ya kita pinter-pinter bagi waktu 

antara kerjaan sama ngajarin anak.
20

 

 

Sesibuk apapun orang tua seharusnya tetap menyediakan waktu untuk 

anak-anaknya, orang tua bertanggung jawab atas anak-anaknya. Bukan 

melimpahkan semua pendidikan anak pada lembaga. Dalam menanamkan 

ibadah shalat pada anak usia dini, orang tua harus pintar-pintar dalam 

menggunakan cara agar anak tersebut tidak merasa bosan, selain itu orang tua 

harus memilih waktu yang tepat, ketika anak dalam kondisi belajar jangan 

sampai salah satu anggota keluarganya menyalakan televisi, karena hal itu 

akan membantu anak dalam belajar. 

Hal tersebut dikuatkan dengan pendapat dari Ibu Neta, tentang faktor 

pendukung dan penghambat, beliau mengatakan: 

“Faktor pendukung nya karena dorongan dari orang tua, yang pengen 

anaknya bisa beribadah dan ngaji. Faktor penghambatnya gangguan 

siaran televisi, karena kan anak seumuran gini lagi seneng-seneng nya 

main” solusi nya tak jadwalin antara ngaji, shalat, main sama nonton 

tv. Ya kalau nggk kayak gitu anakku ya seenaknya sendiri.
21
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 Weni, wawancara dengan orang tua dari Dea anak berusia 6thn, Masyarakat, Gedong 

Tataan, 25 Juli 2017 
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Neta, wawancara dengan orang tua dari Juli anak berusia 6thn, Masyarakat, Gedong Tataan, 
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Sesungguhnya orang tua akan termotivasi melatih dalam menanamkan 

shalat pada anak dengan baik, karena pemberian orang tua lebih utama dari 

pada pendidikan yang lain. 

“Faktor pendukung nya ya karena TPA nya deket dari rumah jadi aku 

bisa ngawasin tingkah laku anakku. Kalau faktor penghambatnya, 

anakku seneng main sama temen-temen nya, siaran tv” solusinya tak 

omelin kalau waktunya maen ya maen kalau waktunya ngaji ya 

ngaji.
22

 

 

 Faktor penghambat dalam mendidik shalat pada anak yaitu masalah 

orang tua sendiri yang harus membagi-bagi waktu, selain itu anak suka 

bermain, menonton acara televisi juga menghambat proses pendidikan shalat. 

Sedangkan faktor pendukungnya yaitu adanya lingkungan yang baik, adanya 

anak usia dini masuk TPA sehingga anak bisa belajar tentang agama sejak 

usia dini. “Faktor pendukung nya karena dorongan dari orang tua, pengen biar 

anaknya bisa pinter ibadah. Faktor penghambatnya kesibukan orang tua. 

Solusinya menyempatkan waktu untuk anak.”
23

 

Faktor penghambat dalam mendidik anak bisa jadi berasal dari orang 

tua, yaitu mereka terlalu sibuk dengan pekerjaannya, sesibuk apapun 

pekerjaan orang tua, sebaiknya orang tua harus bisa membagi waktu kepada 

anaknya terutama perihal mendidik anak karena pendidikan yang utama 

berasal dari orang tua. 
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 Andi, wawancara dengan orang tua dari Adi anak berusia 6thn, Masyarakat, Gedong 

Tataan, 6 Agustus 2017 
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 Gadis, wawancara dengan orang tua dari Rama anak berusia 6thn, Masyarakat, Gedong 
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“Faktor pendukung nya karena dorongan dari keluarga biar anaknya 

pinter ngaji, ibadah dan juga karena rumah kami dekat dengan TPA 

jadi saya masukin anak saya ke TPA sekalian bisa mengawasi anak 

saya belajar. Kalau faktor penghambatnya ya seneng maen sama 

temen-temen nya kalau nggk ya dia ketiduran, kalau sudah tidur agak 

susah dibangunin. Solusinya paling ya tak nasehatin biar anakku jadi 

semangat ngaji.”
24

 

 

 Wawancara diatas menjelaskan bahwa orang tua selalu berusaha 

memberikan contoh yang baik untuk anaknya, misalnya mengajarkan anaknya 

shalat, ngaji, dan jika kedua orang tua bertengkar tidak didepaan anak, karena 

tidak baik jika anak melihat dan mendengar pertengkaran dari kedua orang 

tuanya. 

“Faktor pendukung karena ada TPA yang deket dengan rumah dan 

anak-anak lingkungan rumah juga pada belajar ngaji di TPA jadi ya 

anakku semangat pengen ikutan juga. Faktor penghambatnya 

kesibukan orang tua. Solusinya ya saya harus bisa menyempatkan 

waktu untuk anakku, supaya anakku tambah rajin ibadahnya.
25

 

 

Dari peryataan diatas dapat disimpulkan bahwa faktor pendukung 

bimbingan shalat yaitu anak yang rajin ngaji di TPA, sedangkan faktor 

penghambat yaitu adanya kesibukan dari orang tua yang membuat proses 

pembelajaran anak menjadi terganggu. Dan solusinya yaitu, orang tua harus 

meluangkan waktu untuk anak-anaknya supaya menjadi anak yang rajin dan 

taat beribadah. 
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 Gustia, wawancara dengan orang tua dari Cindi anak berusia 6thn, Masyarakat, Gedong 

Tataan, 28 September 2017 
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 Karni, wawancara dengan orang tua dari Ratih anak berusia 6thn, Masyarakat, Gedong 

Tataan, 30 September 2017 
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BAB IV 

ANALISIS PERAN ORANG TUA DALAM MENANAMKAN IBADAH 

SHALAT PADA ANAK USIA DINI DI DESA GEDONG TATAAN 

KABUPATEN PESAWARAN 

 

A. Peran Orang Tua Dalam Menanamkan Ibadah Shalat Pada Anak Usia 

Dini di Desa Gedong Tataan Kabupaten Pesawaran 

Setelah penulis menyampaikan pendekatan teoritis yang telah di 

jelaskan pada bab II dan data-data lapangan pada bab III. Bagian ini 

menjelaskan hasil-hasil yang didapatkan dari penelitian dan mendiskusikan 

secara mendalam dengan membandingkan tinjauan teoritis. 

Terkait dengan judul peneliti sebagaimana tersebut diatas, memahami 

bahwa peran orang tua sangat berpengaruh terhadap pendidikan anak terutama 

perihal agama. Keluarga sebagai lini terkecil dari masyarakat, memiliki 

tanggung jawab penting dalam mendidik anak-anaknya, maka orang tualah 

sebagai kunci utama keberhasilan seorang anak. 

Peranan keluarga paling utama dan pertama yaitu dalam menanamkan 

nilai-nilai keagamaan, untuk menanamkan nilai-nilai agama kepada anak 

tidaklah mudah dan membutuhkan waktu dan kesabaran yang tinggi, tidak 

hanya sesekali dalam menanamkan nilai-nilai agama pada anak tetapi 

seharusnya secara terus-menerus dan tidak terputus. Peran orang tua kepada 
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anaknya dalam menanamkan ibadah shalat pada anaknya dilakukan dengan 

cara pemberian metode yang meliputi: 

1. Orang tua mengajak anak shalat berjama’ah baik dirumah maupun di 

masjid. Orang tua berharap sang anak akan mampu dan terbiasa dalam 

menjalankan ibadah entah itu khusyu’ atau tidak, baik di rumah maupun di 

masjid. Hal ini sejalan dengan perkataan Ibu Neta pada bab III halaman 79 

dan Ibu Gadis halaman 80 yaitu bahwa peran orang tua dalam 

menanamkan shalat pada anak bukan hanya memberikan contoh kepada 

anak tetapi juga harus diiringi dengan membiasakan si anak tersebut 

dalam melaksanakan shalat. 

Adapun teknis mengajarkan shalat kepada anak bisa dilakukan dengan 

cara: 

a. Mengajak anak shalat bersama-sama ketika mereka masih kecil 

(sekitar umur dua sampai empat tahun). 

b. Mengajarkan bacaan dan tata cara shalat yang benar, ketika mereka 

berumur sekitar lima sampai tujuh tahun. 

c. Mengecek dan memantau bacaan serta tata cara shalat yang dilakukan 

oleh anak, misalnya ketika mereka shalat sendiri ataupun shalat 

berjamaah. 

d. Mengingatkan anak untuk senantiasa mendirikan shalat kapan pun, 

dimana pun, daan bagaimanapun keadaannya. 
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e. Membiasakan mereka untuk melaksanakan shalat berjamaah, baik di 

rumah maupun di masjid, karena shalat berjamaah memiliki banyak 

berkah dan keutamaan, di antaranya menambah silaturahmi dan 

berpahala 27 kali lipat. 

f. Selain shalat, anak juga harus diajarkan, dilatih dan dibiasakan 

melaksanakan ibadah-ibadah lain dalam Islam, misalnya puasa, zakat 

(infak dan shadaqah), zikir, do’a, tata cara ibadah haji, dan sebagainya. 

Agar anak menjadi terbiasa menjalankan ibadah dalam kehidupannya 

sehari-hari, maka anak perlu sering dilatih dengan tekun dan sabar. Anak 

perlu mempunyai kesadaran bahwa beribadah itu suatu kewajiban hidup 

manusia, bahkan harus dijadikan suatu kebutuhan. Hal ini sejalan dengan 

pendapat Samsul Munir Amin pada bab II halaman 34 yaitu kesabaran dan 

ketulusan hati orang tua dapat mengantarkan kesuksesan anak. 

2. Orang tua memberikan bimbingan, yaitu orang tua membimbing anak-

anaknya dengan cara pelan-pelan baik itu gerakan, bacaan, sehingga 

tercapai keberhasilan dalam belajar sehingga ia akan memperoleh hasil 

yang baik dari kegiatan belajar yang telah dilakukan. Pada bab II halaman 

36 adapun cara yang dipakai orang tua dalam mendidik anak sejalan 

dengan bab III halaman 76 menurut Ibu Lia dalam menanamkan ibadah 

shalat pada anak hal yang harus dilakukan adalah dengan cara 

memberikan contoh atau mempraktekkan langsung kepada anak 

bagaimana cara shalat yang benar. Hal ini dikarenakan anak selalu meniru 
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dan mempraktekkan apa yang ia lihat dalam lingkungannya. Selain 

dengan memberikan contoh langsung kepada anak hal yang lain yang 

perlu di lakukan orang tua kepada anaknya yaitu dengan cara memberikan 

perhatian, hal ini yang kemukakan oleh Ibu Weni pada bab III halaman 78 

dan Ibu Karni halaman 81 dikarenakan jika sang anak mendapatkan 

perhatian dari orang tua, maka sang anak akan merasa dirinya dibimbing 

dan dari bentuk memperhatikan bisa menghasilkan hasil yang positif, 

karena anak cenderung kepada kebaikan.  

3. Nasehat merupakan usaha yang tidak memerlukan biaya dalam mendidik 

anak, karena cukup dengan diberikan arahan dan bimbingan anak sudah 

mengerti. Banyak orang tua memberikan nasehat dengan penuh kasih 

sayang, menggunakan bahasa yang baik dan lemah lembut, hal ini 

dikarenakan kondisi anak yang cengeng dan mudah ngambek jadi orang 

tua pun jika menasehati harus dengan hati-hati agar anak tidak mudah 

tersinggung.  

Ada juga orang tua yang memberikan nasehat ketika anak akan tidur, 

mereka melakukan hal demikian karena menganggap anak lebih gampang 

dinasehati karena kondisinya yang stabil tidak dalam keadaan emosi. Hal 

ini sangat beralasan karena jika anak dalam keadaan sedang marah dan 

orang tua malah menasehatinya, maka yang ada anak malah semakin 

marah. 
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Anak lebih suka dinasehati dari pada dihukum, dengan nasehat dia 

lebih tau letak kesalahannya dan bagaimana dampaknya jika dia berbuat 

demikian. Beda lagi jika dihukum anak lebih menganggap bahwa orang 

tua tidak sayang pada mereka. Hukuman juga membuat anak jiwanya akan 

tertekan dan meninggalkan bekas yang mendalam baik secara fisik 

maupun psikis. Hal ini sejalan dengan perkataan Ibu Ulum pada bab III 

halaman 77 cara yang digunakan orang tua dalam menanamkan Ibadah 

shalat pada anak sejak dini yaitu dengan cara menasehati. Hal ini 

dikarenakan, anak lebih suka dinasehati. Dengan nasehat yang tulus akan 

berpengaruh terhadap jiwa anak, sehingga akan meninggalkan bekal yang 

mendalam. Pada bab III halaman 80 dan halaman 81 menurut Ibu Andi 

dan Ibu Gustia selain dengan cara memberikan nasehat kepada anak, 

pengawasan juga sangat penting dalam menanamkan ibadah shalat pada 

anak agar ketika dewasa anak akan terhindar dari perbuatan mazdmumah 

dan akan menunjukkan cita-cita menjadi manusia yang berguna. Dalam 

menasehati seseorang harus mempehatikan beberapa hal antara lain: 

a. Gunakan kata dan bahasa yang baik dan sopan serta dapat dipahami. 

b. Jangan sampai menyinggung perasaan orang yang dinasehati atau 

orang disekitarnya. 

c. Sesuaikan perkataan kita dengan umur sifat dan tingkat kemampuan 

atau kedudukan anak atau orang  tua yang kita nasehati. 
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d. Perhatikan saat yang tepat memberi nasehat. Usahakan jangan 

menasehati ketika kita atau orang yang dinasehati sedang marah. 

e. Perhatikan keadaan sekitar ketika memberi nasehat. Usahakan jangan 

dihadapkan orang lain atau apalagi dihadapkan orang banyak (kecuali 

memberi ceramah atau tausiyah). 

f. Beri penjelasan, sebab atau mengapa kita perlu memberi nasehat. 

g. Agar lebih menyentuh perasaan dan nuraninya sertakan ayat-ayat Al-

Qur’an hadist Rasulullah atau kisah para Nabi, Rasul, para sahabat 

atau orang-orang shalih. 

Namun banyak juga orang tua yang memberikan nasehat dengan 

ketegasan  dan boleh dibilang sedikit keras. Orang tua memang 

seharusnya bersikap tegas agar anaknya dapat berakhlak mulia. Jadi 

menurut peneliti sudah sewajarnya orang tua bersikap tegas bahkan sedikit 

keras terhadap anaknya yang kurang berprilaku baik. Karena orang tua 

bertanggung jawab mengajar, mendidik, serta memberi contoh atau 

teladan kepada anak-anak mengenai tingkah laku apa yang baik yang 

sesuai dengan nilai-nilai moral yang berlaku, ataupun tingkah laku yang 

tidak baik dan perlu dihindari. Pada bab II halaman 45 menurut agama 

Islam dalam memberikan arahan dan hukuman pada anak hendaknya 

orang tua memperhatikan hal-hal sebagai berikut: 
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a. Jangan menghukum ketika marah. Karena pemberian hukuman ketika 

marah akan lebih bersifat emosional yang dipengaruhi nafsu 

syaithaniyah. 

b. Jangan sampai menyakiti perasaan dan harga diri anak atau orang yang 

kita hukum. 

c. Jangan sampai merendahkan derajat dan martabat orang bersangkutan, 

misalnya dengan menghina atau mencaci maki di depan orang lain. 

d. Jangan menyakiti secaara fisik, misalnya menampar muka. 

e. Bertujuan mengubah perilakunya yang kurang/tidak baik. 

4. Dengan diberikan pujian/hadiah, ketika anak pandai menjalankan ibadah 

sehari-hari. Pujian atau hadiah merupakan alat motivasi yang dapat 

menjadikan pedoman bagi anak untuk belajar lebih giat lagi. Hadiah atau 

pujian disini merupakan suatu cara yang dilakukan oleh orang tua dalam 

mendukung sikap dan tindakan yang baik. Hadiah yang dimaksud disini 

adalah ganjaran berupa pemberian barang, misalnya seperti alat-alat 

keperluan mengaji, shalat, kitab, buku-buku pelajaran dan sebagainya. 

Tujuannya supaya sang anak lebih bersemangat dalam menjalankan 

ibadahnya. Hal ini juga dilakukan oleh para orang tua yang ada di Desa 

Gedong Tataan dalam memotivasi anak salah satunya dalam hal ibadah 

yaitu dengan cara memberikan pujian/hadiah karena hal ini tentunya akan 

menyenangkan hati anak yang akan berdampak positif bagi perkembangan 
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emosi anak serta mendorong mereka untuk belajar bertingkah laku yang 

baik. 

 

B. Faktor Pendukung Dan Penghambat Peran Orang Tua Dalam 

Menanamkan Ibadah Shalat Pada Anak Usia Dini 

Adapun hasil temuan peneliti berdasarkan keseluruhan data yang 

dikumpulkan bahwa ada faktor pendukung dan penghambat dalam 

menanamkan ibadah shalat pada anak sejak dini.  

1. Faktor Pendukung  

a. Adanya sarana dan prasarana yang memadai, sehingga membuat 

proses belajar menjadi tenang, nyaman, dan akan membuat anak 

mudah dalam menerima pembelajaran. 

b. Adanya lingkungan yang baik, sehingga membuat anak menjadi 

berperilaku baik. Lingkungan anak dirumah adalah lingkungan yang 

pertama. Dengan meningkatnya usia, anak akan mengenal teman 

sebaya di luar rumah atau dari lingkungan tetangga. Orang tua tidak 

boleh banyak mengekang anak untuk tidak bermain dan bersosialisasi 

dengan lingkungan namun orang tua dapat mengawasi dan 

membimbing anak. Anak adalah individu meniru dimana ia akan 

meniru segalanya, semakin tinggi tingkat kemandirian teman sebaya 

akan membuat tinggi pula tingkat kemandirian anak. 
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c. Adanya dukungan dari orang tua, yang menginginkan anaknya 

menjadi anak yang sholeh dan sholehah. 

2. Faktor Penghambat 

a. Adanya siaran televisi, sehingga menjadi penghalang bagi anak dalam 

pembelajaaran. 

Pengaruh tayangan televisi ini sangat berpengaruh dalam 

pembentukan jiwa islami anak karena dengan adanya tayangan televisi 

maka anak didik yang dalam tahap awal belajar akan meniru apa yang 

ditayangkan dengan adanya pakaian yang serba model dan yang paling 

menghambat lagi mereka akan melupakan shalat dan lebih 

mementingkan menonton televisi. Orang tua harus memilihkan acara 

yang sesuai dengan dunia anak dan selalu didampingi, agar tidak salah 

faham terhadap berbagai acara yang akhir-akhir  ini justru sering 

menjerumuskan anak. 

b. Senangnya anak dalam bermain, yang akhirnya membuat anak lupa 

akan ibadah. 

Anak dan permainan adalah dua hal yang tidak dapat dipisahkan. 

Dunia anak-anak adalah dunia bermain. Anak dan permainan 

merupakan dua pengertian yang hampir tidak dapat dipisahkan satu 

sama lain. Kedua kegiatan tersebut sama-sama memperoleh kepuasan, 

kegembiraan, rasa optimis, dan memacu perkembangan anak. Pada 

prinsipnya, bermain merupakan alat penting bagi penyesuaian pribadi 
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dan sosialisasi anak. Cara anak bermain, alat permainan yang 

dipergunakan, jumlah pemain, dan macam-macam permainan yang 

dilakukan anak dapat mencerminkan keberhasilan anak dalam 

melakukan penyesuaian pribadi dan sosialnya. Dunia anak memang 

dunia bermain, sehingga tidak sedikit orang tua yang membebaskan 

anak dari berbagai kegiatan yang mungkin dianggap sebagai 

pekerjaan, dan dorongan anak untuk menghabiskan sebagian besar 

waktunya untuk bermain.  

c. Kesibukan dari orang tua, sehingga membuat anak lebih sering 

bermain sendiri, dan kurangnya perhatian/keteladanan dari orang tua.  

Orang tua harus selalu berusaha meluangkan waktu dengan 

anaknya serta memberikan contoh yang baik kepada anaknya dan 

menghindari perilaku yang buruk agar bisa ditiru anaknya. Metode 

keteladanan juga di gunakan orang tua untuk mengajak anaknya agar 

melaksanakan shalat berjamaah, karena shalat berjamaah pahalanya 

lebih besar dari shalat sendiri. Dengan cara tersebut orang tua sama 

halnya mengajarkan anaknya untuk berakhlak mulia diantaranya 

mengimani Allah SWT sebagai satu-satunya yang disembah dan 

berbakti kepada orang tua. Orang tua juga menggunakan keteladanan 

untuk memberikan contoh dan mengajak anak berprilaku sopan, tidak 

menjelek-jelekkan orang lain, menghormati tetangga, dan 

menghormati tamu. 
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d. Lingkungan pertemanan, teman yang tidak mengenal waktu dan tidak 

dikenalkan ilmu agama oleh orang tuanya membawa dampak negatif 

yang membuat anak malas masuk TPA dan memilih bermain. Ini 

menjadikan santri tersebut menjadi sering tidak masuk dan 

mengakibatkan banyak pelajaran yang tertinggal olehnya. Teman 

adalah cermin diri kita. Orang baik akan berteman dengan orang baik, 

orang jahat akan berteman dengan orang jahat pula. Karena itu harus 

berhati-hati dalam memilih teman. 

Di sinilah betapa pentingnya orang tua memperhatikan teman-teman 

pergaulan anak-anaknya, antara lain: 

1. Orang tua harus mengetahui dengan siapa anak-anaknya berteman. 

2. Orang tua harus mengetahui aktivitas apa saja yang dilakukan oleh 

anak-anaknya beserta teman-temannya. 

3. Mengikat silaturahmi atau sering berkomunikasi dengan para 

orang tua teman anaknya, supaya bisa memantau keadaan dan 

pergaulan anak-anak. 

4. Bila aktifitas anak-anak beserta teman-temannya itu positif, maka 

orang tua harus mendukung atau membantu aktifitas mereka. 

5. Tetapi apabila aktifitasnya negatif, segeralah cegah atau 

mengingatkan supaya meninggalkan/membatalkan aktifitasnya 

tersebut. 

6. Seringlah berkomunikasi dengan anak dimanapun mereka berada.  
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7. Selain itu seringlah berkomunikasi dengan orang-orang atau pihak-

pihak yang bisa mengetahui keadaaan anak kita. 

8. Ingatkanlah anak untuk selalu beribadah, berdzikir dan beramal 

shaleh dimanapun mereka berada, agar mereka selalu selamat, 

dilindungi Allah SWT, dan terhindar dari hal-hal yang tidak 

diinginkan.  
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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

A. Kesimpulan  

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana peran orang tua 

dalam menanamkan ibadah shalat pada anak usia dini di Desa Gedong Tataan. 

Setelah dilakukannya penelitian dan telah dianalisis maka didapatkan 

kesimpulan sebagai berikut : 

1. Peran orang tua dalam menanamkan ibadah shalat pada anak usia dini di 

Desa Gedong Tataan Kabupaten Pesawaran telah direncanakan matang 

sebelumnya oleh orang tua, dan cara atau metode yang digunakan oleh 

orang tua dalam menanamkan ibadah shalat pada anaknya yaitu 

menggunakan teknik keteladanan, adat kebiasaan, nasehat, perhatian dan 

pengawasan, hukuman. Memberikan motivasi dari dalam yaitu 

menanamkan semangat dari dalam diri anak sendiri. Dalam hal ini, 

motivasi yang diberikan orang tua yaitu, supaya sang anak terbiasa dalam 

menjalankan ibadah shalat, baik itu dirumah maupun di masjid, anak 

pandai dalam bidang agama, anak bisa hafal bacaan-bacaan shalat, bisa 

berdo’a dengan baik dan ketika orang tua sudah meninggal atau masih 

hidup anak bisa mendoakan. Memberikan motivasi dari dalam, 

memberikan fasilitas yang menunjang seorang anak untuk lebih semangat 

dalam melaksanakan ibadah, baik itu mengaji atau shalat. 



100 

 

2. Faktor pendukung dan penghambat orang tua dalam menanamkan ibadah 

shalat pada anak usia dini di Desa Gedong Tatatan Kabupaten Pesawaran. 

Faktor pendukung orang tua dalam menanamkan ibadah shalat pada anak 

sangat beragam sekali antara lain, adanya dukungan dari orang tua, 

pengawasan orang tua, sarana dan prasarana yang memadai, serta 

dukungan dari masyarakat. Sedangkan yang menjadi penghambat orang 

tua dalam menanamkan ibadah shalat pada anak adalah adanya tayangan 

televisi, kesibukan dari orang tua, lingkungan pertemanan serta 

kelengahan orang tua. 

 

B. Saran  

Sehubungan dengan kesimpulan dalam penelitian ini maka dalam 

skripsi ini penulis mencoba memberikan sumbangsi pemikiran sebagai 

masukan. Adapun saran-saran penulis sebagai berikut : 

1. Bagi orang tua 

Peran orang tua dalam menanamkan ibadah shalat pada anak usia dini 

sangat besar manfaatnya dalam membentuk kepribadian anak, apalagi 

kepribadian yang islami dengan diwajibkannya shalat lima waktu pada 

usia yang telah ditentukan. Sedangkan pada kenyataannya masih kurang 

peran orang tua terhadap anak khususnya dalam menanamkan ibadah 

shalat pada anak sejak dini. Untuk mengatasi hal ini perlu adanya 
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pembinaan terhadap orang tua di Desa Gedong Tataan Kabupaten 

Pesawaran. 

2. Bagi pembaca 

Peran orang tua dalam menanamkan ibadah shalat pada anak usia dini 

merupakan hal yang penting dalam kehidupan, untuk itu pembaca harus 

sadar akan pentingnya peran orang tua khususnya calon-calon orang tua 

yang akan mendidik anak-anaknya kelak. 

3. Bagi masyarakat 

Mendidik anak sejak usia dini adalah hal pertama dan utama yang harus 

dilakukan oleh orang tua terutama dalam hal keagamaan, jadi kita sebagai 

orang tua harus membimbing anak dengan sebaik-baiknya. Jangan sampai 

warga masyarakat hanya mengandalkan lembaga saja dalam mendidik 

anak, tetapi harus ada kerjasama antara orang tua maupun lembaga dalam 

hal mendidik anak. 

 

 



Lampiran 1 

PEDOMAN OBSERVASI 

 

No Objek Observasi Aspek Observasi 

1 Orang Tua dan Anak Rutinitas Keluarga Observer Sehari-hari 

Hasil Observasi 

2 Data Pokok Desa 

 

Keadaan Desa Gedong Tataan 

  



Lampiran 2 

PEDOMAN WAWANCARA 

 

A. Daftar pertanyaan untuk Orang Tua sebagai berikut : 

1. Menurut Bapak/Ibu, apakah penting menanamkan pengamalan ibadah 

shalat terhadap anak sejak dini? Mengapa? 

2. Bagaimana peran Orang Tua dalam menanamkan pengamalan ibadah 

shalat terhadap anak? 

3. Apasaja latar belakang yang mendorong Bapak/Ibu untuk menanamkan 

pengamalan shalat pada anak? 

4. Bagaimana motivasi yang Bapak/Ibu berikan dalam menanamkan 

pengamalan shalat pada anak? 

5. Upaya yang dilakukan orang tua untuk meningkatkan kedisiplinan dalam 

menjalankan ibadah shalat? 

6. Kegiatan apa saja yang Bapak/Ibu lakukan pada saat berada di dalam 

rumah dalam upaya menanamkan ibadah shalat pada anak usia dini? 

7. Sejak usia berapa Bapak/Ibu menanamkan pengamalan ibadah shalat pada 

anak? 

8. Apakah manfaat atau faedah ketika anak mengamalkan ibadah shalat sejak 

dini menurut anda sebagai Orang Tua? 

9. Saat seperti apa waktu yang menurut Bapak/Ibu tepat dalam memberikan 

pemahaman pada anak tentang ibadah shalat? 



10. Apa yang Bapak/Ibu lakukan jika anak menuruti atau menolak perintah 

ataupun ajakan anda? 

11. Faktor apasaja yang bisa mendorong Orang Tua untuk menanamkan 

pengamalan ibadah shalat pada anak? 

12. Faktor yang bisa menghambat Orang Tua untuk menanamkan pengamalan 

ibadah shalat pada anak? 

 

B. Daftar pertanyaan untuk Anak Usia Dini sebagai berikut : 

1. Siapa nama adik? 

2. Sudah sekolah belum? 

3. Siapa yang menanamkan ibadah shalat pada adik? 

4. Sampai dimana bacaan shalat yang adik hafal? 

5. Adik lebih senang shalat di masjid atau di rumah? 

  



Lampiran 3 

PEDOMAN DOKUMENTASI 

 

No Objek Aspek Dokumentasi 

1 Orang Tua, Anak dan Data 

Pokok Desa 

1. Sejarah dan Biografi Desa Gedong 

Tataan 

2. Struktur Desa 

3. Hasil dari Survei 

 

 

  



Lampiran 4 

Nama-nama Sample 

 

No Nama Orang Tua Nama Anak 

1 1. Andi  

2. Zailani  

Adi Saputra 

2 1. Neta Sari 

2. M. Sholeh 

Juliansyah 

3 1. Weni Astuti 

2. Indra  

Dea Ardelia 

4 1. Ulum  

2. Aliudin  

Arza Raja Liyu 

5 1. Marliana Azri 

2. Munir Prayoga 

Alicia Zaskia Ramadhani 

6 1. Gadis Novianti 

2. Herman Syaifudin 

Rama Bastian 

7 1. Gustia  

2. Suhada 

Cindi Andriani 

8 1. Karni  

2. Fajarudin  

Ratih Novalia 

 

 



LAMPIRAN FOTO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Penulis saat melakukan wawancara bersama dengan salah satu orang tua dari 

objek penelitian tanggal 28 September 2017 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foto bersama dengan orang tua dari objek penelitian 28 September 2017 

 


