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ABSTRAK

Skripsi ini membahas tentang upaya orang tua dalam mendidik anak belajar shalat
usia 6-12 tahun di Dusun Tanjung Pasir Desa Rambutan Masam Kecamatan Muara
Tembesi Kabupaten Batanghari. Penelitian ini merupakan penelitan kualitatif,
sedangkan pengumpulan data menggunakan metode observasi, metode wawancara,
dan metode dokumentasi. Penelitian ini menemukan bahwa upaya orang tua dalam
mendidik anak ini sangat berpengaruh sekali terhadap anak di dalam kehidupan
sehari-hari di Dusun Tanjung Pasir Desa Rambutan Masam Kecamatan Muara
Tembesi Kabupaten Batanghari. Hasil penelitian ini menyarankan agar orang tua
mampu mengajarkan shalat kepada anak-anaknya agar nantinya mereka terbiasa
dan bisa mengerti betapa pentingnya ibadah shalat.

Kata Kunci

: Upaya, Orang Tua, Shalat
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ABSTRACT

The thesis discusses the efforts of parents in educating children to learn prayers
aged 6-12 years in Tanjung Pasir Village, Rambutan Masam Village, Muara
Tembesi sub-district, Batanghari District. This research is a qualitative research
while data colletction uses observastion menthod, observation menthod, and
documentation menthod. This study found that the efforts of parents in educating
children are very influential on children in everyday life in Tanjung Pasir Village,
Rambutan Masam Village, Muara Tembesi sub-district, Batanghari district. The
results of this study suggest that parents can teach prayers to and can understand
the importance of prayer.

Keywords

: Effort, Parents, Prayer

Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan UIN STS Jambi

11

DAFTAR ISI
HALAMAN JUDUL..................................................................................
NOTA DINAS ...........................................................................................
PENGESAHAN .........................................................................................
PERNYATAAN ORISINALITAS ............................................................
PERSEMBAHAN .....................................................................................
MOTTO......................................................................................................
KATA PENGANTAR ...............................................................................
ABSTRAK .................................................................................................
ABSTRACT ...............................................................................................
DAFTAR ISI ..............................................................................................
DAFTAR TABEL ......................................................................................

i
ii
iii
iv
v
vi
vii
viii
ix
x
xi

BAB I PENDAHULUAN
A. Latar Belakang Masalah ...........................................................
B. Fokus Penelitian .......................................................................
C. Rumusan Masalah ....................................................................
D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian .............................................

1
5
5
6

BAB II TINJAUAN PUSTAKA
A. Kajian Teoritik .........................................................................
B. Studi Relevan ...........................................................................

7
23

BAB III METODE PENELITIAN

A.
B.
C.
D.
E.
F.
G.

Metode dan Pendekatan Penelitian ..........................................
Situasi dan Subjek Penelitian ...................................................
Jenis dan Sumber Data .............................................................
Teknik Pengumpulan Data .......................................................
Teknik Analisis Data ................................................................
Triangulasi Data .......................................................................
Jadwal Penelitian......................................................................

26
28
29
31
33
35
38

BAB IV TEMUAN DAN PEMBAHASAN
A. Temuan Umum........................................................................
B. Temuan Khusus .......................................................................
C. Pembahasan .............................................................................

39
48
48

BAB V PENUTUP
A. Kesimpulan..............................................................................
B. Rekomendasi ...........................................................................

63
64

DAFTAR PUSTAKA ...............................................................................
LAMPIRAN-LAMPIRAN ......................................................................

Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan UIN STS Jambi

12

DAFTAR TABEL
Tabel 1 Jadwal Penelitian...........................................................................

38

Tabel 2 Struktur Organisasi Desa Rambutan Masam. ...............................

42

Tabel 3 Jumlah Penduduk Dusun Tanjung Pasir .......................................

43

Tabel 4 Keadaan Penduduk Dusun Tanjung Pasir................ .....................

44

Tabel 5 Jumlah Sarana Pendidikan ............................................................

44

Tabel 6 Jumlah Pemeluk Beragama ..........................................................

45

Tabel 7 Jumlah Sarana Ibadah ...................................................................

46

Tabel 8 Keadaan Ekonomi .........................................................................

47

Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan UIN STS Jambi

BAB 1
PENDAHULUAN
A. Latar Belakang Masalah

Keluarga merupakan lingkungan pertama bagi anak, mempunyai
pengaruh penting terhadap perkembangan anak. Sebagaimana diketahui
bahwa keluarga merupakan lingkungan yang pertama bagi anak dalam
menerima pendidikan sebelum anak terjun dalam lingkungan masyarakat
dan sekolah.
Keluarga yang terdiri dari ayah, ibu dan anak masing-masing saling
mempengaruhi, saling membutuhkan, semua meladeni seorang dan seorang
meladeni semua.
Seorang ayah, bukan saja bertanggung jawab terhadap keluarganya
di dunia saja, tetapi juga bertanggung jawab akhiratnya, yakni
mempersiapkan seluruh anggota keluarga dengan belajar agama Islam,
berusaha menjalankan semua perintah agama dan berupaya untuk
meninggalkan segala yang di larang Allah SWT.
Anak membutuhkan makanan, pakaian, bimbingan dan sebagainya
dari orang tua membutuhkan rasa kebahagiaan dengan kelahiran anak.
(Ahmadi & Uhbiyati. 1991-2003). Seorang ayah, bukan bertanggung jawab
terhadap keluargannya di dunia saja, tetapi juga bertanggung jawab di
akhiratnya, yakni mempersiapkan seluruh anggota keluarga dengan belajar
agama dan berupaya untuk meninggalkan segala yang di larang Allah SWT.
Keluarga sangat berperan dalam mendidik anak. Segala normanorma diwariskan kepada anaknya. Melalui pendidikan norma tersebut,
diharapkan anak nantinya menjadi generasi yang tangguh dan pandai dalam
menghadapi segala macam bentuk kesulitan hidup. Seorang anak bisa
mencontoh sikap dan perilaku kedua orang tuanya, guna di jadikan pedoman
hidupnya di masa yang akan datang.
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Kondisi

kehidupan

keluarga

yang

tidak

menentu

dapat

menyebabkan terganggunya pendidikan anak, tidak adanya suasana yang
kondusif untuk belajar dengan tenang agar tercapai cita-cita dan prestasi
yang lebih baik lagi di masa yang akan datang, sehingga sampai sekarang
Negara-negara berkembang masih tetap mempunyai generasi yang
terbelakang (bodoh) yang cukup tinggi, dan secara garis besar melanda
anak-anak dan tingkat ekonomi yang rendah.
Suasana yang tentram, damai, sejahtera di lingkungan keluarga
merupakan impian dan cita-cita setiap pasangan suami istri. Dengan
keadaan suasana yang damai akan tercipta pula kumunikasi yang baik antara
suami istri dan anak-anak mereka. Dengan demikian, betapa pentingnya
pola asuh orang tua dalam keluarga. Terutama dalam meningkatkan mutu
prestasi pendidikan anak-anak mereka di masa-masa yang akan datang.
Keluarga menjadi salah satu institusi pendidikan bagi anak. Setiap
kelurga mempunyai peranan dan fungsi yang utama di dalam mendidik
anak. Segala norma yang berlaku di lingkungan masyarakat dan budaya
dapat diteruskan oleh orang tua kepada anaknya dari generasi yang
disesuaikan dengan perkembangan masyarakat itu sendiri. Seorang anak
harus bisa mencontoh sikap dan perilaku kedua orang tuanya, guna di
jadikan pedoman hidupnya usia dewasa dan telah melakukan pernikahan.
Sebagaimana firman Allah dalam Al-Qur’an surat At-Tahrim ayat 6 sebagai
berikut :
Allah Subhanahu wa Ta’ala berfirman:

ُين آ َمنُوا قُوا أَ ْنفُ َس ُك ْم َوأَ ْهلِي ُك ْم نَارًا َوقُو ُدهَا النَّاسُ َو ْال ِح َجا َرة
َ يَا أَيُّهَا الَّ ِذ
َّ ُون
ُون
َ ون َما ي ُْؤ َمر
َ ُ َّللاَ َما أَ َم َرهُ ْم َويَفْ َعل
َ َعلَ ْيهَا َم ََل ِئ َكةٌ ِغ ََلظٌ ِش َدا ٌد ََل يَ ْعص
“Hai orang-orang yang beriman, jagalah dirimu dan keluargamu
dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu;
penjaganya malaikat-malaikat yang kasar, keras, dan tidak mendurhakai
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Allah terhadap apa yang diperintahkan-Nya kepada mereka dan selalu
mengerjakan apa yang diperintahkan” (QS. At-Tahrim: 6). (Al-Qur’an dan
terjemahannya, 1981 ; 951).
Berdasarkan ayat di atas Allah SWT memerintahkan orang-orang
setiap muslim untuk mendidik diri dan keluarga mereka dengan baik,
sehingga menjadi sebuah keluarga yang benar-benar menjalankan syari’at
Islam (keluarga muslim). Orang tua hendaknya bisa memberikan teladan
dengan contoh pribadi. Karena ini merupakan suatu metode yang sangat
efektif dan tepat, sebagaimana mana yang dilakukan oleh Rasulallah SAW,
beliau dalam memberikan contoh peribadinya akan disesuaikan dengan
keadaan umatnya untuk melakukan apa yang beliau lakukan. Orang tua
berkewajiban untuk menyuruh anaknya mengerjakan ibadah shalat lima
waktu serta menanamkan nilai keimanan yaitu beriman kepada Allah SWT
dan Nabi Muhammad SAW adalah utusan-Nya.
Berdasarkan penjelasan di atas dapat diketahui betapa pentingya
Allah SWT memerintahkan kepada orang tua untuk menyuruh anaknya
melaksanakan ibadah shalat ketika berumur 7 tahun dan memukul anaknya
jika mereka meninggalkan shalat dan memisahkan tempat tidur mereka,
akan tetapi pukulan yang di maksud bukanlah bersifat yang akan menyakiti
anak jiak ia tidak mau mengerjakan shalat, namun bagaimana cara yang di
lakukan orang tua untuk memberikan tuntunan dan bimbingan serta
memotivasi kepada anaknya agar dapat mengerjakan ibadah shalat dengan
baik dan benar sesuai dengan yang di contohkan oleh Rasulallah SAW.
Memberikan pendidikan dan pembekalan agam bagi anak sejak dini
merupakan tugas yang sangat penting, karena anak-anak penenang jiwa dan
penenang hati. Oleh sebab itu, seharusnya orang tua memperhatikan
pendidikan agama anak-anaknya, karena perkembangan agama pada masa
anak terjadi melalui pengalaman hidupnya sejak kecil. Semakin banyak
pengalaman yang bersifat agama, (sesuai dengan ajaran agama), akan
semakin banyak unsur agama pada diri anak, apabila dalam pribadi anak
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banyak unsur agama, maka sikap dan tindakan, perilaku dan cara anak
menghadapi hidup akan sesuai dengan ajaran agama.

Dalam sebuah hadits Rasulallah SAW mengatakan :

 َواضْ ِرب ُْوهُ ْم َعلَ ْيهَا َوهُ ْم أَ ْبنَا ُء، ُمر ُْوا أَ ْو ََل َد ُك ْم بِالص َََّل ِة َوهُ ْم أَ ْبنَا ُء َسب ِْع ِسنِي َْن
اج ِع
َ  َوفَ ِّرقُ ْوا بَ ْينَهُ ْم فِي ا ْل َم، َع ْش ِر ِسنِي َْن
ِ ض
Artinya : “ Suruhlah anak-anakmu melakukan shalat di waktu di
berumur tujuh tahun dan pukulah mereka kalau sudah berumur sepuluh
tahun dan pisahkan tempat tidur antara mereka (maksudnya antara anak
laki-laki dan perempuan)”. (HR. Abu Daud).

Orang tua merupakan pendidik utama dan pertama bagi anak-anak
mereka, Karena diri merekalah anak mulai menerima pendidikan. Dengan
demikian bentuk pertama dari pendidikan terdapat dalam kehidupan
keluarga, dalam hal faktor yang memegang peranan dalam menentukan
kehidupan anak selain pendidikan yang selanjutnya di gabungkan menjadi
pendidikan agama.
Pada setiap anak terdapat dorongan dan suatu daya untuk meniru.
Dengan dorongan ini dapat mengerjakan sesuatu yang dikerjakan oleh orang
tuanya. Oleh Karena itu orang tua harus menjadi teladan bagi anak-anaknya.
Apa saja yang didengarnya dan dilihat selalu di tirunya tanpa pertimbangan
baik-buruknya. Dalam hal ini diharapakan kewaspadaan serta perhatian
yang besar dari orang tua. Karena masa meniru ini secara tidak lansung turut
memebentuk watak anak di kemudian hari.
Statmen di atas, menginsyaratkan bahwa sebenarnya orang tua
mempunyai tanggung jawab yang sangat besar terhadap keluarga, yaitu
terhadap pendidikan anaknya. Dan keluarga yang merupakan lembaga
pendidikan yang pertama dan utama tersebut, wajib memberikan pendidikan
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agama islam dan menjaga anaknya dari api neraka. Orang tua juga harus
bisa menciptakan situasi pengaruh perhatian orang tua dengan menanamkan
norma-norma untuk dikembangkan dengan penuh keserasian tercipta iklim
atau suasana keakraban antara orng tua dan anak.
Berdasarkan latar belakang masalah tersebut, maka penulis tertarik
untuk melakukan suatu penelitian dalam bentuk penulisan skripsi yang
berjudul : Upaya orang tua dalam mendidik anak belajar shalat usia 6-12
tahun di dusun tanjung pasir, desa rambutan masam kecamatan muara
tembesi kabupaten Batanghari.

B. Fokus Peneltian
Mengingat kesibukan orang tua dalam keseharaian, maka pendidikan
dan pembinaan melaksanakan ibadah shalat lima waktu sering terabaikan.
Maka fokus masalah dari penelitian ini adalah, Upaya orang tua dalam
mendidik anak belajar shalat usia 6-12 tahun di dusun tanjung pasir desa
rambutan masam kecamatan muara tembesi kabupaten Batanghari.
Alasan saya memilih usia 6-12 tahun karena Fase ini disebut fase
tanam. Apapun yang dilihat,yang di dengar, yang dikatakan orang pada anak
kita sangat mudah untuk diterima anak. Tahun ini sangat penting dalam
pembentukan anak. Orang tua sangat berperan, begitu juga jika di sekolah.
Masa-masa ini merupakan masa-masa penting bagi anak untuk membentuk
keperibadiannya.

C. Rumusan Masalah
Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraiakan diatas,
maka dapat ditegaskan bahwa yang menjadi rumusan masalah dalam
penelitian ini adalah :
1. Bagaimana upaya orang tua dalam mendidik anak belajar shalat usia 612 tahun di dusun tanjung pasir desa rambutan masam kecamatan muara
tembesi kabupaten batang hari.
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2. Sejauh mana peran dan kendala orang tua dalam memberikan pengajaran
ibadah shalat bagai anak usia 6-12 tahun di dusun tanjung pasir desa
rambutan masam kecamatan muara tembesi kabupaten Batanghari.
3. Bagaimana hasil orang tua terhadap pengajaran ibadah shalat anak usia
6-12 tahun di dusun tanjung pasir desa rambutan masam kecamatan
muara tembesi kabupeten Batanghari.

D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian
Berdasarkan rumusan masalah diatas, adapun tujuan dan kegunaan
penelitian yang ingin dicapai penulis dalam penelitian ini adalah sebagai
berikut.
1. Tujuan Penelitian
a. Untuk mengetahui upaya orang tua dalam mengajarkan shalat bagi
anak usia 6-12 tahun di dusun tanjung pasir desa rambutan masam
kecamatan muara tembesi kabupaten Batanghari.
b. Untuk mengetahui peran dan kendala orang tua dalam memberikan
pengajaran shalat bagi anak 6-12 tahun di dusun tanjung pasir desa
rambutan masam kecamatan muara tembesi kabupaten Batanghari.
c. Untuk mengetahui hasil dari pengajaran ibadah shalat anak usia 6-12
tahun di dusun tanjung pasir desa rambutan masam kecamatan muara
tembesi kabupaten Batanghari.

2. Kegunaan Penelitian
a. Melatih dan mengembangkan kemampuan dan keterampilan yang
dimiliki penulis dalam melakukan penelitian.
b. Untuk memperdalam ilmu pengetahuan yang telah penulis terima
dari Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan di UIN STS Jambi.
c. Sebagaimana persyaratan untuk menyelesaikan program Starta Satu
(S1) dalam Ilmu Pendidikan Agama Islam Fakultas Tarbiyah dan
Keguruan UIN STS Jambi.
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BAB II
TINJAUAN PUSTAKA
A. Kajian Teoritik
Untuk memperoleh gambaran tentang pemasukan dalam judul yang
di bahas, maka diperlukan suatu kajian dan analisis dari beberapa teori atau
pendapat pakar, ada beberapa teori yang diperlu penulis paparkan yang
berkaitan dengan judul di atas yaitu Upaya Orang Tua Dalam Mendidik
Anak Belajar Shalat Usia 6-12 Tahun Di Dusun Tanjung Pasir Desa
Rambutan Masam Kecamatan Muara Tembesi Kabupaten Batanghari.

1. Upaya
Upaya adalah jerih payah, usaha, akal, ikhtiar, untuk mencapai suatu
maksud tertentu ( Chaniago, 1997 : 584 ). Upaya adalah usaha atau
syarat untuk menyampaikan sesuatu maksud. (Anwar, Amelia, 2003,
hlm. 578). Upaya menurut kamus besar bahasa Indonesia ( KBBI )
diartikan sebagai usaha kengiatan yang mengarahkan tenaga, pikiran
untuk mencapai suatu tujuan. Dari kutipan tersebut dapat dijelaskan
bahwa upaya yang di magsud penelitian ini adalah upaya yang
dilakukan orang tua dalam mengajarkan shalat bagi anak.
2. Shalat
Shalat menurut pengertian bahasa adalah doa. Bahkan seluruh
bacaan di dalam shalat pada hakikatnya adalah doa. (Syarbani. 2011.
Hal 2). Shalat berasal dari kata sholla yang berarti berdo’a. Agama islam
mengajarkan kepada para pemeluknya agar senang tiasa mengingat
Allah dengan melakukan shalat. Adapun pengertian shalat dalam syariat
islam ialah ibadah yang tersusun dari beberapa kata dan perbuatan yang
dimulai dengan takbir, di akhiri dengan salam, dan memenuhi syarat
yang ditentukan. (Sudarsono, 1994, hlm. 33). Shalat ialah tiang agama
dan pendiri kehidupan, juga hubungan kepercayaan antara manusia dan
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Rabbinya. Agar shalat dapat di jadikan pengingat bagi pelakunya
terhadap segala ketentuan syariat dalam berbagai waktu berbeda.
(Zuhaili, 2002, hlm. 71).
Shalat merupakan suatu ibadah untuk menghadapkan hati kepada
Allah SWT sebagai ketakwaan hamba kepadanya dan untuk
mengagungkan kebesaran-Nya dalam bentuk perkataan dan perbuatan
yang dimulai dengan takbir dan disudahi dengan salam sesuai dengan
ketentuan dasar shalat dalam Al-Qur’an surat Al-Bayyinah ayat 5
sebagai berikut :

َّ َو َما أُ ِمرُوا إِ ََّل لِيَ ْعبُ ُدوا
ۚ َِّين ُحنَفَا َء َويُقِي ُموا الص َََّلةَ َوي ُْؤتُوا ال َّز َكاة
َ ين لَهُ الد
َ ص
ِ َِّللاَ ُم ْخل
ُ ك ِد
ين ْالقَيِّ َم ِة
َ َِو َٰ َذل
Artinya : Padahal mereka hanya diperintah menyembah Allah, dengan
ikhlas mentaatin-Nya semata-mata karena (menjalankan) agama, dan
juga agar melaksanakan shalat menunaikan zakat; dan yang demikian
inilah agama yang lusur(benar). (Departemen Agama RI, 2005; 224225).
Shalat fardhu ‘ain yaitu yang harus dikerjakan oleh setiap orang.
Shalat lima waktu sehari semalam hukumnya wajib dikerjakan oleh
setiap muslim yang telah berakal, dan dewasa hal ini juga ditegaskan
dalam suatu firman Allah SWT. Bahwa shalat tidak hanya kewajiban
bagi seorang muslim, akan tetapi fungsi shalat adalah untuk mencegah
dari segala perbuatan yang munkar. Shalat merupakan salaah satu
terpenting dalam suatu agama.
Dalam Islam, shalat diletakkan pada kedudukan yang sangat
terhormat dan tidak ada bandingnya. Sebab pokok perkara adalah Islam,
tiangnya adalah shalat dalam agama adalah merupakan acuan pokok
tentang di terima tidaknya semua ibadah. Jadi shalat merupakan hal
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pokok ibadah yang benar-benar dikerjakan dan dilaksanakan dengan
baik, di samping shalat merupakan ibadah yang berhubungan lansung
dengan Allah SWT shalat juga di dalam ajaran Islam dapat menjadi
dasar penguat hati untuk tidak berbuat yang tidak sesuai dengan ajaran
yang telah di syariatkan Islam.
3. Orang Tua
Orang tua sebagaimana pemahaman umum yang berkembang terdiri
dari ayah dan ibu. Keduanya adalah orang tua secara kodrati telah
ditakdirkan oleh Allah sebagai orang tua. Orang tua adalah pembina
pribadi yang pertama dalam hidup anak. Keperibadian orang tua, sikap
dan cara hidup mereka merupakan unsur-unsur pendidikan yang tidak
lansung dengan sendirinya akan masuk kedalam keperibadian anak yang
sedang tumbuh itu. (Drajat, 2004, hlm 35). Orang tua adalah pendidik
utama dan pertama dalam hal penanaman keimanan bagi anaknya.
(Tafsir, 2002, hlm. 8).
Orang tua adalah pusat kehidupan rohani seorang anak dan sebagai
penyebab berkenalannya dengan alam luar, maka setiap reaksi emosi
anak dan pemikirannya di kemudian hari terpengaruh oleh sikapnya
terhadap orang tuanya di permulaan hidupnya dahulu (Dzakiah Drajat,
2005 : 46 ).
Orang tua adalah orang dewasa pertama yang memikul tsnggung
jawab pendidikan, sebab secara alami anak pada masa awal-awal
kehidupanya berada di tengah-tengah ibu dan ayah nya. Dasar-dasar
pandangan hidup, sikap hidup dan keterampilan hidup banyak tertanam
sejak anak berada di tengah-tengah orang tuanya. Mereka dapat
mengenalkan pada anak segala hal yang mereka ingin beri tahukan
kepada anak atau yang anak itu sendiri ingin mengetahuinya. ( Hery
Noer Aly, 1999 : 87 ).
Orang tua menurut Miami M. Ed, di kemukakan bahwa orang tua
adalah pria dan wanita yang terikat dalam perkawinan dan siap sedia
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untuk memikul tanggung jawab sebagai ayah dan ibu dari anak-anak
yang dilahirkannya.
Orang tua wajib memberikan pendidikan yang benar kepada anak
dirumah dan didalam lingkungan keluarga, dan memelihara mereka
dengan cinta dan kasih sayang menurut estetika Islam. Dengan demikian
perilaku sosial dan pergaulan mereka dengan orang lain bersifat luhur,
lembut, dan konsisten.
Orang tua yang tidak memberikan pendidikan yang benar kepada
anak mereka, dan tidak mendidik mereka dengan sopan dan santun dan
ahlak yang baik, tidak akan memetik hasil kecuali seseorang anak yang
berperilaku berani dan bermusuhan dengan mereka. Sehingga ia
mendurhakai mereka dengan perkataan-perkataan keji dan sikap yang
keliru dan menyimpang. Hal itu tidak akan terjadi andaikan orang tua
mencurahkan usaha mereka untuk mendidik anak dan menanamkan
ahlak yang luhur sopan santun yang baik pada dirinnya.
Orang tua harus selalu mendorong dan menolong anak-anaknya
dalam melakukan hal-hal yang baik, yaitu dengan memberikan teladan
yang baik melalui ucapan dan perbuatan. Orang tua mempunyai
pengaruh besar atau perkembangan jiwa anak secara intergral
(menyeluruh).
Maksud orang tua di sini adalah sebagai pedoman suri tauladan
bagai anak-anak mereka dalam mengerjakan perintah Allah yakni
ibadah shalat oleh karena itu, pembentukan keperibadian anak di rumah
melalui peningkatan pertimbangan moral anak yang dilakukan oleh
orang tua. Orang tua adalah pendidik utama anak-anak dan sekaligus
figur utama yang akan di tiru dan di teladani. Oleh karena itu,
seharusnya para orang tua muslim bertindak sebagai figur teladan yang
baik, bukan figur teladan yang buruk. (Halim, 2002, hlm. 135).
Orang tua adalah ayah ibu yang melahirkan, membesarkan anak
dalam keluarga. Pemberian teladan yang baik kepada anak-anak tetap
lebih afdhal dalam menetapkan pokok-pokok pendidikan kepada
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mereka, termasuk dalam bimbingan ibadah shalat. Maka sebaiknya para
orang tua bertindak, tidak mampu bertindak demikian, tidak harus
mengungkapkan kekurangan dirinya secara jujur diahadapan anakanaknya.
Dari pendapat para ahli tersebut sudah jelas bahwa orang tua adalah
orang yang pertama memberikan pengaruh pendidikan kepada anakanak mereka di dalam keluarga, orang tualah yang pertama memberikan
pendidikan kepada anaknya, maka dari itulah untuk mencapai suatu
tatanan masyarakat muslim, maka keluarga muslim perlu dibenahi lebih
dahulu. Karena dari sinilah tonggak dasar baik dan buruknya
keperibadian seoarang anak.
a. Kedudukan orang tua dalam keluarga
Orang

tua

berperan

besar

dalam

mempengaruhi

perkembangan anak, orang tua menjadi faktor penting dalam
menanamkan dasar-dasar keperibadian terhadap anak setelah
dewasa. Untuk itu agar dalam setiap penanaman dasar-dasar
keperibadian terhadap anak, hendaknya didasari atau dipetik dari
nilai-nilai atau ajaran-ajaran yang mengacu pada ketakwaan dan
ketaatan kepada Allah SWT.
”Anak-anak akan tumbuh dan dibesarkan didalam rumah yang di
bangun dengan dasar ketakwaan kepada Allah SWT. Ketaatan pada
Syariat Allah, dan keinginan menegakkan syariat Allah. Dengan
sangat mudah, anak-anak akan meniru kebiasaan orang tua dan
akhirnya terbiasa untuk hidup islami. Dan ketika ia sudah
dewasapun, dia akan merasakan kepuasan pada aqidah yang di anut
dirinya dan orang tuanya. ( Dzakiah Drajat, 2005, hlm 205 ).
“Orang tua adalah orang dewasa pertama yang memikul tanggung
jawab pendidikan, sebab secara alami anak pada masa-masa awal
kehidupannya berada di tengah-tengah ibu dan ayahnya. Dari
merekalah anak mulai mengenal pendidikannya. Dasar-dasar
pandangan hidup, sikap hidup dan keterampilan hidup banyak
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tertanam sejak anak berada di tengah-tengah orang tuanya. Mereka
dapat mengenalkan kepada anak segala hal yang mereka ingin
beritahukan

kepada

anak

atau

yang

anak

sendiri

ingin

mengetahuinya.
Kedudukan orang tua ditinjau dari segi pendidikan sangatlah
mulia, karena dalam pelaksanaan tugasnya selalu didasari rasa cinta
kasih serta tulus ikhlas. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa
keberhasilan anak dalam pendidikannya sangat dipengaruhi oleh
ketertiban orang tuanya. Dengan kata lain sejauh mana orang tua
dapat melibatkan diri, memberikan motivasi, membimbing dan
mengarahkan anak-anaknya serta dimana ia harus belajar.
“Keluarga adala unit pertama dan intuisi pertama dalam
masyarakat dan dimana hubungan-hubungan lansung, Di situlah
berkembang individu dan di situ lah terbentuknya tahap-tahap awal
proses permasyarakatan ( Sosialition ) dan melalui interaksi dengan
ia memperoleh pengetahuan, keterampilan, minat, nilai-nilai, emosi
dan sikapnya dalam hidup dan dengan itu ia memperoleh
ketentraman dan ketenangan. ( Hasan Lnggulung, 19984, hlm. 346
).
Dari kutipan di atas mengisyaratkan bahwa peranan orang
tua dalam keluarga adalah sangat penting dan besar terhadap
keberhasilan pendidikan, kemajuan dan perkembangan jiwa anak,
akan dibawa kemana atau mau dijadikan apa sang anak semua
tergantung dengan orang tua.
Istilah menanamkan menunjuk pada suatu kengitan
mempertahankan dan menyempurnakan apa yang telah ada
contohnya, bila kita sudah memiliki sebuah rumah, maka usah kita
sehari-hari

dalam

bentuk

membersihkan

rumah

tersebut,

memperbaiki / mengganti bagian-bagian dari rumah tersebut yang
mengalami kerusakan, memperluas dan memperoleh perkarangan
rumah tersebut, dan kengiatan-kengiatan lain yang sejenis itulah
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yang kita sebut dengan usaha menanamkan pendidikan ahlak pada
anak.
b. Tugas dan tanggung jawab orang tua dalam mendidik ahlak anak
Dalam pendidikan anak agar memiliki pendidikan agama
yang islami, orang tua memegang peranan yang sangat penting. Hal
ini disebabkan oleh kemunkinan adanya interaksi secara kontinyu
antara anak dan orang tua dari kecil hingga dewasa. Kesempatan
tersebut merupakan peluang terbaik bagi orang tua untuk
menanamkan pendidikan akhlak kepada anak-anak mereka sejak
kecil hingga mereka terlatih untuk berbuat sesuai dengan nilai-nilai
agama.
Peranan orang tua ( keluarga ) selain sebagai pendidik juga
sebagai pemimpin dalam rumah tangga adalah orang yang pertama
kali yang mempengaruhi perkembangan jasmani dan rohani
anaknya.
Dari analisis sosiologis, bahwa perkembangan manusia di
pengaruhi oleh unsur-unsur kekuatan lain dalam lingkungan sosial.
Jadi dalam hal ini lingkungan juga mempunyai pengaruh terheadap
perkembagan manusia, sebagaimana yang di maksud lingkungan
adalah semua pengaruh dari luar seperti rumah tangga, sekolah,
masyarakat, keadaan ekonomi, tempat tinggal dan desa atau kota dan
lain sebagainya.
Oleh sebab itu pendidikan yang berlansung dalam keluarga
harus dibina secara sempurna, karena fungsi keluarga mempunyai
peranan yang sangat penting dalam pendidikan anak, sebab proses
sosialisasi pertama pada anak terjadi pada lingkungan keluarga dan
merupakan lingkungan pertama yang dikenal sejak lahir maka,
semua pengalaman anak sejak kecil berpengaruh setelah dewasa
sebagaimana pendapat Zakiah Drajat yang mengatakan bahwa :
“Pengaruh yang di terima anak waktu kecil itu jauh lebih
besar dan menentukan dalam kehidupannya kemudian haru, karena
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pengalaman waktu kecil itu ikut membentuk pribadinya apa yang
dilihat, di dengar dan di rasakan dalam kehidupan masa kecil itu
masuk terjalin kedalam pembinaan pribadinya. ( Zakiah Drajat,
2005 : 66 )”
Di antara cara-cara praktis yang patut digunakan oleh orang
tua untuk membentuk pribadi-pribadi yang islami pada diri anak
adalah sebagai berikut :
a. Memberi tauladan yang baik kepada mereka tentang kekuatan
iman kepada Allah dan berpegang dengan ajaran-ajaran agama
dalam membentuknya yang sempurna dalam waktu tertentu.
b. Membiasakan mereka menunaikan syiar-syiar agama semenjak
kecil sehingga penunaiannya itu menjadi kebiasaan yang
mendarah daging, mereka melakukannya dengan kemauan
snediri dan merasa tentram sebab mereka melakukannya.
c. Menyiapkan suasana agama dan spiritual yang sesuai di rumah
dimana mereka berada.
d. Membimbing mereka membaca bacaan-bacaan agama yang
berguna dan memikirkan ciptaan-ciptaan Allah dan makhluk
untuk menjadi bukti ketulusan system ciptaan itu atas wujud dan
keagunganya.
e. Mengalakkan mereka ikut dalam aktifitas-aktifitas agama dan
lain-lain lagi cara lain ( Rama Yulis, 2001 : 374-375 ).
Adapun cara lain yang harus dilakukan oleh keluarga ( orang
tua ) untuk membentuk anak remaja yang islami yaitu :
a. Memberikan contoh yang baik bagi anak-anaknya dalam
berpegang teguh kepada akhlak mulia. Sebab orang tua yang
tidak berhasil mengusai dirinya tentulah tidak sanggup
meyakinkan anak-anaknya untuk memegang akhlak yang
diajarkan.
b. Memberi tanggung jawab yang sesuai kepada anak-anaknya
supaya mereka merasa bebas memilih dalam tindakannya.
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c. Menunjukan bahwa keluarga selalu mengawasi mereka
dengan sadar dan bijaksana.
d. Menjaga mereka dari teman – teman yang menyeleweng dan
tempat-tempat kerusakan. ( Zakiah Drajat, 2005 : 66 )
Kemudian keluarga belum melengkapi tugasnya
dengan sempurna dalam pendidikan anak-anaknya sehingga
ia menolong anak-anaknya tumbuh dari segi sosial.
Pertumbuhan sosial ini melibatkan pendidikan sosial,
ekonomi dan politik yang mengatakan bahwa kesediankesedian dan bakat-bakat asasi anak-anak dibuka dan
dikeluarkan kedalam kenyataan-kenyataan dan berupa
hubungan-hubungan

sosial

dengan

orang-orang

sekelilingnya.
a. Memberi contoh yang baik kepada anak-anaknya dalam tingkah
laku sosial yang sehat berdasarkan prinsip-prinsip dan nilai-nilai
agama.
b. Menjadikan rumah itu sebagai tempat dimana tercipta
hubungan-hubungan sosial yang berhasil.
c. Membiasakan anak-anaknya secara berangsur-angsur berdikari
dan memikul tanggung jawab dan bimbingannya jika mereka
bersalah dengan lemah lembut.
d. Menjauhkan mereka dari sifat manja dan berfoya-foya dan
jangan menghina dan merendahkan mereka dengan kasar sebab
sifat memanjakan dan kekasaran itu merusak keperibadian anakanak.
e. Memperlakukan

mereka

dengan

lemah

lembut

dengan

menghormatinya di depan kawan-kawannya tetapi jangan
melepaskan kekuasaan kebapakan mereka terhadap anakanaknya.
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f. Menolong anak-anaknya menjalin persahabatan yang mulia dan
berhasil, sebab “manusia turut menjadi baik karna berkawan
dengan orang salah”.
g. Membiasakan mereka hidup sederhana supaya lebih bersedia
menghadapi hidup sebelum terjadi.
h. Bersifat adil diantara mereka.
i. Membiasakan mereka cara-cara islam dalam makan, minum,
duduk, tidur, memberi salam, berziarah, masuk rumah yang telah
didiami orang dan lain-lain kengiatan hidup. ( Abdurrahman AnNahlawi, 1995 ; 376-377 ).
4. Anak
Anak adalah suatu amanah Tuhan kepada ibu bapaknya’’.. Anak
adalah mahluk yamg sedang tumbuh, oleh Karena sejak bayi belu dapat
berbuat sesuatu untuk kepentingan dirinya, baik untuk mempertahankan
hidup maupun diri. Semua kebutuhan tergantung ibu/orang tua. Oleh
sebab itu anak memerlukan bantuan, tuntunan, pelayanan, dorongan dari
orang lain demi mempertahankan hidup dengan mendalami belajar
setahap untuk memperoleh kepandaian, keterampilan dan pembentukan
sikap dan tingkah laku sehingga lambat laun dapat berdiri sendiri yang
semuanya itu memerlukan waktu yang cukup lama. (Ahmadi &
Uhbiyati. 1991-2003). Anak adalah sumber kebahagiaan keluarga.
Menurut J. Locke (dalam Poerbakawatja), dikutip Tafsir, bahwa anak
adalah laksana kertas putih bersih yang diatasnya boelh dilukis apa saja
menurut keinginan orang tua dan para pendidik atau laksana lilin lembut
yang bisa di bentuk menjadi apa saja menurut keinginan pembentuknya.
Anak adalah karunia Allah yang diberikan kepada manusia.
Menurut Darajat (1970) “ masa pertumbuhan pertama (masa anakanak ) terjadi pada usia 0-12 tahun (Arifin, 2008 : 47 ).
Dalam agama islam defenisi “anak” sangat jelas batasanya.
Yakni manusia yang belum aqil baligh (dewasa). Laki-laki disebut
dewasa ditandai dengan mimpi basah, sedangkan perempuan dengan
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menstruasi, jika tanda-tanda puber tersebut telah tampak, berapapun
usianya maka ia tidak lagi dikatakan sebagai anak-anak yang bebas dari
pembebanan kewajiban. Justru sejak saat itu lah anak-anak memulai
kehidupan biologisnya dengan pernikahan, maka hal itu tidak boleh di
larang.

Menurut Al-Ghazali, dikutip Syaifuddin, bahwa anak adalah
amanah di tangan ibu bapaknya. (Syarifuddin, 2004-2007, hlm. 135).
Menurut Al-Ghazali anak adalah amanah Allah SWT yang harus di jaga
dan di didik untuk mencapai keutamaan dalam hidup dan mendeketkan
diri kepada Allah SWT. Semua bayi dilahirkan kedunia ini, bagaikan
sebuah mutiara yang belum di ukir dan belum terbentuk tapi amat
bernilai tinggi. (Uhbiyati, 1998, hlm. 91-92).
Bermaca-macam cara pembagian umur pertumbuhan yang di buat
oleh para ahli jiwa, tapi pada umumnya perbedaan yang terdapat antara
mereka tidaklah dalam hal-hal yang pokok anak pada masa kanak-kanak
( 0-12 ), masa remaja ( 13-21 ) dan masa dewasa diantara umur 21 tahun.
Berikut ini adalah pembagiannya :
a. Kanak-kanak pada tahun pertama ( 0-6 )
Pendidikan agama, dalam arti pembinaan keperibadian,
sebenarnya telah mulai sejak si anak lahir, bahkan sejak dalam
kandungan, keadaan orang tua, ketika si anak yang lahir nanti
hal ini banyak terbukti dalam perawatan jiwa.
b. Anak-anak pada umur sekolah ( 6-12 )
Ketika si anak masuk ke sekolah dasar, dalam jiwanya ia telah
membawa

bekal

rasa

agama

yang

terdapat

dalam

keperibadiannya, dari orang tuanya dan dari gurunya di taman
kanak-kanak, maka ia masuk ke sekolah dasar telah membawa
dasar agama yang bulat ( serasi ) akan tetapi, jika berlainan maka
yang dibawanya adalah keraguan, ia belum dapat memikirkan
mana yang benar, apakah agama orang tuanya atau agama
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gurunya, yang ia rasakan adalah adanya rasa perbedaan, keduaduanya masuk dalam pembinaan pribadinya. Demikian pula
sikap orang tuanya yang acuh atau negative terhadap agama,
akan mempunyai akibat yang seperti itu pula.
c. Masa remaja ( 13-16 )
Setelah si anak melalui ( umur 12 tahun ), perpindahan ia dari
masa kanak-kanak yang terkenang-kenang, tidak banyak debat
dan soal, mereka memasuki masa goncang, karena pertumbuhan
cepat di segala bidang terjadi.
d. Masa remaja terakhir ( 17-21 )
Sebenarnya batas yang sangat tegas antara tahap-tahap
perkembangan anak dan remaja itu tidak terlalu tajam, masa
remaja terakhir dapat dikatakan bahwa anak pada waktu itu dari
segi jasmani dan kecerdasan telah mendekati kesempurnaan.
Yang berarti bahwa telah tumbuh dengan seluruh anggotanya
telah dapat berfungsi dengan baik, kecerdasan telah dapat di
anggap selesai pertumbuhannya, tinggal pengembangan dan
penggunaannya saja lagi yang di perlukan. ( Dr. Zakiah Drajat :
130-140 ).
Untuk mendidik anak agar sholeh, kita tidak bisa sepenuhnya
menyerahkan kepada sekolah. Tapi [eran aktif orang tua juga
amat di perlukan dalam masalah ini, orang tua harus menjadi
contoh yang baik bagi anaknya.
“Anak yang dimaksudkan dalam penelitian ini adalah anak
berusia 6-12 tahun yang di sebut masa usia sekolah menengah
pertama Mulai berumur 6 tahun seorang anak ini pula dan
pertumbuhan badannya relative seimbang, maka anak menjadi
senang bermain pertumbuhan fisik ini tentu berpengaruh
terhadap pada perkembangan anak, biasanya anak pada masa ini
sudah matang untuk masuk sekolah. Secara garid besar, fase
perkembangan anak di bagi dalam beberapa tahap yaitu :
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1. Sebelum lahir ( fase prenatal )
2. Masa bayi ( usia 0-2 tahun )
3. Masa awal kanak-kanak ( usia 3-5 tahun )
4. Pertengahan masa anak-anak ? usia sekolah dasar ( 6-12
tahun )

Pada fase prenatal atau sebelum lahir, terjadi
pertumbuhan penting dalam Rahim ibu, suasana kesehatan
dan kejiwaan ibu sangat mempengaruhi pertumbuhan dan
perkembangan anak dan Rahim ibu sebaiknya mengaktifkan
komunikasi dengan anak sejak dalam Rahim memasuki
bulan 6 dan ke 7 masa kehamilan, bayi sudah mulai
mendengar detak jantung ibu, suara lain di luar Rahim semua
itu didengar melalui getaran ketuban yang ada di dalam
Rahim. Suara ibu paling jelas di dengar oleh anak, sehingga
menjadi suara manusia yang paling di sukai anak. Anak
menjadi tenang ketika ibunya menepuk-nepuk perutnya
sambil membisikkan kata-kata manis. Hal ini akan
menggoreskan memori di otak anak, semakin sering hal itu
terulang semakin kuat guratan tersebut pada otak anak.
Kemampuan tersebut sebaiknya di mamfaatkan oleh ibu
untuk menciptakan anak yang terbiasah dengan ayat-ayat alqur’an di karnkan suara ibu yang paling jelasa terdengar
dalam kandungan, maka yang terbaik bagi anak adalah
bacaan ayat-ayat al-qur’an dilantunkan oleh ibunya sendiri,
bukan taperekorder, radio, atau lainnya. Semakin sering ibu
membaca al-qur’an selama kehamilan, semakin kuatlah
getaran memori dalam al-qur’an di otak anak.
Masa bayi

( usia 0-2 tahun ) di dominasi oleh

aktivitas merekam, tugas yang harus di lakukan oleh orang
tua di dalam masa ini adalah mengenalkan konsep-konsep /
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nilai-nilai agama kepada anak melalui bahasa seperti pada
saat anak terlahir kedunia ini di bisikan kalimat toyyibah dan
selanjutnya mengenalkan lafas/ucapan lainya yang baik dari
agama seperti lafas Allah, Allahuakbar, Alhamdulillah dan
lain-lainya. Sedangkan masa awal kanak-kanak ( usia 3-5
tahun ) di dominasi oleh aktivitas merekam dan meniru. Pada
masa inilah lingkungan keluarga harus memberikan nilainilai pendidikan lewat kehidupan sehari-hari. Terlebih masa
sekarang, perkembangan anak lebih cepat sehingga aktivitas
menirupun lebih cepat. ( Syamsu Yusuf, 2010, hlm. 178 )
Semua orang berada di lingkungan keluarga harus
memberikan perlakuan dan teladan yang baik secara
konsisten. Ketika pada masa awal anak-anak pada masa awal
kanak-kanak ( usia 3-5 tahun ), anak sudah mulai keluar
rumah bermain , keluarga harus sudah bisa membentengi
anak dari nilai atau contoh buruk yang ada di luar rumah.
Pada masa ini juga merupakan fase-fase cerita dan
pembiasaan pada saat inilah, bagi orang tua mempunyai
kesempatan yang luas untuk mengajari cerita-cerita alqur’an dan sejarah perjuangan islam. Sehingga anak akan
mengenali sikap pemberani, jujur dan mulai dari pejuangpejuang islam.
Perkembangan agama anak pada sangat ditentukan
oleh pendidikan dan pengalaman yang dilaluinya, terutama
pada masa-masa pertumbuhan yang pertama ( masa anak )
dari umur 0-12 tahun. Seorang anak yang pada masa anak ini
tidak mendapat didikan agama dan tidak pula mempunyai
pengalaman keagamaan, maka nanti setelah dewasa akan
cenderung kepada sikap negative dalam diri anak terhadap
agama islam. Hal ini menjelaskan bahwa orang tua sangat
berpengaruh dan mempunyai peran yang sangat penting
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terhadap menanamkan nilai-nilai keagamaan, untuk itulah
pentingnya perhatian kedua orang tua serta memotivasikan
bagi anak-anaknya agar apa yang telah dilakukan dapat
berhasil baik sesuai dengan tujuan yang diharpakan.
5. Pendidikan
Terdapat banyak sekali variasi pengertian pendidikan, mulai dari
yang berasal dari kamus yang disebut leksikal, pengertian yang berasal
dari para ahli yang disebut konseptual, atau pengertian yang berasal dari
peraturan Negara / Pemerintah yang di sebut konstitisional. (Saidah,
2016, hlm 1-2).
Pendidikan dalam arti luas, pendidikan adalah segala pengalaman
belajar yang berlansung dalam segala lingkungan dan sepanjang hidup.
Pendidikan

adalah

segala

situasi

hidup

yang

mempengaruhi

pertumbuhan dan perkembangan hidup. (Abdul Kadir. 2012).
Secara

leksikal,

oxford

Advsnced

learner’s

Dictionery

mendefenisikan pendidikan sebagai berikut :
“ education is a process of training and instruction, esp of children
and young people in schools, colleges, etc, which is designed to give
knoeledge and develop skills’’
Pendidikan adalah suatu proses pelatihan dan pengajaran, terutama
diperuntukan kepada anak-anak dan remaja, baik disekolah-sekolah
maupun dikampus-kampus, dengan tujuan memberikan pengetahuan
dan mengembangkan keterampilan-keterampilan.
Sementara dalam kamus besar bahasa Indonesia (KBBI), pendidikan
diartikan sebagai proses perubahan sikap dan tata laku seorang atau
kelompok orang dalam usaha mendewasakan manusia melalui upaya
pengajaran dan pelatihan. Dari kedua pengertian tersebut, dapat ditarik
beberapa elemen penting yang memainkan peran pendidikan yaitu :
1. Sebuah proses yang berupa pelatihan dan pengajaran.
2. Pelaku yang berupa anak-anak atau remaja, baik secara
perseorangan maupun berkelompok.
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3. Lokasi yang berupa sekolah atau kampus.
4. Tujuan

yang

berupa

penguasaan

ilmu

pengetahuan,

pengembangan keterampilan dan pengubahan sikap dan tata
laku dalam usaha mendewasakan manusia. (Saidah, 2016; 1-2).
Secara konseptual, pengertian pendidikan juga didefenisikan
secara beragam, oleh pakar-pakar pendidikan yang berbeda, dari
masa ke masa.
1. Plato (427-347 SM)
“ for plato, education is a metter of leading a person from
mere belief to true knowledge. This education is of primery
importance in the case of those who are to stetesmen, and
leaders” (Murphy, 2005; 9-10)
2. John Locke (1632-1704)
“ locke perceived the child’s mind as a blank slate that
teachers should imprint with a rigorous rational education.
Children wewe viewed as incomplete adult who required the
work of teachers to bring them out of ignorance”. (Sniegoski,
1994; 4).
3. Ki Hajar Dewantara
“ Pendidikan adalah daya upaya untuk memajukan
bertumbuhnya budi pekerti (kekuatan batin, dan karakter),
pikiran intelek dan tubuh anak, dalam rangka kesempurnaan
hidup dan keselarasan dengan dunianya. (Sambo &
Yasunari, 2010; 33).

Secara defenitif pendidikan (Padagogie) diartikan
oleh para tokoh pendidikan, sebagai berikut :
a. John Dewy
Pendidikan adalah proses pemebentukan kecakapankecakapan fundamental secara intelektual dan emosional
kearah alam dan sesama manusia.
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b. Ki Hajar Dewantara
Mendidik adalah menuntun segala kekuatan kodrat yang
ada pada anak-anak agar mereka sebagai manusia dan
sebagai

anggota

masyarakat

dapat

mencapai

keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya.
(Ahmadi & Uhbiyati. 1991-2003)
Tujuan pendidikan ibadah shalat itu tidak hanya untuk kepentingan
dunia saja, namun juga meliputi tujuan akhir yaitu untuk kepentingan
akhirat.
B. Studi Relevan
1. Penelitian Nisdayana tentang Pendidikan Shalat dalam Pembinaan
Keperibadian Anak, menemukan bahwa pendidikan shalat bagi anak
adalah suatu hal yang sangat penting sejak anak berumur 7 tahun dalam
rangka menanamkan jiwa beragama dan mencegah anak dari perbuatan
yang tidak baik, membentuk rohani dan keimanan memperdiapkan
moral dan spritualnya dan menumbuhkan sifat-sifat ihklas dan takwa
terhadap Allah SWT. Peran orang tua dalam pembinaan keperibadian
anak, merupakan suatu hal yang wajib dilakukan, karena orang tua
merupakan pendidik utama dan pertama dalm keluarga dengan melaui
kebiasaan-kebiasaan anak melaksanakan shalat lima waktu sehari
semalam, selain itu dengan contoh teladan bagi orang tuanya. Nilai-nilai
yang terkandung dalam pendidikan shalat, dapat mencegah anak dari
perbuatan keji dan munkar. Selain itu pula, pendidikan shalat dapat
mendekatkan diri kepada Allah SWT, serta dapat mempertebal amal
ibadah dan memperkuat iman, tidak mudah terpengaruh oleh siapapun
yang mengarah kepada perbuatan yang tidak baik.
2. Penelitian Tarmizi tentang Penerapan Shalat Berjemaah Bagi Siswa di
Sekolah Menengah Pertama Negeri 1 Muaro Jambi, menemukan bahwa
penerapan shalat berjemaah bagi siswa di SMP Negeri 1 Muaro Jambi
merupakan pemberian materi shalat, penugasan untuk menghapal
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ayat/surat pendek untuk bacaan shalat dengan membuat buku shalat.
Kendala penerapan shalat berjemaah bagi siswa di SMP 1 Muaro Jambi
yaitu terbatasnya waktu bagi sebagian orang tua untuk mengawasi anak
shalat karena kesibukan bekerja, kurang fasilitas belajar seperti
mushalla dan buku-buku pelajaran, disamping kendala lain yaitu
kemampuan siswa dalam bacaan shalat masih rendah. Strategi guru
dalam meningkatkan penerapan shalat berjamaah bagi siswa di SMP 1
Muaro Jambi dengan memamfaatkan fasilitas yang ada semaksimal
munkin yang sudah di upayakan kepala sekolah pengadaanya, dan
meningkatkan bekerja sama dengan orang tua agar memantau
perkembangan shalat anak di rumah dan menandatangani buku shalat
dan memberikan arahan agar anak bisa shalat di rumah. Di samping itu
strategi lain yaitu menyelenggarakan pesantren kilat.
3. Penelitian Endang Sulistio tentang Pelaksanaan Praktek Ibadah Shalat
di Sekolah Menengah Pertama Negeri 17 Desa Muhajirin Kecamatan
Jambi Luar Kota Muaro Jambi, menemukan bahwa upaya guru dalam
mengarahkan siswa agar melaksanakan ibadah shalat di SMPN 17
Muaro Jambi dimana melalui kegiatan ekstrakurikuler seperti mangajar
atau mendidik siswa dalam bentuk pengajaran dalam kelas dan
mempraktekkan di sekolah dalam shalat dan ekstrakurikuler melalui
kengiatan hari-hari besar agama. Faktor pendukung dan penghambat
bagi guru dalam mengarahkan siswa agar melaksanakan ibadah shalat
di SMPN 17 Muaro Jambi yaitu tersedianya perpustakaan, sarana
ibadah, pesantren kilat dan bimbingan konseling dalam mendidik anak
santri agar memahami dan melaksanakan ibadah shalat. Faktor
penghambatnya adalah kurangnya orang tua mengawasi anak dalam
melaksanakan shalat, kurang tersedianya air di sekitar sekolah, sulitnya
santri dalam membaca Al-Qur’an dan sarana belajar yang kurang.
Upaya guru mengatasi faktor penghambat dalam mengarahkan siswa
agar melaksanakan ibadah shalat dengan memperbaiki sarana ibadah,
membudayakan beribadah di rumah, mengadakan pengajian di dalam

Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan UIN STS Jambi

25

masyarakat dan menekankan pentingnya ibadah shalat oleh guru di
sekolah. Penelitian Endang Sulistio di fokuskan pada pelaksanaan
praktek ibadah namun belum komprehensif membahas pembinaan
ibadah shalat itu sendiri setting penelitian ini juga berbeda yaitu antara
sekolah dan pesantren.
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BAB III
METODE PENELITIAN
A. Pendekatan Penelitian

Penelitian merupakan salah satu hal penting dalam pembagian ilmu
pengetahuan dan pendidikan, sekaligus sebagai bagian yang penting dalam
perkembangan peradaban manusia. Tanpa penelitian suatu ilmu tidak akan
pernah berkembang, tidak ada satu Negara yang sudah maju dan berhasil
dalam pembangungan, tanpa melibatkan banyak kengiatan bidang
penelitian. .
Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (2001), penelitian adalah
pemeriksaan yang teliti atau kengiatan pengumpulan, pengelolahan,
analisis, dan peyajian data yang dilakukan secara sistematis dan objektif
untuk memecahkan suatu persolaan atau menguji suatu hipotesis untuk
mengembangkan prinsip-prinsip umum.
Menurut Strauss dan Corbin (1997), yang dimaksud dengan
penelitian kualitatif adalah jenis penelitian yang menghasilkan penemuanpenemuan yang tidak dapat dicapai (diperoleh) dengan menggunakan
prosedur-prosedur

statistik

atau

cara-cara

lain

dari

kuantifikasi

(pengukuran). Penelitian kualitatif secara umum dapat digunakan untuk
penelitian

tentang

kehidupan

masyrakat,

sejarah,

tingkah

laku,

fungsionalisasi organisasi, aktivitas sosial, dan lain-lain. Sujarweni, 2014,
hal 19.
Kemudian dapat di simpulkan bahwa penelitian merupakan suatu
penyelidikan atau usaha yang sistematis, terkendali, empiris, teliti dan kritis
terhadap fenomena-fenomena untuk mencari suatu fakta-fakta, teori baru,
hipotesis dan kebenaran. Dengan menggunkan langkah-langkah tertentu
agar ditemukan jawaban ilmiah terhadap suatu masalah. ( Sujarweni, 2014,
hal 1-3 ).
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Penelitian adalah proses yang digunakan untuk mengumpulkan dan
menganalisis informasi guna meningkatkan pemahaman kita pada suatu
topic. Penelitian dengan pendekatan kualitatif menekankan analisis proses
dari proses berpikir secara induktif yang berkaitan dengan dinamika
hubungan antar fenomena yang diamati, dan senangtiasa menggunakan
logika ilmiah. Masalah dalam penelitian kualitatif bersifat sementara
tentative, dan berkembang aatu berganti setelah peneliti berada di lapangan.
Penelitian kualitatif mengkaji persfektif partisipan dengan strategi-strategi
yang bersifat interaktif dan fleksibel. Penelitian kualitatif di tujukan untuk
memahami fenomena-fenomena sosial dari sudut pandang partisipan.
Dengan demikian, penelitian kualitatif adalah penelitian yang digunakan
untuk meneliti pada kondisi objek alamiah dimana peneliti merupakan
instrument kunci. (Gunawan, 2005. hal 80-81).
Berdasarkan dengan judul yang penulis ambil, jenis penelitian ini
termasuk dalam jenis penelitian kualitatif dengan pendekatan study kasus.
Yaitu suatu penelitian yang di lakukan secara instensif, terinci, dan
mendalam terhadap suatu organisasi, atau lembaga/gejala tertentu. Di tinjau
dari wilayah, maka penelitian kasus hanya meliputi daerah atau subjek yang
sangat sempit tetapi dari sipat penelitian, penelitian kasus lebih mendalam
(Suharsimi Arikunto, 2002 ; 120)
Penelitian Kualitatif, menurut Strauss dan Corbin (1997), yang di
maksud dengan penelitian kualitatif adalah jenis penelitian yang
menghasilkan penemuan-penemuan yang tidak dapat dicapai (diperoleh)
dengan menggunakan prosedur-prosedur statistic atau cara-cara lain dari
kuantifikasi (pengukuran). Penelitian kualitatif secara umum dapat
digunakan untuk penelitian tentang kehidupan masyarakat, sejarah, tingkah
laku, fungsionalisasi organisasi, aktifitas sosial, dan lain-lain. (Sujarweni,
2014, hal 6).
Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif, sebagai upaya
untuk memberikan jawaban atas permasalahan yang telah dibentangkan,
karena sifatnya menggunakan pendekatan analisis deskriptif. Lokasi
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penenlitian ini di dusun tanjung pasir desa rambutan masam kecamatan
muara tembesi kabupaten Batanghari. Penelitian ini ingin melihat sudut
pandang pendidikan dengan menggunakan instrument observasi wawancara
dan dokumentasi untuk mendapatkan keterangan mengenai upaya orang tua
dalam mendidik anak belajar shalat usia 6-12 tahun di dusun tanjung pasir
desa rambutan masam kecamatan muara tembesi kabupaten Batanghari.
Pemilihan metode ini didasarkan atas beberapa pertimbangan.
Pertama, menyesuaikan metode kualitatif lebih mudah apabila berhadapan
lansung dengan kenyataan ganda; Kedua, metode ini menyajikan secara
lansung hakikat hubungan antara peneliti dengan responden. Ketiga, metode
ini lebih peka dan lebih mudah menyesuaikan diri dengan banyak
penajaman pengaruh bersama dan terhadap pola-pola nilai yang di hadapi.
(Lexi J Moleong, 2002;3).

B. Situasi Sosial dan Subjek Penelitian
1. Situasi Sosial
Penelitian ini di lakukan di dusun tanjung pasir desa rambutan
masam kecamatan muara tembesi kabupaten Batanghari, dengan jumlah
penduduk 397 orang dengan jumlah penduduk laki-laki 201 dan
perempuan 196 orang 2 RT dengan kepala keluarga laki-laki 94 dan
perempuan 14 orang atas berbagai pertimbangan, karna masih
kurangnya perhatian orang tua terhadap ibadah shalat anak.

2. Subjek Penelitian
Atas berbagai pertimbangan sebagaimana di kemukakan di atas
maka yang akan di jadikan sebagai informan (Subjek Penelitian) ini
adalah :
a. Orang tua yang ada di dusun tanjung pasir desa rambutan masam
kecamatan muara tembesi kabupaten Batanghari.
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b. Anak yang ada di dusun tanjung pasir deesa rambutan masam
kecamatan muara tembesi kabupaten Batanghari.
c. Tokoh Agama yang ada di dusun tanjung pasir desa rambutan
masam kecamatan muara tembesi kabupaten Batanghari.
Adapun teknik pengambilan sample dan informan dalam penelitian
ini menggunakan cara snowball sampling adalah “Teknik penentuan
sample yang mula-mula jumlahnya kecil, kemudian membesar,
Ibarat bola salju yang menegelinding yang lama-lama menjadi besar.
(Sujarweni, 2014, hal 72).

C. Jenis dan Sumber Data
1. Jenis Data
Adapun data yang di gunakan dalam penelitian ini adalah data
primer dan data sekunder. Data primer adalah data yang di peroleh
lansung dari sumber utama melalui observasi dan wawancara di
lapangan. Sedangkan data sekunder yaitu data yang di peroleh dari
bacaan literatur-literatur serta sumber-sumber lain yang berhubungan
dengan penelitian ini. Dengan kata lain data sekunder dapat di peroleh
dari sumber kedua berupa dokumentasi serta peristiwa yang bersipat
lisan atau tulisan. Data sekunder ini di gunakan sebagai data pelengkap
atau data pendukung dari data primer.
a. Data Primer
Data primer adalah data yang di ambil lansung dari peneliti
kepada sumbernya tanpa adanya perantara. (Mukhtar, 2010, 86).
Yakni data yang di peroleh secara lansung melalui wawancara dan
pengamatan (obsrvasi) terhadap Upaya orang tua dalam mendidik
anak di dusun tanjung pasir desa rambutan masam kecamatan muara
tembesi kabupaten Batanghari.
b. Data Sekunder
Data sekunder ialah data yang bukan di usahakan sendiri
pengumpulannya oleh peneliti misalnya dari dukumentasi (propil
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desa dan struktur organasasi) atau publikasi lainya (Muhktar, 2010:
90). Data sekunder adalah data yang di peroleh melaui dokumentasi
yang meliputi propil desa dan struktur organisasi dusun tanjung pasir
desa rambutan masam kecamatan muara tembesi kabupaten
Batanghari.

2. Sumber Data
Yang di maksud dengan sumber data penelitian adalah subjek dari
mana data di peroleh. (Suharsimi Arikunto, 2002: 207) Menurut
sujarweni sumber data adalah subjek dari mana asal data penelitian itu
diperoleh.Sedangkan menurut Suharsimi Arikunto, yang di maksud
dengan sumber data adalah subyek dari mana data-data di peroleh.
Sumber data yaitu berbentuk perkataan maupun tindakan, yang di dapat
melaui wawancara. Sumber data peristiwa (situasi) yang di dapat
melalui observasi. Dan sumber data dan dokumen di dapat dari instansi
terkait” menurut Lofland sumber data utama dalam penelitian kualitatif
adalah kata-kata dan tindakan, selanjutnya adalah data tambahan seperti
dokumen dan lain-lain (Jam’an Saton, Aan Komariah, 2009; 105).
Sumber data di sini merupakan subjek dari mana data dapat di
peroleh yaitu :
a. Sumber yaitu berupa manusia , yaitu orang tua, anak dan tokoh
agama, yang ada di dusun tanjung pasir desa rambutan masam
kecamatan muara tembesi kabupaten Batanghari.
b. Sumber data berupa dokumentasi, berupa foto kengiatan, arsip
dokumentasi resmi yang berhubungan dengan keberadaan desa dan
struktur organisasi. Di dusun tanjung pasir desa rambutan masam
kecamatan muara temebesi kabupaten Batanghari.
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D. Teknik Pengumpulam Data
Teknik pengumpulan data merupakan cara yang dilakukan peneliti
untuk mengungkap atau menjaring informasi kuntitatif dari responden
sesuai lingkup penelitian. Sujarweni, 2014, hal 74. Teknik pengumpulan
data dalam penelitian ini di lakukan melalui metode observasi, wawancara,
dokumentasi.
1. Metode Observasi
Observasi merupakan suatu teknik pengumpulan data yang di
lakukan dengan cara mengadakan penelitian secara teliti, serta
pencatatan secara sistematis (Arikunto, 2002). Menurut Sujarweni
adalah pnagamatan dan pencatatatan secara sistematis terhadap gajala
yang tampak pada objek penelitian, Teknik pengamatan ini di dasarkan
atas pengamatan secara lansung (Lexy J Moleong. 2002; 125). Metode
ini di lakukan dengan jalan terjun lansung kedalam lingkungan di mana
penelitian di lakukan di sertai dengan pencatatan terhadap hal-hal yang
muncul terkait dengan informasi data yang di butuhkan. Penulis
menggunakan metode ini untuk mengamati secara lansung data yang
ada di lapangan. Terutama tentang data yang ada di dusun tanjung pasir
desa rambutan masam kecamatan muara tembesi kabupaten Batanghari.
Metode ini di gunakan untuk mengungkapkan data yang mana
secara lansung dapat mengamati hal-hal yang berhubungan dengan
penerapan pendidikan di lingkungan keluarga.
Langkah-langkah yang di lakukan :
a. Mengamati implementasi kedisiplinan ibadah shalat anak dalam
keluaraga khsusnya di dusun tanjung pasir desa rambutan masam
kecamatan muara temebesi kabupaten Batanghari.
b. Mengamati faktor pendukung dan penghambat dalam pelaksanaan
ibadah shalat anak di dusun tanjung pasir desa rambutan masam
kecamatan muara temebesi kabupaten Batanghari.
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c. Memperhatikan upaya yang di terapkan orang tua terhadap ibadah
shalat anak di dusun tanjung pasir desa rambutan masam kecamatan
muara tembesi kabupaten Batanghari.
2. Metode Wawancara/interview
Wawancara adalah salah satu instrument yang digunakan untuk
menggali data secara lisan. Sujarweni, 2014, hal 74. “ interview atau
wawancara adalah bentuk kumunikasi verbal semacam percakapan yang
bertujuan memperoleh informan” (Nasition, 2006; 113) metode
wawancara ini penulis lakukan untuk mengambil data, dengan
mengadakan Tanya jawab secara lansung dengan responden dan
mendengarkan lansung serta mencatat dengan teliti apa yang di
terangkan oleh responden, metode ini di gunakan untuk memperoleh
data atau informan dari beberapa sumber data yang bersangkutan yaitu
; orang tua di dusun tanjung pasir desa rambutan masam kecamatan
muara tembesi kabupaten Batanghari. Sebelum penulis wawancara,
penulis sudah mempersiapkan seperangkat pertanyaan yang berkaitan
dengan penelitian.
Adapun datanya meliputi :
a. Bagaimana peran orang tua terhadap aktivitas keagamaan anak
khususnya ibadah shalat.
b. Apa upaya yang di lakukan orang tua terhadap pendidikan ibadah
shalat anak.
c. Adakah kendala orang tua mendidik anak terhadap aktivitas
keagamaan khususnya ibadah shalat.
d. Sejauh mana percapaian orang tua terhadap ibadah shalat anak.
Interview di tinjau dari segi pelaksanaanya, maka dapat di bedakan
menjadi :
a. Interview bebas (inguided interview) di mana pewawancara
bebas menanyakan apa saja, tetapi juga mengingat akan data
yang akan di kumpulkan.
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b. Interview terpimpin (guided interview) yaitu interview yang di
lakukan oleh pewawancara dengan membawa sederetan
pertanyaan lengkap dan terperinci seperti, apa yang di maksud
dalam interview terstruktur.
c. Interview bebas terpimpin yaitu kondisi anatara interview bebas
dan interview terpimpin (Suharsimi Arikunto, 2002 hal 132).

3. Metode Dokumentasi
Metode Dokumentasi adalah suatu cara mencari data terhadap halhal seluk beluk penelitian berupa catatan, transkip, buku, surat kabar,
prasasti, majalah, agenda dan lain sebagainya. (Sugiyono, 2012, hal,
138) Data tersebut antara lain :
1. Historis dan Geograpis
2. Struktur Organisasi
3. Keadaan orang tua dan anak

E. Teknik Analisis Data
Setelah pengumpulan data, maka data yang di peroleh terlebih dahulu di
seleksi menurut variable-variabel tertentu dan di analisis melalui segi
kualitatif, dengan teknik
1. Analisis Domain
Analisis domain pada hakekatnya adalah upaya peneliti untuk
memperoleh gambaran umum tentang data untuk menjawab fokus
penelitian. Sujarweni, 2014 hal 36. Pada umumnya di lakukan untuk
memperoleh gambaran yang umum dan menyeluruh tentang situasi
sosial yang di teliti atau objek penelitian. Data di peroleh dari grand tour
dan minitour question. Hasilnya berupa gambaran umum tentang suatu
objyek yang di teliti, yang sebelumnya belum pernah di ketahui. Dalam
analisis ini informasi yang di peroleh belum mendalam, masih di
permukaan, namun menemukan domain-domain atau kategori dari
situasi sosial ytang di teliti. (Sugiyono, 2013 hal 103). Analisis domain
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ini di gunakan untuk menganalisis data yang di peroleh dari lapangan
penelitian secara garis besarnya yaitu mengenai masalah upaya orang
tua dalam mengajarkan shalat bagi anak usia 6-12 tahun di dusun
tanjung pasir desa rambutan masam kecamatan muara temnesi
kabupaten Batanghari.

2. Analisis Taksonomi
Pada tahap analisis taksonomi, peneliti berupaya memahami
domain-domain tertentu sesuai fokus masalah atau sasaran penelitian.
Masing-masing domain mulai dipahami secara mendalam, dan
membaginya lagi menjadi sub-domain, dan dari sub-domain itu dirinci
lagi menjadi bagian-bagian yang lebih khsusus lagi hingga tidak ada lagi
yang tersisa, alias habis (exhausted). Pada tahap ini analisis ini peneliti
bias mendalami domain dan sub-doamain yang penting lewat konsultasi
dengan bahan-bahan pustaka untuk memperoleh pemahaman lebih
dalam. Sujarweni, 2014 hal 37. Setelah peneliti melakukan analisis
domain, sehingga di temukan domain-domain atau kategori dari situasi
sosial tertentu, maka selanjutnya domain yang di pilih oleh peneliti dan
selanjutnya di tetapkan sebagai fokus penelitian, perlu di perdalam lagi
melalui pengumpulan data di lapangan. Pengumpulan data di lakukan
secara terus menerus melalui pengamatan, wawancara mendalam dan
dokumentasi sehingga data yang terkumpul menjadi banyak. Oleh
karena itu pada tahap ini di perlukan analisis taksonomi. (Sugiyono,
2013 hal 110). Analisis taksonomi ini di gunakan dalam upaya orang tua
dalam mendidik anak belajar shalat usia 6-12 tahun di dusun tanjung
pasir desa rambutan masam kecamatan muara tembesi kabupaten
Batanghari.
3. Analisis Kompensional
Pada tahap ini peneliti mencoba mengkonsentrasikan antar unsur
dalam ranah yang diperoleh. Unsur-unsur yang kontras dipilah-pilah
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dan selanjutnya dibuat kategorisasi yang relevan. Sujarweni, 2014 hal
37. analisis kompensional, yang di cari untuk di organisasikan dalam
domain bukanlah keserupaan dalam domain, tetapi justru yang memiliki
perbedaan atau kontras. Dengan teknik pengumpulan data yang bersipat
triangulasj tersebut, sejumlah dimensi yang spesifik dan berbeda pada
setiap elemen akan dapat di temukan. (Sugiyono, 2013 hal 114).
Analisis kompensional ini di gunakan untuk menjawab permasalahanpermasalahan upaya orang tua dalam mendidik anak belajar shalat usia
6-12 tahun di dusun tanjung pasir desa rambutan masam kecamatan
muara tembesi kabupaten Batanghari.
4. Analisis Tema Budaya
Dengan di temukan benang merah dari analisis domaian, taksonomi
dan kompensional tersebut, maka selanjutnya akan di susun atau
“kontrusksi bagunan” situasi sosial objek penelitian yang sebelumnya
masih gelap atau remang-remang, dan setelah di lakukan penelitian,
maka menjadi terang dan jelas. (Sugiyono, 2013 hal 114). Khususnya
mengenai upaya orang tua dalam mendidik anak belajar shalat usia 6-12
tahun di dusun tanjung pasir desa rambutan masam kecamatan muara
tembesi kabupaten Batanghari.

F. Triangulasi Data
Triangulasi adalah teknik pemeriksaan data yang di gunakan sebagai
proses memantapkan derajat kepercayaan (kredibilitas/validitas) dan
konssistensi (reliabilitas) data, serta bermamfaat juga sebagai alat bantu
analisis data di lapangan. (Gunawan, 2015 hal 218). Jadi dalam hal ini
mengecek sumber data yang di peroleh di lapangan berkenaan dengan
peneliti ini. Peneliti ini penulis menggunakan triangulasi dengan sumber
adalah menggali kebenaran informasi tertentu melalui berbagai sumber
memperoleh

data.

Dengan

demikian,

triangulasi

sumber

berarti

membandingkan (mengecek ulang) informasi yang di peroleh melaui
sumber yang berbeda. Misalnya, membandingkan hasil pengamatan dengan
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wawancara, membandingkan hasil wawancara dengan di katakan secara
peribadi, membandingkan hasil wawancara dengan dokumen yang ada.
(Gunawan, 2015 hal 219), Triangulasi dengan metode adalah usaha
mengecek keabsahan data, atau mengecek keabsahan temuan penelitian.
Triangulasi dapat di lakukan dengan menggunakan lebih dari satu teknik
pengumpulan data untuk mendapatkan data yang sama. Pelaksanaannya
dapat juga dengan cara cek and ricek. Dengan demikian triangulasi dengan
metode terdapat dua strategi, yaitu : (1) pengecekan derajat kepercayaan
penemuan hasil penelitian beberapa teknik pengumpulan data; dan (2)
pengecekan derajat kepercayaan beberapa sumber data dengan metode yang
sama. (Gunawan, 2015 hal 219-220). Triangulasi peneliti adalah
menggunakan lebih dari satu peneliti dalam mengadakan observasi dan
wawancara. Karena setiap peneliti memiliki gaya, sikap, dan persepsi yang
berbeda dalam mengamati suatu fenomena maka hasil pengamatan dapat
berbeda dalam mengamati fenomena yang sama. Pengamatan dan
wawancara dengan menggunakan dua atau lebih pengamat/pewawancara
akan dapat memperoleh data yang lebih absah. (Gunawan, 2015 hal 220221). Triangulasi teoritik adalah memanfaatkan dua teori atau lebih untuk
di adu dan di padu. Untuk itu, di perlukan rancangan penelitian,
pengumpulan data, dan analisis data yang lengkap, dengan demikian akan
dapat memberikan hasil yang komperhensif. (Gunawan, 2015 hal 221).
Berdasarkan teknik penelitian tersebut di atas, maka di maksud
untuk mengecek kebenaran dan keabsahan data-data yang di peroleh di
lapangan tentang Upaya orang tua dalam mendidik belajar shalat usia 6-12
tahun di dusun tanjung pasir desa rambutan masam kecamatan muara
tembesi kabupaten Batanghari, dari sumber hasil observasi, wawancara,
maupun dokumentasi, sehingga dapat di pertanggung jawabkan keseluruhan
data yang di peroleh di lapangan dalam penelitian tersebut.
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G. Jadwal Penelitian
Penelitian ini di lakukan selama enam bulan, mulai pembuatan
proposal, perbaikan hasil seminar proposal skripsi, pengesahan judul dan
izin riset, pengumpulan data, verifikasi dan analisis data dalam waktu yang
berurutan. Penulis melakukan konsultasi dengan pembimbing sebelum di
ajukan kepada sidang munaqasah. Hasil sidang munaqasah di lanjutkan
dengan perbaikan dan penggandaan laporan penelitian skripsi.
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BAB IV
TEMUAN DAN PEMBAHASAN
A. Temuan Umum

1. Historis Dan Geografis
Dusun Tanjung Pasir Desa Rambutan Masam Kecamatan Muara
Tembesi Kabupaten Batanghari. Adalah sebuah desa yang terletak
dalam (daerah) kecamatan Muara Tembesi Kabupaten Batanghari,
Provinsi Jambi, Indonesia.
Saat ini di kepalai oleh seorang kepala desa yang bernama Siaan Ali,
desa Rambutan Masam ini terbagi menjadi lima dusun yaitu Pedak Jayo
yang kadusnya bernama Hafizi, Pedak Indah bernama Mustofa, Dusun
Hilu Hermanto, Dusun Tengah Zarkoni, Dusun Hilir Asnawi Syam dan
Tanjung Pasir M. Syaukani, dan ini lah dusun yang enjadi tempat
penelitian saya.
Wawancara dengan Kadus Dusun Tanjung Pasir M. Syaukani yang
mangatakan Dusun tanjung pasir ini kenapa di namakan demikian karna
pada setiap tahun di sungai Batanghari selalu muncul pasir yang luas
dan juga kenapa nama desanya rambutan masam karena menurut orang
dahulunya, ada pohon rambutan yang besar tetapi ketika berbuah
buahnya itu sangat masam, sehingga binatang jika memakannya bisa
mati. (Wawancara, 22 Mei 2018).
Dusun Tanjung Pasir Desa Rambutan Masam Kecamatan Muara
Tembesi Kabupaten Batanghari terus berkembang, selain penduduk asli
banyak juga masyarakat pendatang yang tinggal dan menetap karena
status pernikahan dan sebagainya.
Dusun Tanjung Pasir Desa Rambutan Masam Kecamatan Muara
Tembesi Kabupaten Batanghari merupakan daerah yang subur terutama
untuk menanam kebun karet serta buah-buahan dan sayur-sayuran padi
dan sebagainya. Adapun jumlah penduduk Desa Rambutan Masam
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Kecamatan Muara Tembesi Kabupaten Batanghari 2700 jiwa dengan
bermacam – macam suku, melayu, jawa, dan sebagainya. (Observasi, 22
Mei 2018).Secara Geografis Dusun Tanjung Pasir Desa Rambutan
Masam Kecamatan Muara Tembesi Kabupaten Batanghari di ujung
Desa Rambutan Masam. Adapun batas wilayah Dusun Tanjung Pasir
yaitu :

a. Sebelah Utara berbatasan dengan Pasar Muara Tembesi
b. Sebelah Selatan berbatasan dengan Desa Pulau
c. Sebelah Barat berbatasan dengan Mersam
d. Sebelah Timur berbatasan dengan RT Teladan

Mata pencaharian masyarakat di Dusun Tanjung Pasir Desa
Rambutan

Masam

Kecamatan

Muara

Tembesi

Kabupaten

Batanghari untuk meningkatkan ekonomi dan juga untuk kebutuhan
kehidupan sehari-hari diantaranya, berkebun, berdagang, bertani,
pagawai negeri dan lain sebagainya, tetapi mayoritas penduduk di
Dusun Tanjung Pasir Desa Rambutan Masam Kecamatan Muara
Tembesi Kabupaten Batanghari ini berkebun karet atau penyadap
karet, dan bertani, adapun agama atau kepercayaan yang di anut atau
di percayai oleh masyarakat Dusun Tanjung Pasir Desa Rambutan
Masam Kecamatan

Muara Tembesi Kabupaten Batanghari

mayoritas beragama Islam. (Observasi, 22 Mei 2018).
Keadaan iklim Dusun Tanjung Pasir Desa Rambutan Masam
Kecamatan Muara Tembesi Kabupaten Batanghari termasuk
kategori beriklim sedang, di katakan demikian karena pada siang
harinya tidak terlalu panas dan pada malam harinya tidak terlalu
dingin. Sementara itu, tidak jauh dengan daerah tropis lainya di
Provinsi Jambi, maka keadaan musim di Dusun Tanjung Pasir Desa
Rambutan

Masam

Kecamatan

Muara

Tembesi

Kabupaten
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Batanghari hampir sama yakni mengalami musim yaitu musim
panas dan musim hujan.

2. Sruktur Organisasi
Suatu wilayah desa biasanya mempunyai tiga persyaratan unsur
penting yaitu ada rakyat, pimpinan dan daerah, demikian juga halnya
dengan Dusun Tanjung Pasir Desa Rambutan Masam Kecamatan Muara
Tembesi Kabupaten Batanghari. Berjalan tidaknya suatu pemerintahan
sangat tergantung pada kemampuan, kemauan dan kecakapan dari
pimpinannya oleh karena itu untuk kelancaran tugas pemerintahan di Desa
maka untuk membantu tugas desa di bentuklah struktur organisasi yang
nantinya akan bertugas sesuai dengan jabatannya.
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3. Demograpi Daerah
1. Jumlah penduduk
Penduduk di dusun tanjung pasir desa rambutan masam kecamatan
muara tembesi kabupaten Batanghari. Jumlah penduduknya adalah 598
jiwa. Untuk mengetahui lebih rinci penduduk dusun tanjung pasir desa
rambutan masam kecamatan muara tembesi kabupaten Batanghari
menurut jenis kelamin dapat di ketahui berdasarkan tabel berikut :

Tabel 3 Jumlah Penduduk (Dokumen Dusun Tanjung Pasir 2018)
No

USIA / UMUR

LK

PR

JUMLAH

1.

0 – 5 TH

24

26

50

2.

6 – 17 TH

36

32

68

3.

18 – 50 TH

110

84

194

4.

50 – DST/LANSIA

37

49

86

207

191

398

Berdasarkan tabel di atas, maka jumlah penduduk Dusun Tanjung
Pasir Desa Rambutan Masam Kecamatan Muara tembesi Kabupaten
Batanghari secara keseluruhannya adalah 398 jiwa, maka penduduk
yang lebih besar adalah perempuan.

2. Keadaan Penduduk
Pendidikan merupakan masalah yang penting karena pendidikan
merupakan suatu proses, dimana manusia dibekali akal untuk mendapat
suatu ilmu penegtahuan serta keterampilan. Dengan pendidikan manusia
akan menjadikan dirinya menjadi manusia yang cerdas dan berkualitas.
Untuk mengetahui keadaan pendidikan penduduk di Dusun Tanjung
Pasir Desa Rambutan Masam Kecamatan Muara Tembesi Kabupaten
Batanghari dapat dilihat pada tabel berikut ini :
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Tabel 4. Keadaan Pendidikan Penduduk (Dokumen Dusun Tanjung
Pasir 2018)
No

Tingkat Pendidikan

Jumlah

Keterangan

1.

Tidak Tamat SD

40

-

2.

Tamat SD

101

-

3.

Tamat SLTP/Sederajat

40

-

4.

Tamat SLTA/Sederajat

53

-

5.

Tamat Sarjana

27

-

6.

Masih Sekolah /kuliah

137

-

Berdasarkan tabel diatas, maka dapat dipahami bahwa jumlah
penduduk 137 masih dikategorikan masih sekolah, dari data tersebut
diperoleh suatu gamabaran bahwa keadaan pendidikan bagi anak-anak
di Dusun Tanjung Pasir Desa Rambutan Masam Kecamatan Muara
Tembesi Kabupaten Batanghari ini mengalami suatu kemajuan atau
peningkatan di bandingkan dengan beberapa tahun yang lalu.
Kemudian untuk memperoleh suatu pendidikan sangat di perlukan
suatu sarana dan fasilitas pendidikan yaitu sekolah keadaan sarana
pendidikan sesuai dengan tingkatan pendidikan di Dusun Tanjun Pasir
Desa Rambutan Masam Kecamatan Muara Tembesi Kabupaten Batang
Hari dapat di lihat pada tabel berikut ini :

Tabel 5. Jumlah Sarana Pendidikan (Dokumen Dusun Tanjung Pasir
2018)
No
1.

Tingkat Sarana
Kelompok

Bermain

Jumlah
/ 1 Unit

Keterangan
Baik

PAUD
2.

TK

-

-

3.

SD Negeri

1 Unit

Baik

4.

MTS

-

-
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5.

SLTP

-

-

6.

SLTA

-

-

Jumlah

2 Unit

-

3. Keadaan Keagamaan
Agama adalah suatu kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa
maka dari itu kepada seluruh masyarakat bangsa Indonesia harus
memiliki agama, dan agama yang diakui di Indonesia adalah agama
yang lima, yaitu Islam, Kristen, Katholik, Hindu dan Budha serta
penganut kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Berikut ini
pemeluk agama / kepercayaan di Dusun Tanjung Pasir Desa Rambutan
Masam Kecamatan Muara Tembesi Kabupaten Batanghari.
Tabel 6. Jumlah Penduduk Agama (Dokumen Dusun Tanjung Pasir
2018)
No

Agama

Jumlah

Keterangan

Penganut
1.

Islam

398

-

2.

Kristen

-

-

3.

Katholik

-

-

4.

Hindu

-

-

5.

Budha

-

-

Jumlah

398

-

Bila dilihat dari pemeluk agama bagi masyarakat Dusun Tanjung
Pasir Desa Rambutan Masam Kecamatan Muara Tembesi Kabupaten
Batanghari ini, maka dapat dikatakan bahwa mayoritas penduduk di sini
beragama Islam. Kemudian untuk melakukan suatu kengiatan dan
aktivitas keagamaan, maka sangat diperlukan suatu sarana dan fasilitas
ibadah tersebut. Untuk mengetahui keadaan dan jumlah sarana ibadah
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di Dusun Tanjung Pasir Desa Rambutan Masam Kecamatan Muara
tembesi Kabupaten Batanghari dapat dilihat dari tabel berikut ini :
Tabel 7. Jumlah Sarana Ibadah (Dokumen Dusun Tanjung Pasir 2018)
No

Nama Sarana Ibadah

Jumlah

Keterangan

1.

Masjid

1

Baik

2.

Langgar / Surau

-

-

3.

Mushola

1

Baru di bangun

4.

Gereja

-

-

5.

Pura

-

-

Jumlah

2 Unit

-

Tabel tersebut diatas dapat diketahui bahwa sarana keagamaan yang
ada di Dusun Tanjung Pasir Desa Rambutan Masam Kecamatan Muara
Tembesi Kabupaten Batanghari ini hanya bagi agama Islam saja dan
tidak untuk agama lainya.

4. Keadaan Ekonomi
Keadaan mata pencaharian penduduk bagi mmasyarakat Dusun
Tanjung Pasir Desa Rambutan Masam Kecamatan Muara Tembesi
Kabupaten Batanghari adalah merupakan kengiatan penduduk dalam
memperoleh suatu pendapatan ekonomi dalam memenuhi kebutuhan
hidup sehari-hari. Pencahariaan ini adalah merupakan suatu kengiatan
dan aktifitas masyarakat sesuai dengan bidang dan sfesifikasi pekerjaan.
Untuk mengetahui keadaan mata pencaharian penduduk di Dusun
Tanjung Pasir Desa Rambutan Masam Kecamatan Muara Tembesi
Kabupaten Batanghari dapat dilihat pada tabel berikut ini :
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Tabel 8. Keadaan Ekonomi Penduduk (Dokumen Dusun Tanjung Pasir
2018)
No Jumlah Pencaharian

Jumlah

Keterangan

1.

Petani / Perkebunan

86 Orang

2.

Karyawan /PNS

16 Orang

3.

Wiraswasta

26 Orang

-

4.

Pedagang

7 Orang

-

5.

Pertukangan

1 Orang

-

6.

Pensiunan

3 Orang

-

139 Orang

-

Jumlah

10 honorer

B. Temuan Khusus Pembahasan
A. Upaya Orang Tua Dalam Mendidik Anak Belajar Shalat Usia 6-12 tahun Di
Dusun Tanjung Pasir Desa Rambutan Masam Kecamatan Muara Tembesi
Kabupaten Batanghari.

Upaya orang tua dalam mengajarkan ibadah shlat bagi anak di Dusun
Tanjung Pasir Desa Rambutan Masam Kecamatan Muara Tembesi
Kabupaten

Batanghari.

Dengan

mengajarkan

materi

sholat

dan

mendidiknya agar mendirikan shalat sebagai kewajiban agama Islam.
Berikut kedua bentuk upaya tersebut :
1. Mengajarkan Anak Materi Shalat
Pada periode pendidikan keluarga, kedua orang tua mulai
mengajarkan

rukun-rukun

shalat,

kewahiban-kewajiban

dalam

mengajarkan shalat. Periode ini dimulai ketika anak berumur sepuluh
tahun. Jika ia mengabaikan shalatnya atau bermalas-malasan dalam
menunaikannya, ketika kedua orang tua boleh memukulnya sebagai
pelajaran atas pengabaian ini.
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Upaya orang tua dalam mengajarkan pada anak-anak dalam bentuk
bacaan shalat itu sendiri anatar lain niat shalat, takbiratul ihram, Surat
Fatihah, bacaan ruku’, iktidal, sujud, duduk di antara dua sujud, tahyatul
awal dan akhir serta bacaan-bacaan dalam shalat itu sendiri. Salah satu
orang tua di Dusun Tanjung Pasir yaitu Subhi Anan, memberikan
komentar bahwa ;
Cara saya mengajarkan shalat kepada anak-anak yaitu mengajarkan
bacaan-bacaan dalam rukun-rukun shalat itu sendiri, dari niat shalat
hingga tahyat akhir dan ini yang pertama sekali saya ajarkan, karena bila
anak-anak sudah dapat dan hapal dengan bacaan ayat-ayat tersebut,
mudah untuk anak mempraktekkan dalam shalat itu sendiri.
(Wawancara, 16 Mei 2018).
Berdasarkan keterangan di atas dapat diketahui bahwa dalam
memberikan pengajaran shalat kepada anak di rumah salah satu solusi
yang ditempuh adalah dengan selalu memberikan perhatian penuh
kepada anak tersebut dan selalu menyempatkan diri memberikan
pengajaran shalat kepada anak sebanyak munkin.
Semua orang tua selalu ingin melihat anaknya untuk selalu taat
dalam beragama, shalat adalah sesuatu ibadah yang di wajibkan bagi
setiap seorang muslim yang telah akil baliq atau dewasa, maka anak
yang masih usia kecil diajarkan shalat, pengajaran shalat yang pertama
dan utama kepada mereka sebaiknya di perkenalkan dari lingkungan
keluarga yaitu orang tuanya. Dengan menerapkan cara yang efektif
maka anak akan bisa menerapkan ibadah shalat dengan sebaik-baiknya.
Tujuan pendidikan shalat itu tidak hanya untuk kepentingan dunia
saja, namun juga meliputi tujuan akhir yaitu untuk kepentingan di
akhirat, tujuan sementara merupakan sarana untuk mencapai tujuan
akhir, akhirat sebagai tempat persinggahan yang kekal.
Kemudian hasil wawancara dengan Ismail, memberikan komentar
bahwa :
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Cara saya mengenalkan shalat dan mengajarkan bacaan dalam shalat
kepada anak-anak dengan cara menyuruh menghapalkan bacaan-bacaan
dalam shalat, mereka mengetahui bagaimana bacaan yang benar, bila
telah hafal maka mereka akan mudah mempraktekkan dalam shalatnya
nanti, inilah cara-cara wal yang baik dan tepat dalam mengajarkan shalat
kepada anak-anak. (Wawancara 16 Mei 2018).
Masalah

pendidikan,

pengetahuan

dan

pengalaman

sangat

mempengaruhi untuk mengajarkan shalat kepada anak di rumah
khususnya dalam cara maupun pola orang tua dalam memberikan
pembinaan agama kepada anak. Karena dengan tingkat pendidikan yang
rendah sangat kurang memahami metode mengajar anak.
Orang tua adalah yang menjadi panutan anaknya, orang tua adalah
guru pertama bagi anak-anaknya, orang tua adalah mitra kerja bagi guru
dan anaknya maksud orang tua di sini adalah sebagai pedoman dan suri
tauladan bagi anak-anak mereka dalam mengajarkan perintah Allah
yakni ibadah shalat oleh karen itu, pemebentukan kepribadian anak di
rumah melalui peningkatan pertimbangan moral anak yang dilakukan
orang oleh orang tua.
Selanjutnya berdasarkan hasil wawancara dengan Nurbaisyah
mengemukakan ; ’’Di rrumah terkadang saya menyuruh anak untuk
menghapal ayat-ayat pendek Al-Qur’an, dengan maksud supaya anak
dapat dengan lancar membaca dan melaksanakan shalat, dan anak lebih
ingat dalam melaksanakan shalatnya.’’(Wawancara, 16 Mei 2018).
Wawancara dengan Hafizo, anak mengemukakan: “ Memang di
rumah saya di ajarkan orang tua saya untuk menghapal ayat-ayat pendek
Al-Qur’an Dengan kengitan ini saya bisa lancar membaca dan
melaksanakan shalat.” (Wawancara, 16 Mei 2018).
Hasil wawancara menjelaskan bahwa cara pelaksanaan pendidikan
shalat yang di lakukan orang tua kepada anak-anak di Dusun Tanjung
Pasir Desa Rambutan Masam Kecamatan Muara Tembesi Kabupaten
Batanghari langkah pertama yang di lakukan yaitu menghapal bacaan-
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bacaan shalat sesuai dengan rukun-rukun shalat tersebut. Maka dapat
dipahami bahwa orang tua mengajarkan shalat kepada anak dengan
hapalan, karena dengan hapalan bacaan itu anak akan mudah mengingat
ketika anak melaksanakan shalat, dengan cara seperti ini efektif sekali
sebelum anak melaksanakan shalat. Dalam hal ini dapat diketahui juga
bahwa hasil data dan wawancara dengan informan tokoh agama yaitu
Syahdan Arif, mengemukakan :
Mengajarkan shalat kepada anak pada tahap dengan menghafal
bacaan-bacaan shalat, dengan membacanya bersama-sama saat PAMI
maka setiap ada kesalahan dari bacaan itu maka saya yang akan
meluruskan. Sehingga anak dapat membaca dengan baik dan benar
sesuai dengan tuntunan yang ada. (Wawancara, 18 Mei 2018).
Menurut Ani dan Ratna, orang tua di Dusun Tanjung Pasir Desa
Rambutan Masam Kecamatan Muara Tembesi Kabupaten Batanghari
yang menyatakan bahwa :
Ibadah shalat merupakan ibadah yang pokok/utama yang harus
dikerjakan oleh semua umat Islam, karena shalat dapat mencegah dari
perbuatan jahat dan munkar. Untuk itulah kami sebagai orang tua sangat
perlu sekali mengajarkan/mencontohkan gerakan shalat kepada anak
saya, dan untuk memperdalam ilmu agama dan ilmu yang lain terutama
shalat maka anak saya sekolahkan ke pesantren yang pendidikannya
notabennya telah mengutamakan aspek keagamaan. (Wawancara, 18
Mei 2018).
Observasi di tempat pengajian malam dimana dalam pengajian
malam anak-anak belajar shalat, karena di situ ada guru yang
mengajarkan shalat dilaksanakan 2 kali seminggu,untuk malam yang
lain belajar mengaji biasa seperti baca Al-Qur’an dan Berzanji, sesuai
jadwalnya. Pelajaran shalat yang di oleh guru yang pertama-tama anak
di suruh mempraktekkan gerakan serta bacaan yang sudah di ajarkan
mereka bersama-sama membaca dan mempraktekkannya, jika salah
maka gurunya membetulkan. (Observasi, 10 Mei 2018)
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Maka dari hasil data observasi tersebut dapat disimpulkan, bahwa
upaya melaksanakan pendidikan shalat kepada anak-anak yang
dilakukan oleh orang tua di rumah langkah awal dengan memberikan
hapalan bacaan dalam shalat. Pemberian hapalan ini sangat sesuai
dengan diberikan kepada anak-anak karena anak akan mudah untuk
mengingat. Anak-anak yang masih kecil memori atau daya ingatnya
masih kuat sehingga cukup efektif dilakukan sebelum anak-anak
mengerjakan shalat. Apabila anak telah cukup hapal dengan pembacaan
shalat maka tentu akan mudah dalam mempraktekkan shalat.
2. Mendidik Anak Mendirikan Shalat
Setelah menghafal bacaan shalat, maka seyogyanya anak di suruh
untuk mempraktekkan shalat secara lansung sesuai dengan rukun atau
bacaan dalam shalat, sehingga dengan cara ,mempraktekkan lansung,
dimana pada saat shalat Maghrib, misalnya dan seterusnya orang tua
hanya melihat dan mengamati apakah pelaksanaanya salah atau benar,
bila salah bacaan atau dalam gerakannya maka orang tua
membenarkannya.
Wawancara dengan Suhaimi, orang tua anak di Dusun Tanjung Pasir
Desa Rambutan Masam Kecamatan Muara Tembesi Kabupaten
Batanghari yang mengatakan bahwa :
Pendidikan shalat yang saya lakukan bagi anak-anak saya dengan
cara memerintahkan mereka mendirikan shalat lima waktu yang
meliputi shalat Shubuh, Zhuhur, Ashar, Maghrib, Isya, disertai dengan
upaya memberi pengertian kepada anak bahwa shalat itu sangat penting
dan berarti bagi setiap muslim, karena shalat merupakan ibadah yang
sangat utama yang dikerjakan oleh orang, terutama orang Islam dan
shalat merupakan tiang agama dengan rajin shalat maka hati akan tenang
dan tentram sehingga terhindar dari godaan setan. (Wawancara, 17 Mei
2018).
Kebanyakan shalat maghrib, karena shalat ini memang mudah untuk
dilakukan shalat berjemaah sewaktu sedang berkumpul baik itu di
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rumah maupun di masjid. Selain dari cara hapalan dan praktek lansung,
dengan cara shalat berjamaah anak lebih dapat mengetahui lebih dalam
tentang shalat yang sebenarnya, dan melatih pembiasaannya untuk
selalu berjamaah. Hasil wawancara dengan guru ngaji Syahdan Arif ,
yang mengatakan :
Mengajarkan shalat kepada anak dilakukan dengan cara berjamaah.
Hal ini sangat membantu anak-anak mengetahui cara-cara dalam shalat,
baik pengetahuan tentang rukun dan bacaannya yang bertujuan
memberikan pemahaman-pemahaman yang tepat dan benar dalam
pelaksanaan shalat itu sendiri. (Wawancara 17 Mei 2018).
Dalam pola pendidikan anak, maka salah satu cara yang utama
adalah memberikan teladan kepada anak di rumah dalam kehidupan
kesehariannya. Karena dengan memberikan contoh dan teladan yang
baik kepada anak dalam lingkungan keluarga.
Berdasarkan hasil observasi di atas,

maka upaya orang tua

mengajarkan anak mendirikan shalat dilakukan dengan cara berjamaah,
baik itu di rumah ataupun di masjid, orang tua setiap hari mengajarkan
anak untuk salalu shalat berjamaah, dan orang tua membiasakan anak
shalat berjamaah dengan tujuan menumbuhkan pembiasaan dan
pemahaman tentang shalat. Dikala anak selalu melaksanakan shalat
berjamaah dengan orang tuanya baik itu di rumah maupun di masjid,
maka anak akan terbiasa melakukan shalat berjamaah dan merasakan
penting untuk melaksanakan shalat.
Observasi penulis di Dusun Tanjung Pasir Desa Rambutan Masam
Kecamatan Muara Tembesi Kabupaten Batanghari. Dimana saat mau
shalat Maghrib hanya beberapa orang tua yang melaksanakan shalat
maghrib berjamaah sedangkan anak-anak mereka setiap hari
melaksanakan shalat berjamaah karna ada pengajian PAMI. (Observasi,
17 Mei 20180).
Dengan demikian bahwa keteladanan orang tua sebagai salah satu
pembiasaan pendidikan agama anak dapat dibagi kepada dua, yaitu
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perkataan dan perbuatan. Perkataan di sini maksudnya adalah perkataan
atau ucapan orang tua yang didengar itu akan berpengaruh bagi
perkembangan, keperibadiannya, sang anak yang melihat orang tuanya
berdusta, tak munkin ia belajar jujur. Perkataan dan perbuatan yang
selalu dilihat dan didengar oleh anak di rumah dalam kehidupan seharihari. Dengan melalui perkataan dan perbuatan yang dilakukan oleh
orang tuanya anak selalu meniru.
Masih wawancara dengan Hanapi, orang tua anak di Dusun Tanjung
Pasir Desa Rambutan Masam Kecamatan Muara Tembesi Kabupaten
Batanghari yang mengatakan bahwa : “Kalau anak saya rajin
melaksanakan shalat karena setiap masuk waktu shalat saya suruh
melaksanakan shalat. Kepedulian saya terhadap pendidikan shalat bagi
anak dengan memberikan perhatian yang lebih kepada anak dengan cara
mengajar shalat dan bersama-sama menasehatinya.” (Wawancara, 17
Mei 2018).
Wawancara penulis dengan Tiara, anak yang belajar shalat
mengatakan bahwa: “Mendirikan shalat sangat perlu sekali karna kalau
kita rajin shalat, Allah SWT akan senang dan kita terhindar dari godaan
syaitan.” (Wawancara, 17 Mei 2018).
Wawancara penulis dengan shinta, anak yang belajar shalat
mengatakan: “Orang tua peduli terhadap anak dalam mengajarkan
ibadah shalat. Setiap masuk waktu shalat saya selalu diberi tahu,
makanya saya rajin melaksanakan shalat, karena kata ibu, kalau kita
tidak shalat, maka Allah akan marah dan kita nantinya akan dipanggang
di dalam api neraka.”(Wawancara, 17 Mei 2018).
Berdasarkan keterangan di atas dapat dipahami bahwa orang tua
mengajarkan shalat kepada anak dengan cara berjamaah memang masih
kurang. Tetapi mereka melepaskan anak-anaknya pada pengajian
maghrib isya atau PAMI.
3. Memberi Hadiah dan Hukuman.
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Langkah selanjutnya yang dilakukan orang tua adalah memberikan
sanksi dan hadiah. Orang tua dapat memberikan hadiah bagi
peningkatan disiplin anak untuk belajar di rumah. Wawancara lagi
dengan orang tua anak bernama M. Tabroni, yang mengatakan bahwa :
Saya termasuk orang yang kurang taat melaksanakan perintah Allah
seperti shalat, karena ketidaktahuan saya dan tidak mau belajar tentang
shalat, mengaji dan sebagainya. Sekarang keinginan saya untuk belajar
ada, tapi saya malu karena sudah tua. Untuk masalah anak, saya
serahkan kepada guru ngaji untuk mengajari shalat. Untunglah anak
saya mau dan sangat bersemangat jika di suruh untuk belajar ilmu agama
dengan guru ngajinya. Dengan satu syarat kalau anak saya suatu saat
bisa belajar ngaji dan shalat saya yang benar maka saya akan
memberikan suatu hadiah kepadanya seperti pakaian muslim atau
peralatan belajar. Ini saya lakukan agar anak saya menjadi anak yang
taat melaksanakan perintah Allah SWT dan menjauhi segala
larangannya tidak seperti orang tuanya yang tidak mengetahui dengan
banyak ilmu agama. (Wawancara, 18 Mei 2018).
Pemberian hadiah ini adalah ditujukan kepada anak-anak, agar
mereka giat belajar, sehingga anak-anak juga ada rasa tanggung jawab
pada dirinya bahwa orang tua mengajarkan shalat adalah agar mereka
menjadi orang yang berguna bagi agama dan mereka memiliki ilmu
pengetahuan agama.
Pendidikan kepada anak yang sungguh-sungguh dapat membentuk
karakteristik masa-masa selanjutnya. Kekuatan dasar yang dilakukan
dalam mendidik manusia. Jika tidak dilakukan sejak awal, maka akan
sia-sialah usaha yang dikerahkan untuk memperbaikinya di masa
berikutnya dan hilanglah juga kaidah yang di fokuskan padanya.
Hal ini sebagaimana dikemukakan oleh Fahrizal, orang tua anak
yang mengatakan :
Sebagai orang tua kami selalu menekankan kepada anak-anak kami
untuk giat belajar shalat, apabila mereka malas, maka kami memberikan
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sanksi kepada anak-anak. Sanksi itu tentunya tidak berat, namun
mendidik seperti tidak memberikan uang saku sekolah atau tidak
memberikan mereka sandal atau pakaian baru. (Wawancara, 18 Mei
2018).
Hal ini sesuai dengan hasil wawancara dengan Reyzal, anak yang
mengatakan: “Jika kami tidak belajar agama seperti shalat, maka orang
tua saya akan memberikan sanksi seperti tidak diberikan uang saku
sekolah, meskipun menurut saya sangat merugikan karena saya tidak
bisa jajan di sekolah. (Wawancara, 18 Mei 2018).
Upaya orang tua dalam mengajar shalat melalui pemberian sanksi
sangat penting. Dengan hal ini anak menjadi untuk berpikir melakukan
hal yang diperintahkan orang tua mereka.
Untuk memberikan suatu pengajaran shalat kepada anak maka para
orang tua selalu memberikan perhatian kepada anak tersebut. Karena
dengan selalu memperhatikan mereka, anak selalu terawasi. Ilmu agama
yang diajarkan kepada anak menjadi lebih berguna dan diterapkan oleh
anak. Wawancara penulis dengan Rita Sahara, orang tua yang
mengatakan bahwa :
Saya sangat peduli sekali dengan pengajaran shalat, karena shalat itu
sangat penting diketahui oleh anak sejak kecil supaya besar nanti anak
akan terbiasa selalu melaksanakannya. Kalau anak saya malas yang
pertama saya lakukan adalah menasehatinya. Tetapi kalau tidak mau
juga, saya hukum sampai dia mau melaksanakannya. Kalau masalah
bimbingan tentang shalat saya serahkan ke guru ngaji malam, supaya
anak bisa diajarkan tentang shalat, ngaji dan lain sebagainya.
(Wawancara, 18 Mei 2018).
Anak seharusnya melaksanakan kewajiban shalat sebagaimana yang
diperintahkan agama Islam, namun dalam kondisi tertentu anak bisa
tidak melaksanakan kewajiban itu. Wawancara penulis dengan Drs.
Idrus, tokoh agama yang mengatakan bahwa :
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TPA bekerja sama dengan orang tua dalam pelaksanaan shalat. Anak
yang ngaji di sini sangat bersemangat sekali baik itu pelajaran ngajinya
maupun belajar shalatnya. Untuk pelajaran shalat diadakan setiap
malam jum’at dan orang tua anak juga bila sewaktu menyerahkan
anaknya mengaji beliau mengatakan ”ajarkanlah anak saya ngaji, shalat,
cara mengambil air wudhu dan sebagainya sampai bisa, kalau nakal di
hukum saja. (Wawancara, 18 Mei 2018).
Berdasarkan pendapat dari orang tua di atas dapat diketahui bahwa
untuk mengatasi kendala bimbingan kepada anak, maka orang tua
memainkan peranan penting dengan pemberian hadiah kepada anak
yang berprestasi seperti membelikan mereka perlengkapan belajar di
sekolah dan pemberian uang saku belajar dan pemberian hukuman
kepada anak yang tidak berkeinginan belajar dengan cara memberikan
uang saku untuk sekolah.
B. Peran dan Kendala Orang Tua Dalam Mendidik Anak Belajar Shalat Usia
6-12 Tahun Di Dusun Tanjung Pasir Desa Rambutan Masam Kecamatan
Muara Tembesi Kabupaten Batanghari.
1. Kurangnya Pemahaman Orang Tua Tentang Shalat
Pengetahuan orang tua dalam keagamaan tentu sangat dominan
dalam membentuk keperibadian anak yang muslim khususnya dalam
shalat. Pendidikan shalat yang didapat pertama sekali oleh anak yaitu
dari orang tuanya sendiri. Jika orang tua kurang memiliki pengetahuan
dan pemahaman keagamaan apalagi tentang shalat, maka ini merupakan
suatu hambatan dalam pelaksanaan pendidikan shalat yang kepada
anak-anak mereka. Berdasarkan hasil wawancara dengan Ahmadun,
orang tua di Dusun Tanjung Pasir Desa Rambutan Masam Kecamatan
Muara Tembesi Kabupaten Batanghari yang mengatakan :
Dalam mengajarkan shalat yang menjadi hamabatan bagi saya yaitu
masih kurangnya pemahaman dan pengetahuan dalam melaksanakan
shalat dengan baik dan benar, baik itu bacaan serta gerakan yang
sempurna, karena saya dari dahulu tidak pernah menempuh sekolah
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agama dan juga masih kebiasaan malas dalam mengerjakan shalat.
(Wawancara 19 Mei 2018).
Kemudian hasil wawancara dengan Mustofa yang juga mengatakan
:
Salah satu hambatan dalam pelaksanaan pendidikan shalat kepada anak
yaitu adalah masalah bacaan shalat. Dalam bacaan shalat saya masih
kurang baik, sehingga untuk mengajarkan shalat kepada anak menjadi
hambatan kerena pendidikan shalat yang saya berikan kepada anak bisa
menjadi tidak benar. (Wawancara, 19 Mei 2018).
Selanjutnya berdasarkan hasil wawancara dengan orang tua yang
bernama Aan memberikan komentar berbeda: “Dalam mengajarkan
shalat di rumah kepada anak yang merupakan hambatan bagi saya yaitu
anak tidak pernah serius dan malas untuk belajar shalat, selain itu juga
dia senang main-main tidak menghiraukan saya.” (Wawancara, 19 Mei
2018).
Berdasarkan hasil temuan wawancara di atas dapat dipahami bahwa
salah satu hambatan orang tua dalam pelaksanaan pendidikan shalat
terhadap anak yaitu masih kurangnya pemahaman orang tua tentang
shalat, sehingga orang tua kurang memiliki kemampuan dalam
pelaksanaan pendidikan shalat terhadap anak, namun di pihak lain yang
dapat juga dikatakan hambatan dalam pelaksanaan pendidikan shalat
terhadap anak yaitu kurangnya keseriusan anak belajar shalat di rumah.
Untuk mengetahui kendala orang tua dalam mengajarkan shalat
dalam hal ini juga dapat diketahui dari hasil observasi penulis dimana
orang tua masih memiliki kebiasaan malas dalam melaksanakan shalat
seperti halnya dalam shalat Jum’at orang tua terkadang masih malas
untuk shalat ke masjid.
Berkaitan dengan hal ini maka dapat di ketahui dari seorang
informan sebagai tokoh masyarakat yaitu M, Syaukani, Kadus Dusun
Tanjung Pasir Desa Rambutan Masam Kecamatan Muara Tembesi
Kabupaten Batanghari yang mengemukakan :
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Warga di sini memang ada beberapa sebagian orang tua yang tidak
pernah menempuh sekolah agama dan juga tergolong rendah
pendidikannya, sehingga pemahamannya tentang agama masih kurang
khususnya tentang shalat. Oleh karena itulah, orang tua tidak merasakan
penting untuk melaksanakan shalat dan mengajarkan shalat kepada
anak. (Wawancara, 19 Mei 2018).
Dengan demikian salah satu hamabatan orang tua dalam
pelaksanaan pelajaran shalat kepada anaknya yaitu dapat disimpulkan,
masih kurangnya pemahaman dan pengetahuan orang tua dalam
pelaksanaan pendidikan shalat kepada anak serta kurang merasakan
penting untuk shalat, selain itu juga yang menjadi hambatan orang tua
karena kurangnya keseriusan anak dalam belajar, sehingga tidak efektif
orang tua untuk mengajarkan shalat, karena anak masih senang bermainmain.
2. Kesibukan Orang Tua Mencari Nafkah.
Kesibukan para orang tua dalam bekerja dalam berbagai kengiatan
usaha untuk memenuhi kebutuhan keluarga menjadi salah satu
hambatan para orang tua untuk meluangkan waktunya mengajarkan dan
menerapkan shalat kepada anaknya. Hal ini sebagaimana hasil data
wawancara dengan Mukti, orang tua yang mengemukakan :
Keberadaan saya di rumah dengan anak-anak dapat dikatakan hanya
sore dan malam hari, dimana kalau siang saya bekerja di kebun,
sehingga kurang bisa mengontrol anak untuk mengajarkan dan
menerapkan shalat pada anak, munkin itulah salah satu hambatan bagi
saya dalam memberikan pendidikan shalat pada anak. (Wawancara, 20
Mei 2018).
Wawancara dengan M.syaukani, kadus Dusun Tanjung Pasir Desa
Rambutan Masam Kabupaten Batanghari yang mengemukakan : “ di
dusun tanjung pasir ini, kebanyakan atau mayoritas orang tua bekerja
sebagai petani atau berkebun, sehingga orang tua dapat dikatakan
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waktunya jarang di rumah untuk meluangkan waktunya dengan anakanak di rumah dengan mengajarkan shalat. (Wawancara, 19 Mei 2018).
Berdasarkan hasil wawancara si atas dapat dipahami bahwa yang
menjadi kendala orang tua dalam pelaksanaan pendidikan shalat
terhadap anaknya yaitu sedikit waktu orang tua bersama anak-anaknya
karena kesibukan orang tua dalam bekerja, sehingga untuk mengontrol
anak itu dalam melaksanakan shalat sedikit.
Berkaitan dengan masalah di atas maka hasil observasi penulis di
Dusun Tanjung Pasir Desa Rambutan Masam Kecamatan Muara
Tembesi Kabupaten Batanghari dimana orang tua dalam kesehariannya
sibuk dalam bekerja di kebun atau sebagai petani dalam rangka untuk
memenuhi kebutuhan sehari-hari, sehingga kesempatan atau waktu
untuk mengajarkan dan mengawasi anak untuk shalat sangat terbatas.
Sehingga yang terjadi dimana anak-anak sibuk dengan bermain-main
bersama teman-temannya, dan ketika waktu shalat masuk, anak-anak
mengabaikannya dan tidak melaksanakan shalat. (Observasi, 20 Mei
2018).
Selanjutnya hasil wawancara dengan Aswandi, orang tua yang
mengemukakan: “Memang keberadaan saya di rumah jarang sekali
karena kesibukan saya sebagai pekerja di kebun dan sawah. Kondisi ini
membuat saya jarang bisa mengontrol dan mengajarkan shalat pada
anak.
Berdasarkan hasil wawancara dapat dipahami bahwa orang tua
jarang di rumah karena kesibukan di luar rumah untuk mencari nafkah.
Hal ini membuat anak sibuk dengan bersama teman-temannya bermain,
dan ketika waktu shalat, maka anak-anak masih ada yang tidak
mengajarkan shalat.

C. Hasil Mengajarkan Shalat Bagi Anak Usia 6-12 tahun di Dusun Tanjung
Pasir Desa Rambutan Masam Kecamatan Muara Tembesi Kabupaten
Batanghari.
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Di lingkungan Dusun Tanjung Pasir Desa Rambutan Masam
Kecamatan Muara Tembesi Kabupaten Batanghari dari dulu sampai
sekarang kengiatan pengajian Al-Qur’an dan pengajaran shalat kepada
anak-anak lebih banyak di lakukan di rumah-rumah pengajian. Berkaitan
dengan ini dapat di ketahui dari hasil wawancara dengan Amril, orang tua
yang mengatakan : “Salah satu solusi yang saya tempuh untuk mengatasi
kendala dalam melaksanakan pendidikan shalat terhadap anak, dimana saya
memerintahkan anak untuk belajar shalat di pengajian, karena di pengajian
anak diajarkan agama secara memadai.” (Wawancara, 21 Mei 2018)
Wawancara penulis dengan Sanusi, orang tua yang mengatakan
bahwa :
Masalah shalat kami berdua istri selalu melaksanakanya. Tapi saat sekarang
yang belum terlaksana oleh kami yaitu membimbing anak kemi terutama
anak laki-laki untuk rajin melaksanakan shalat. Kalau masalah hukuman,
kami tidak pernah memberikan hukuman apapun karena anak kami sudah
besar (sudah tahu membedakan mana yang baik dan buruk ), jadi cukup
dengan memberikan nasehat dan arahan-arahan yang benar.” (Wawancara,
21 Mei 2018).
Wawancara penulis dengan Candra, Adam, Manda dan Nana , anak
yang belajar shalat mengatakan : “Kami selalu melaksanakan shalat, selain
kami disuruh orang tua, kami juga masih ingat yang dikatakan oleh guru
ngaji, katanya : “Barang siapa yang malas shalat maka orang tersebut
termasuk orang-orang yang merugi selama hidupnya.” (Wawancara, 22 Mei
2018).
Kemudian wawancara penulis dengan Sri Rahmiwati, orang tua
mengatakan bahwa : “Kalau saya selaku orang tua selalu saya suruh anak
saya untuk melaksanakan shalat, terbuktilah sekarang Alhamdulillah anak
saya setelah saya perhatikan dia sudah rajin melaksanakan shalat.”
(Wawancara, 22 Mei 2018).
Maka dapat dipahami bahwa salah satu upaya orang tua mengatasi
kendala yang diahadapinya dalam memberikan pengajaran shalat kepada
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anak, diamana orang tua menyuruh anak untuk belajar mengaji dirumah
pengajian malam. Dengan maksud supaya anak dapat lebih efektif dan
efesien belajar shalat dengan gurunya secara memadai.
Upaya orang tua dengan memberikan arahan yang positif mengenai
tingkah laku anak, termasuk pendidikan shalat telah berubah hasil. Dengan
nasehat dan dorongan yang dilakukan orang tua secara terus menerus, maka
anak telah merasakan penting dan berkewajiban untuk melaksanakan shalat.
Dalam hal ini sebagaimana hasil wawancara dengan Ira Milzawati,
orang tua yang mengatakan : “Dahulu dalam satu hari tidak semua waktu
shalat dikerjakan dengan baik oleh anak. Karena saya selalu menasehatinya
dan memberikan dorongan agar dia selalu rajin dan terbiasa melaksanakan
shalat, maka anak saya saat ini Alhamdulillah sudah mulai rajin
melaksanakan shalat.” (Wawancara, 22 Mei 2018).
Kesadaran anak akan pentingya shalat bagi dirinya di Dusun
Tanjung Pasir Desa Rambutan Masam Kecamatan Muara Tembesi
Kabupaten Batanghari lahir dari pemahaman yang baik tentang ajaran
Islam. Karena di dalam agama Islam. Pelaksanaan pendidikan oleh orang
tua kepada anak telah berjalan dan pendidikan agama anak yang dilakukan
terlihat lahir dari kesadaran bahwa betapa pentingnya pendidikan agama
anak dan kesadaran itu lahir salah satunya disebebkan oleh pemahaman
yang baik tentang ajaran Islam.
Sedang kan hasil observasi diketahui bahwa shalat Magrib dan Isya
di laksanakan anak-anak di masjid saat pengajian, anak-anak terlihat
bersama-sama peduli dan bisa sama-sama mengerjakan secara berjamaah
dengang teman dan guru nagajinya dan mereka bisa shalat sesuai nasehat
dan anjuran orang tua. (Observasi, 22 Mei 2018).
Hasil wawancara dengan Akmalufi, orang tua Di Dusun Tanjung
Pasir Desa Rambutan Masam Kecamatan Muara Tembesi Kabupaten
Batanghari yang mengatakan : “Saya selalu menasehatinya dan memberikan
dorongan agar dia selalu rajin dan terbiasa melaksanakan shalat, dan
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sekarang Alhamdulillah anak saya sudah rajin melaksanakan shalat.
(Wawancara, 22 Mei 2018).
Pengamatan penulis terhadap anak dari Akmalufi, orang tua Di
Dusun Tanjung Pasir Desa Rambutan Masam Kecamatan Muara Tembesi
Kabupaten Batanghari dimana orang tua berupaya memberikan nasehat dan
memberikan dorongan agar dia selalu rajin dan terbiasa melaksanakan
shalat lima waktu. Hal ini telah ada hasilnya.
Berdasarkan hasil data wawancara dan observasi di atas maka dapat
disimpulkan bahwa anak sudah mulai sadar dan memahami betapa
pentingnya shalat ditekankan orang tua. Orang tua selalu mencari solusi
agar pendidikan shalat tidak mengalami hambatan. (Wawancara dan
Observasi, 23 Mei 2018).
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BAB V
PENUTUP

A. Kesimpulan
Kesimpulan yang dapat ditarik dari uraian pada pembahasan
sebelumnya adalah :

1. Upaya orang tua dalam mengajarkan shalat bagi anak di Dusun Tanjung
Pasir Desa Rambutan Masam Kecamatan Muara Tembesi Kabupaten
Batanghari dengan mengajarkan anak materi shalat, memperaktekannya
dengan membawa anak mereka untuk shalat di masjid dan mendidiknya
agar mendirikan shalat sebagai kewajiban umat Islam serta memberi
hadiah dan hukuman sesuai kondisi anak, meskipun hal yang kedua ini
banyak yang kurang dilakukan oleh orang tua di dusun ini.
2. Kendala orang tua dalam mengajarkan shalat bagi anak di Dusun
Tanjung Pasir Desa Rambutan Masam Kecamatan Muara Tembesi
Kabupaten Batanghari karena kurangnya pemahaman orang tua tentang
pentinya shalat dan kesibukan para orang tua tentang pentingnya shalat
dan kesibukan para orang tua sehingga pendidikan shalat kurang
berjalan.
3. Hasil dalam mengajarkan shalat bagi anak di Dusun Tanjun Pasir Desa
Rambutan Masam Kecamatan Muara Tembesi Kabupaten Batanghari
dimana anak sudah ada peningkatan dan rajin mengerjakan shalat karena
mereka mulai menyadari pentingnya shalat dan shalat adalah kewajiban.
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B. Saran-Saran
Setelah menarik kesimpulan, melalui penelitian disampaikan saran-saran
sebagai berikut :
1. Diharapkan kepada para orang tua di Dusun Tanjung Pasir Desa
Rambutan Masam Kecamatan Muara Tembesi Kabupaten Batanghari
untuk lebih memperhatikan pendidikan shalat anak. Bantuan yang
diberikan orang tua merupakan konstribusi positif yang membantu
terciptakan insan yang Islami sesuai dengan tujuan pendidikan Islam.
2. Kapada pihak orang tua di Dusun Tanjung Pasir Desa Rambutan Masam
Kecamatan Muara Tembesi Kabupaten Batanghari juga harus
melakukan pengawasan dan control kepada anak selama anak
melakukan aktivitas shalat di rumah, karena ini sangat membantu
kemajuan pendidikan shalat anak.
3. Kepada para orang tua di Dusun Tanjung Pasir Desa Rambutan Masam
Kecamatan Muara Tembesi Kabupaten Batanghari juga harus bekerja
sama dengan pihak shalat anak di rumah. Pengalaman yang berbeda
antara dua tempat pendidikan ini sangat membantu pencapaian
pelaksanaan shalat pada diri anak.

Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan UIN STS Jambi

64

C. Kata Penutup
Berkat rahmat Allah SWT, maka sampailah penulis pada akhir dari
penulisan skripsi ini. Perlu kiranya penulis kemukakan segenap daya telah
penulis curahkan secara maksimal dalam penulisan skripsi ini.
Apabila dalam pembahasannya terdapat hal-hal yang bermamfaat, maka
bersyukurlah kepada Tuhan, karena berkat petunjuk dan hidayah-Nya juga.
Sebaliknya jika di sana-sini terdapat kekurangan, maka hal itu adalah
kesalahan dari penulis itu sendiri, sebab keterbatasan yang ada pada penulis.
Oleh sebab itu, penulis akan menerima segala kritikan dan saran yang
sifatnya membangun dalam penyempurnaan skripsi ini.
Akhirnya dengan mengucapkan Alhamdulillhi Robbil ‘Alamin,
penulis bersyukur kehadirat Allah SWT, dan selalu berdo’a semoga tulisan
ini dapat memberi manfaat bagi penulis dan pembaca yang terhormat serta
taufik hidayahnya selalu bersama kita. Amin.

Wassalamualikum Wr. Wb

Jambi, 16-08-2018
Penulis

Ahmad Akbar Riadi
NIM: TP. 140783

Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan UIN STS Jambi

65

DAPTAR PUSTAKA

Anonim. (1994) Al-Qur’an dan Terjemahannya. Jakarta: Departemen Agama RI.
Ahmad Tafsir. (edit). (2002). Pendidikan Agama Dalam Keluarga. Bandung:
Remaja

Rosdakarya.

Ahmad Syarifuddin. (2007). Mendidik Anak Membaca, Menulis, dan Mencintai
Al-Qur’an. Jakarta: Gema Insani.
Abdurrahman An-Nahlawi, ( 1995 ). Pendidikan islam di rumah, sekolah dan
masyarakat, Jakarta : Gema Insani
Amran Y . S. Chaniago, (1997), Kamus lengkap bahasa Indonesia, bandung :
Pustaka Setia
Abdul Kadir. (2012). Dasar-Dasar Pendidikan. Jakarta. Kencana.
Desi Anwar. (2003) Kamus Lengkap Bahasa Indonesia, Surabaya: Amelia.
Drs. H. Abu Ahmadi & Dra. Nur Uhbiyati. (1991-2003) Ilmu Pendidikan. Jakarta:
Rineka Cipta.
H. Amirullah Syarbini, M. Ag. (2011) Keajaiban Shalat, Sedekah, dan
Silaturahmi. Jakarta: Gramedia.
Imam Gunawan. (2015) Metode Penelitian Kualitatif Teori dan Praktek. Jakarta
Bumi Aksara.
Jam’an Satori, Aan Komariah, (2009) Metodologi Penelitian Kualitatif,
(Bandung: Alfabeta.
Lexy J Moleong, (2002). Metodologi Penelitian Kualitatif, Bandung: Rosdakarya.
Muhammad Zuhaili. (2002). Pentingnya Pendidikan Islam Sejak Dini. Jakarta:
Baa’adillah Press.

Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan UIN STS Jambi

66

M. Nipan Abdul Halim (2000). Anak Shaleh Dambaan Keluarga. Yogyakarta
Mitra Pustaka.
Mukhtar, (2010) Bimbingan Skripsi, Tesis dan Artikel Ilmiah Panduan Berbasis
Penelitian Kualitatif Lapangan dan Perpustakaan, Jambi: Gaung Persada
Press,cet. III.
Nur Uhbiyati. (1998). Ilmu Pendidikan Islam. Bandung Pustaka Setia.
Nasution, (2006) Metodologi Research Penelitian Ilmiah. Jakarta : Bumi Aksara.
V. Wiratna Sujarweni. (20140. Metodelogi Penelitian, Yogyakarta ; Pstaka Baru
Press
Ramayulis, dkk, (2001). Pendidikan islam dan keluarga, Jakarta : Rineka Cipta
Sudarsono. (1994). Sepuluh Aspek Agama Islam. Jakarta: Rineka Cipta.
Suharsimi, Arikunto, (2002). Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek,
(Jakarta : Rineka Cipta).
Sugiyono, (2012). Metodologi Penelitian Kualitatif dan R&D, Bandung: Alfabeta.
Sugiyono. (2013) Memahami Penelitian Kualitatif. Bandung: Alfabeta.
U. H, Saidah, (2006). Pengantar Pendidikan. Jakarta; Rajawali.
Zakariyah Darajat. (2004). Ilmu Pendidikan Islam. Jakarta: Bumi Aksara.
Zakiah Drajat, dkk. (2004) ilmu pendidikan Islam, Jakarta : Bumi aksara (2005)
Ilmu Jiwa Agama, Jakarta : Bulan Bintang.

Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan UIN STS Jambi

