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BAB IV 

LAPORAN HASIL PENELITIAN 

 

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian 

1. Letak Geografi 

Desa Lupak Dalam secara administratif termasuk dalam wilayah 

Kecamatan Kapuas Kuala, Kabupaten Kapuas, Kalimantan Tengah dengan Luas 

wilayah yang dimiliki adalah 21.375 Ha. Jarak Desa Lupak Dalam 50 Km ke 

Kabupaten, 0,5 Km ke Kecamatan, dan Desa Lupak Dalam memiliki panjang 5 

Km. 

Adapun batas-batas Desa Lupak Dalam dengan Desa sekitarnya adalah 

sebagai berikut: 

- Sebelah Utara berbatasan dengan Desa Tamban Jaya dan Desa Sei 

Bakut. 

- Sebelah Selatan berbatasan dengan Desa Lupak Timur dan Desa 

Batanjung. 

- Sebelah Barat berbatasan dengan Desa Tirusan 

- Sebelah Timur berbatasan dengan Desa Tamban Lupak.  

 
2. Keadaan Jumlah Penduduk dan Tingkat Pendidikan 

Penduduk Desa Lupak Dalam seluruhnya berjumlah 5.211 jiwa yang 

terdiri dari laki- laki 2.676 jiwa dan perempuan 2.535 jiwa yang terhimpun dalam 

1.144 Kepala Keluarga. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut: 
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Tabel 4.1 Penyebaran Penduduk Desa Lupak Dalam Berdasarkan Jenis Kelamin 

Desa 
Jumlah Penduduk 

Jumlah Jumlah KK 
Laki- laki Perempuan 

Lupak Dalam 2.676 2.535 5.211 1.144 

Sumber: Dokumen profil Desa Lupak Dalam 

Adapun tingkat pendidikan penduduk Desa Lupak Dalam berdasarkan data 

yang diperoleh masih tergolong rendah yaitu banyaknya jumlah penduduk yang 

tidak sekolah, belum tamat SD/sederajat, sudah tamat SD/sederajat dan hanya 

sebagian penduduk yang tingkat pendidikannya melebihi tingkat SD/sederajat. 

Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut: 

Tabel 4.2 Tingkat Pendidikan Penduduk di Desa Lupak Dalam 

Tingkat Pendidikan Jumlah Penduduk 

Tidak/Belum sekolah 1194 Orang 

Tidak tamat SD 1154 Orang 

Tamat SD/sederajat 1250 Orang 

Tamat SMP/sederajat 981 Orang 

Tamat SMA/sederajat 478 Orang 

Tamat D.I/D.II/S.I/S.II 154 Orang 

Sumber: Dokumen profil Desa Lupak Dalam 

 

3. Lembaga Pendidikan dan Sarana Ibadah 

Lembaga Pendidikan yang ada di Desa Lupak Dalam ada 12 buah. Gedung 

TK 2 buah, Gedung SD/MI 5 buah, Gedung SMP/MTs 2 buah, dan Gedung 

SMA/MA/SMK 3 buah. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut: 

Tabel 4.3 Lembaga Pendidikan di Desa Lupak Dalam  

No Lembaga Pendidikan 
Keberadaan 

Ada/Tidak 
Jumlah 

1 Gedung TK Ada 2 Buah 

2 Gedung SD/MI Ada 5 Buah 

3 Gedung SMP/MTs Ada 2 Buah 

4 Gedung SMA/MA/SMK Ada 3 Buah 

5 Diploma, Perguruan Tinggi Tidak Ada - 

Total 12 Buah 

Sumber: Dokumen profil Desa Lupak Dalam 
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Kemudian, mengingat penduduk Desa Lupak Dalam mayoritas beragama 

Islam, maka wajar tempat ibadah selain untuk umat Islam tidak ada di Desa Lupak 

Dalam. Sarana Ibadah yang ada di Desa ini berjumlah 20 buah. Yang terdiri dari 

Mesjid 3 buah dan Langgar/Mushalla 17 buah.  

4. Mata Pencaharian 

Adapun mata pencaharian penduduk Desa Lupak Dalam sebagian besar 

sebagai petani dan sebagian kecil bekerja sebagai TNI/Polri. Dan mata 

pencaharian lain penduduk adalah sebagai PNS, Pedagang, Peternak, Tukang 

Kayu/Batu, Pensiunan, dan lainnya. Untuk lebih jelasnya mengenai mata 

pencaharian penduduk dapat dilihat pada tabel berikut: 

Tabel 4.4 Mata Pencaharian Penduduk Desa Lupak Dalam 

No Mata Pencaharian Jumlah 

1 Petani/Pekebun 3.992 Orang 

2 PNS 63 Orang 

3 TNI/Polri 17 Orang 

4 Pedagang 571 Orang 

5 Peternak 227 Orang 

6 Tukang Kayu/Batu 104 Orang 

7 Pensiunan 38 Orang 

8 Lain- lain 199 Orang 

Sumber: Dokumen profil Desa Lupak Dalam 

 
5. Kehidupan Keagamaan Penduduk 

penduduk Desa Lupak Dalam mayoritas beragama Islam, yang terdiri dari 

5.161 orang dan hanya sebagian kecil yang beragama Protestan yaitu 50 orang.  

Dengan demikian, dapat diketahui bahwa jumlah keluarga yang beragama Islam 

lebih mendominasi dari pada keluarga agama Protestan. 
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6. Kondisi Luas Lahan di Desa Lupak Dalam 

Desa Lupak Dalam memiliki luas lahan yang cukup luas yaitu lahan 

pemukiman seluas 5,5 Ha, lahan pertanian seluas 2.579 Ha, lahan perkebunan 

seluas 15.227 Ha, lahan hutan seluas 3.500 Ha, dan lainnya seluas 13 Ha. Untuk 

lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut: 

Tabel 4.5 Kondisi Lahan di Desa Lupak Dalam 

Kondisi Lahan Luas 

Pemukiman 5,5 Ha 

Pertanian 2.579 Ha 

Perkebunan 15.277 Ha 

Hutan 3.500 Ha 

Lain- lain 13 Ha 

Sumber: Dokumen profil Desa Lupak Dalam 

 

7. Kelompok Organisasi di Desa Lupak Dalam 

Kelompok Organisasi yang ada di Desa Lupak Dalam berjumlah 49 

kelompok organisasi yang terdiri dari tani sebanyak 19 kelompok, pengajian 

sebanyak 9 kelompok, usaha tani sebanyak 5 kelompok, karang taruna sebanyak 1 

kelompok, yasinan sebanyak 8 kelompok, habsyi sebanyak 5 kelompok, dan 

pengajian sebanyak 2 tempat. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel 

berikut: 

Tabel 4.6 Kelompok Organisasi di Desa Lupak Dalam 

Kelompok Organisasi Jumlah 

Kelompok Tani 19 Kelompok 

Kelompok Pengajian 9 Kelompok 

Kelompok Usaha Tani 5 Kelompok 

Kelompok Taruna 1 Kelompok 

Kelompok Yasinan 8 Kelompok 

Kelompok Habsyi 5 Kelompok 

Kelompok Pengajian 2 Kelompok 

Total 49 Kelompok 

 Sumber: Dokumen profil Desa Lupak Dalam  
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B. Penyajian Data 

Data yang penulis kemukakan ini diperoleh dari hasil penelitian yang 

dilakukan dengan teknik wawancara, obeservasi, dan dokumentasi. Kemudian 

data tersebut penulis gambarkan secara deskriptif kualitatif tentang bagaimana 

Upaya Orangtua di Desa Lupak Dalam Kecamatan Kapuas Kuala Kabupaten 

Kapuas dalam Melatih Ibadah Shalat pada Anak. 

Dalam mengemukakan data yang diperoleh tersebut, penulis 

menguraikannya perkeluarga dari kalangan keluarga yang berada di RT 4 Desa 

Lupak Dalam Kecamatan Kapuas Kuala Kabupaten Kapuas yang dalam penelitian 

ini dipilih 6 keluarga yang memiliki anak berusia 7-12 tahun. Adapun nama dari 

orangtua beserta anaknya tersebut oleh penulis cukup dengan inisial saja.  

1. Kasus AK 

AK merupakan pemimpin keluarga yang bekerja sebagai buruh sawit 

sekaligus petani yang berusia 51 tahun, ia memiliki isteri berinisial SH yang mana 

usia perkawinan mereka sudah berlangsung kurang lebih selama 26 tahun. Dari 

hasil perkawinan AK dan SH lahirlah 4 orang anak yang terdiri dari 3 orang anak 

laiki- laki dan 1 orang anak perempuan. Di antara 4 orang anak ada 1 anak 

tepatnya anak yang ke-4 (perempuan) berusia 9 tahun yang mana juga termasuk 

dalam kategori subjek penelitian selain orangtuanya. 

AK beserta isterinya SH yang bekerja sebagai buruh sawit yang sudah 

harus berangkat bekerja dari jam 05 sampai jam 15.00 kurang lebihnya yang 

sekaligus juga bekerja sebagai petani tentu akan cukup banyak menghabiskan 

waktu di luar rumah. Hal inilah yang menyebabkan AK dan SH kurang maksimal 
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dalam mendidik anak-anaknya. Adapun pendidikan terakhir AK adalah Madrasah 

Aliyah (MA) sekaligus pondok pesantren di salah satu pondok pesantren di 

Sumenap, Madura. Sedangkan isterinya SH juga merupakan alumni pondok 

pesantren di al-Falah, Banjarbaru. 

Dari hasil wawancara yang telah dilakukan pada hari Jum’at, 15 Mei 2015 

diperoleh data sebagai berikut: 

Berkaitan dengan melatih shalat anak-anaknya, AK mengaku sudah mulai 

menerapkan kepada semua anak-anaknya sejak berumur kurang lebih 5 tahun 

sudah dibiasakan berjamaah. Kata AK, sebelum anak-anaknya diserahkan dengan 

guru ngaji, dia sudah melatih anaknya melaksanakan shalat di rumah dengan cara 

mengajaknya berjamaah di rumah. 

Ketika ditanya bagaimana cara lainnya melatih shalat pada anak-anaknya, 

AK melakukannya dengan menjadi teladan terlebih dahulu. Sebagaimana yang ia 

katakan: “kita mengerjakan sendiri dahulu sebagai contoh hanyar menyuruh, mun 

menyuruh wara tapi sorang kada manggawai kena disambat anak abah pang 

kada” (Kita kerjakan sendiri dahulu sebagai contoh baru memerintah, jika hanya 

memerintah tetapi kita tidak melaksanakan anak akan membantah dengan bilang 

ayah juga tidak melaksanakannya). 

Di samping mencontohkan terlebih dahulu AK juga mengawasi anaknya 

apakah benar atau tidaknya melaksanakan shalat. Misal saat anak ke luar rumah 

untuk bermain dan lupa waktu shalat, AK akan menjemput anaknya dan memberi 

isyarat kepada si anak pulang ke rumah untuk mengerjakan shalat.  
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Mengenai shalat yang sering dan tidak dikerjakan anak, AK mengatakan 

shalat yang kurang dikerjakan anak bahkan AK menyebutnya dengan “nihil” 

adalah shalat Subuh, kemudian untuk shalat Zuhur juga kurang sering dikerjakan,  

shalat Ashar terkadang dikerjakan sedangkan shalat Magrib dan shalat Isya 

normal. Ini berarti untuk shalat Subuh dan Zuhur sedikit bermasalah pada anak-

anak AK, sedangkan untuk shalat Ashar, Magrib, dan Isya normal dalam arti 

sering dilaksanakan. 

Adapun tindakan AK ketika anaknya tidak mengerjakan shalat, AK hanya 

menegur dan memberikan nasihat. Hal ini AK terapkan kepada semua anaknya. 

AK yang berlatar belakang pondok pesantren memang mengetahui hadits yang 

wajib memerintahkan anak ketika berumur 7 tahun dan memukul anak ketika 

berumur sepuluh tahun jika masih tidak shalat. Tetapi AK tidak pernah memukul 

anaknya saat si anak tidak mengerjakan shalat, dan hanya menegurnya sambil 

menasehati karena ia khawatir akan dampak pendidikan yang keras yang di 

kemudian hari dapat membuat anak melakukan hal yang sama bahkan bisa 

membuat anak berwatak keras.  

Adapun ketika anaknya sering melaksanakan shalat AK akan memberinya 

hadiah, misal membelikan baju. Hal ini AK lakukan untuk merangsang anak agar 

terbiasa melaksanakan shalat lima waktu di kemudian hari. AK mengatakan, 

memang pada awalnya kemungkinan shalat anak bisa karena ingin mendapat 

hadiah, tetapi nanti keinginan itu akan hilang sendirinya jika si anak sudah biasa 

dan senang melaksanakan shalat.  
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Kemudian mengenai faktor yang menghambat upaya orangtua dalam 

melatih ibadah shalat anak, AK mengatakan bahwa yang menjadi faktor penting 

adalah pergaulan anak dengan teman-temannya yang mana anak terkadang asyik 

bermain sehingga lupa waktu, juga anak yang terkadang malas bangun 

melaksanakan shalat pada saat shalat Subuh. Di samping itu juga faktor waktu AK 

dan SH bersama anak di rumah karena bekerja.  

Dari hasil observasi dan informasi dari anaknya memang penulis temui 

bahwa anak AK jarang melaksanakn shalat pada shalat Zuhur bahkan jarang 

sekali pada shalat Subuh, shalat sendiri dan terkadang berjamaah pada shalat 

Ashar, kemudian sering melaksanakan shalat lima waktu berjamaah dengannya 

pada waktu shalat Magrib dan Isya. 

2. Kasus HBR 

HBR merupakan suami dari ZK, ia berumur 55 tahun, dan isterinya 

berumur 42 tahun. Pernikahan mereka sudah berlangsung selama 23 tahun. Ia 

memiliki 3 orang anak laki- laki yang mana di antara 3 orang anak tersebut 1 orang 

termasuk dalam kategori subjek penelitian tepatnya anak yang ke-3. Anak yang 

pertama bernisial AH berusia 22 tahun, anak yang kedua berinisial MH berusia 16 

tahun, sedangkan anak ketiga MG yang berusia 10 tahun.  

HBR bekerja sebagai petani untuk membiayai kehidupan keluarganya. 

Sebagai seorang petani tentu akan mengurangi waktu HBR untuk berkumpul 

dengan keluarga. Adapun pendidikan terakhir HBR adalah pondok pesantren di 

salah satu pondok di Bangil. Dan isterinya berlatar belakang pendidikan Madrasah 

Tsanawiyah (MTs) di Lupak Dalam. 
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Berdasarkan data yang diperoleh dari hasil wawancara pada hari Minggu, 

17 Mei 2015 adalah sebagai berikut: 

Terkait dengan melatih anaknya shalat yang berumur 10 tahun, HBR 

mengaku sudah melatih anaknya sejak berumur kurang lebih 7 tahun. 

Saat ditanya bagaimana upaya melatih shalat pada anaknya, HBR 

mengatakan bahwa ia melakukannya dengan menjadi teladan kemudian 

memerintah. Dan anakpun terkadang menurut dan terkadang tidak.  

Mengenai shalat yang sering dikerjakan anaknya adalah shalat Magrib. 

Inipun apabila si anak tidak dalam keadaan berpergian, jika dalam keadaan 

bepergian si anak tidak shalat. Dengan dimikian shalat Subuh, shalat Zuhur, shalat 

Ashar, dan shalat Isya hanya kadang-kadang dikerjakan. Dan tindakan HBR 

terhadap anaknya apabila tidak mengerjakan shalat, HBR hanya menegur dan jika 

anak tetap tidak mengerjakan maka HBR diam. 

Kemudian mengenai faktor yang menghambat upaya orangtua dalam 

melatih ibadah shalat anak adalah pergaulan anak dengan teman-temannya yang 

mana anak terkadang asyik bermain sehingga lupa waktu, juga anak yang 

terkadang malas bangun melaksanakan shalat pada saat shalat Subuh. Seperti 

yang diungkapkan HBR bahwa “Anaknya tidak shalat Subuh karena malandau” 

(Anaknya tidak melaksanakan shalat Subuh karena bangun kesiangan). Di 

samping itu juga faktor waktu HBR bersama anak di rumah karena bekerja.  

Dari informasi anak HBR dan dari hasil observasi yang dilakukan penulis 

ketika berada di rumah HBR pada saat menjelang Magrib memang penulis temui 
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bahwa anak HBR sudah rapi untuk bersiap-siap melaksanakan shalat Magrib 

berjamaah dengannya di rumah. 

3. Kasus SF 

SF mempunyai 2 orang anak hasil perkawianannya dengan LF. SF 

sekarang berusia 35 tahun sedangkan isterinya berusia 25 tahun. Anak SF yang 

pertama berinisial MA berusia 10 tahun dan AH yang berusia 3 tahun. Usia 

perkawinan SF dengan LF sudah berlangsung selama 14 tahun. SF hanya berlatar 

belakang pendidikan Sekolah Dasar (SD), sedangkan isterinya Madrasah 

Tsanawiyah (MTs). Dan seperti halnya AK, SF beserta isterinya LF juga bekerja 

sebagai buruh sawit. 

Dari hasil wawancara yang telah dilakukan pada hari Jum’at, 22 Mei 2015 

diperoleh data sebagai berikut: 

Berkenaan dengan shalat anaknya, SF mengatakan bahwa anaknya sudah 

mulai melaksanakan shalat sesudah lulus TK, sekitar 6 tahunan. 

Dalam hal melatih anak shalat, SF lebih mempercayakan anaknya kepada 

guru ngaji (sebutan orang di sini kepada yang mengajarkan mengaji, sekaligus 

melaksanakan shalat berjamaah dengan murid-muridnya), sebagaimana  yang 

diungkapkan oleh SF bahwa “Si anak sudah bisa aja karena sudah belajar lawan 

guru” (Si anak sudah mengerti karena sudah belajar dengan guru).  

Mengenai shalat yang sering dan tidak dikerjakan anak, SF mengatakan 

shalat Magrib dan Isya sering, sedangkan shalat lainnya kurang dikerjakan. 

Sedangkan mengenai tindakan SF ketika anaknya tidak mengerjakan shalat, SF 
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hanya memberikan teguran. Hal ini SF lakukan karena menganggap anaknya 

belum diwajibkan melaksanakan shalat.  

Kemudian mengenai faktor yang menghambat upaya orangtua dalam 

melatih ibadah shalat anak, SF mengatakan bahwa tidak ada hambatan.  

Dari informasi yang penulis dapat dari anak SF ketika ia berada di luar 

rumah sendirian dan juga dari hasil observasi yang penulis lakukan menjelang 

waktu Magrib memang penulis temui bahwa anak SF memang sering keluar 

rumah untuk mengaji sekaligus melaksanakan shalat Magrib dan Isya berjamaah 

di rumah gurunya. 

4. Kasus AM 

AM merupakan ibu rumah tangga yang berusia 30 tahun, ia merupakan 

isteri dari seorang yang berinisial MA yang mana usia perkawinan mereka sudah 

berlangsung kurang lebih selama 15 tahun. Dari hasil perkawinan AM dan MA 

mereka memiliki 2 orang anak yang terdiri dari 1 orang anak laiki- laki dan 1 

orang anak perempuan. Anak yang pertama berinisial MH berusia 12 tahun, anak 

yang kedua berinisial ZQ berusia 2 tahun. Dan latar belakang AM beserta 

suaminya adalah sama-sama lulusan dari Madrasah Tsanawiyah (MTs).  

Dari hasil wawancara yang telah dilakukan pada hari Sabtu, 30 Mei 2015 

diperoleh data sebagai berikut: 

Berkaitan dengan melatih shalat anaknya, AM mengaku anaknya sudah 

mulai shalat sejak berumur kurang lebih 7 tahun. Dan cara AM melatih shalat 

pada anaknya, AM tidak terlalu ikut andil karena AM lebih mempercayakan 

anaknya mengenai masalah ini kepada guru ngaji. 
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Kemudian mengenai shalat yang sering dikerjakan anak adalah shalat 

Magrib dan Isya, inipun hanya agak sering dikerjakan. Sedangkan shalat lainnya 

jarang dikerjakan. Dan tindakan AM ketika anaknya tidak mau mengaji ke tempat 

guru, AM memarahi anaknya. Cara ini dilakukan AM agar anak mau 

melaksanakan perintahnya. 

Adapun faktor yang menghambat upaya orangtua dalam melatih ibadah 

shalat anak menurut AM adalah pergaulan anak dengan teman-temannya juga 

faktor diri anak yang terkadang malas karena masih anak-anak. 

Dari informasi yang penulis dapat dari anak AM ketika ia berada di luar 

rumah sendirian dan dari hasil observasi yang penulis lakukan menjelang waktu 

Magrib memang penulis temui bahwa anak AM sering keluar rumah untuk 

mengaji sekaligus melaksanakan shalat Magrib dan Isya berjamaah di rumah 

gurunya. 

5. Kasus PN 

PN merupakan isteri dari RM. PN sekarang berusia 32 tahun sedangkan 

suaminya RM berusia 39  tahun. Usia perkawinan mereka sudah berlangsung 

selama 11 tahun. PN dikarunia seorang putera berinisial AR yang berusia 8 tahun.  

PN hanya berlatar belakang pendidikan Sekolah Dasar (SD) itupun tidak sampai 

tamat, sedangkan suaminya RM adalah lulusan Sekolah Menengah Pertama 

(SMP). PN selain sebagai seorang ibu rumah tangga, ia juga bekerja sebagai 

buruh sawit. 

Dari hasil wawancara yang telah dilakukan pada hari Minggu 31 Mei 2015 

diperoleh data sebagai berikut: 
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Mengenai melatih anaknya shalat, PN mengaku sudah mulai 

menerapkannya sejak berumur kurang lebih 6 tahun. Kata PN, “Melatih anak 

shalat adalah tanggung jawab ayahnya, ayahnya yang memimpin, karena ayah 

sebagai laki-laki merupakan pemimpin keluarga dan sudah seharusnyalah 

melatih anak shalat.” 

Berkenaan cara PN melatih shalat pada anaknya, PN melakukannya 

dengan mengajak anaknya shalat berjamaah. 

Berhubung anaknya masih berusia 8 tahun, maka pelaksanaan shalat  

anaknya selama ini adalah sambil bercanda. Seperti yang diungkapkan PN: “kena 

umpat balum tuntung ampih inya” (nanti ikut dan belum selesai ia sudah 

berhenti). 

Adapun shalat yang sering dikerjakan adalah Magrib dan Isya sedangkan 

Subuh, Zuhur, dan Ashar hampir tidak pernah dikerjakan.  Dan mengenai tindakan 

PN ketika anaknya tidak mengerjakan shalat, PN hanya membiarkannya. Hal ini 

PN lakukan karena anaknya masih berusia 8 tahun dan belum dikenakan 

kewajiban melaksanakan shalat.  

Kemudian mengenai faktor yang menghambat upaya orangtua dalam 

melatih ibadah shalat anak menurut PN bahwa yang menjadi faktor penting adalah 

faktor waktu PN dan RM bersama anak di rumah karena bekerja, juga faktor diri 

anak yang terkadang malas atau sedang bermain.  

Dari informasi yang disampaikan oleh anak PN dan dari hasil observasi 

memang penulis temui bahwa anak PN agak sering melaksanakan shalat lima 

waktu pada waktu shalat Magrib dan Isya di rumah. sedangkan shalat yang 
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lainnya sangat jarang dilakukan bahkan anak PN tidak shalat jika tidak ada PN 

dan RM di rumah. 

6. Kasus SM 

SM adalah suami dari GN, SM berusia 37 tahun dan isterinya GN berusia 

34 tahun. Usia perkawinan mereka sudah berlangsung kurang lebih selama 29 

tahun. Dari perkawinan SM dan GN lahirlah 3 orang anak yang terdiri dari 2 

orang anak laiki- laki dan 1 orang anak perempuan. Anak yang pertama berinisial  

AF berusia tahun 16, anak yang kedua berinisial AR berusia 10 tahun, dan anak 

yang ketiga berinisial SA berusia 2 tahun. 

SM juga merupakan seorang guru ngaji di wilayah RT ini. Adapun 

pendidikan terakhir SM adalah pondok pesantren. 

Dari hasil wawancara yang telah dilakukan pada hari Senin 1 Juni 2015 

diperoleh data sebagai berikut: 

Berkaitan masalah shalat anak, ternyata anak-anak SM sudah bisa 

melakukan shalat. Ketika ditanya mengenai kapan anaknya mulai bisa 

mengerjakan shalat, maka diungkapkan oleh SM bahwa ia sudah mulai melatih 

anak-anaknya sejak berumur 4-5 tahun. 

Kemudian mengenai bagaimana cara melatih shalat pada anak-anaknya, 

SM melakukannya dengan menjadi teladan terlebih dahulu, kemudian 

memerintah. Di samping menjadi teladan dan memerintah, SM juga mengawasi 

anaknya apakah benar atau tidaknya melaksanakan shalat.  Misal saat anak ke luar 

rumah untuk bermain dan lupa waktu shalat, SM akan menjemput anaknya dan 

memberi teguran kepada si anak pulang ke rumah untuk mengerjakan shalat.  
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Kemudian mengenai shalat yang sering dan tidak dikerjakan anak, SM 

mengatakan bahwa semua shalat dikerjakan anak-anaknya. Dan apabila anak SM 

lalai mengerjakan shalat, misal karena sedang asyik bermain dengan teman-

temannya atau sedang asyik dengan sesuatu lainnya, SM hanya menegur dan 

maka anak SM akan mengerti dan kembali pulang ke rumah untuk mengerjakan 

shalat meskipun tidak langsung seketika (minta waktu sebentar lagi).  

Adapun mengenai faktor yang menghambat upaya orangtua dalam melatih 

ibadah shalat anak menurut SM seperti yang diungkapkannya: “bah anau lakas, 

bah anu lambat, nang ngarannya kakanakan sapalih hayal bamainan malawan 

inya dulu”, (Kadang cepat, kadang lambat, namanya anak-anak sebagian asyik 

bermain ia membantah dahulu) juga faktor pergaulan anak dengan teman-

temannya. 

Dari hasil observasi yang dilakukan penulis ketika penulis berada di rumah 

SM menjelang waktu ashar, anak SM masih asyik bermain dengan temannya. 

Meskipun demikian, anak SM tetap melaksanakan shalat lima waktu.  

Untuk memperoleh gambaran lebih jelas mengenai upaya orangtua, latar 

belakang pendidikan orangtua, pekerjaan orangtua, dan jumlah anggota keluarga 

dapat dilihat pada tabel berikut: 

Tabel 4.7 Upaya orangtua, latar belakang pendidikan orangtua, pekerjaan 
orangtua,  dan jumlah anggota keluarga 

No Keluarga Metode 
Latar Belakang 

Pendidikan 
Pekerjaan 

Jumlah Anggota 
Keluarga 

1 AK 

Keteladanan, 

Pembiasaan, 
Nasihat, dan 

Pengawasan 

Pondok 
Pesantren 

(MA) 

Buruh 
Sawit 

4 orang anak 

2 HBR 
Keteladanan, 
Nasihat 

Pondok 
Pesantren 

Petani 3 orang anak 
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(MA) 

3 SF Nasihat SD 
Buruh 
Sawit 

2 orang anak 

4 AM Nasihat MTs 
Ibu Rumah 

Tangga 
2 orang anak 

5 PN Nasihat SD 
Buruh 
Sawit 

1 orang anak 

6 SM 

Keteladanan, 

Pembiasaan, 
Nasihat, dan 

Pengawasan 

Pondok 
Pesantren 

(MA) 
Pedagang 3 orang anak 

Sumber: Hasil wawancara 

 

C. Analisis Data 

Setelah penulis menyajikan data yang terkumpul, berikut ini akan diadakan 

analisis data sesuai dengan penemuan data dari hasil penelitian. Adapun analisis 

data yang penulis kemukakan adalah sebagai berikut: 

1. Upaya Orangtua Melatih Shalat 

Shalat merupakan rukun Islam yang kedua. Sebagai rukun Islam yang 

kedua, shalat menempati posisi yang tidak bisa disamai dengan ibadah yang lain. 

Shalat adalah tiang agama. Oleh karena itu orang yang selalu mengerjakan shalat 

berarti ia telah menegakkan agamanya, namun sebaliknya orang yang 

meninggalkan shalat berarti ia telah menghancurkan agamanya sendiri.  

Demikian pentingnya shalat, sehingga sudah semestinyalah para orangtua 

bertanggung jawab dalam melatih dan menumbuhkan kesadaran pada anak-

anaknya untuk mengerjakannya. 

Memang, melatih anak melaksanakan shalat bukan pekerjaan yang mudah 

dan perlu waktu yang tidak sebentar. Tetapi memerlukan upaya yang sungguh-

sungguh serta waktu dan kesabaran yang ekstra. 
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Dalam urusan shalat, para keluarga di RT 4 di Desa Lupak Dalam yang 

menjadi responden ini Alhamdulillah sudah semua melatih anaknya melaksanakan 

shalat. Adapun mengenai upayanya, para keluarga ini memiliki cara sendiri-

sendiri dalam melatih anaknya melaksanakan shalat 5 waktu. Seperti yang terjadi 

pada kasus SM yang lebih bersikap keras dalam mendidik anak-anaknya, dan 

hasilnya pun memuaskan karena anak-anaknya sering melaksanakan shalat 5 

waktu walaupun tidak selalu tepat waktu. Begitu pula pada keluarga AK dan HBR 

yang lebih mengutamakan keteladanan dalam melatih anaknya melaksanakan 

shalat. Meskipun shalat anak HBR masih terbatas pada shalat Magrib yang 

dikerjakan, tidak sebagaimana pelaksanaan shalat anak AK yang sering 

mengerjakan semua shalat selain shalat Subuh dan Zuhur. Ini bisa saja terjadi 

dikarenakan pemberian hadiah oleh AK kepada anaknya, misal membelikan baju 

ketika anaknya sering melaksanakan shalat. Hal ini AK lakukan untuk 

merangsang anak agar terbiasa melaksanakan shalat lima waktu di kemudian hari.  

Cara ini cukup berhasil untuk membuat anak-anaknya rajin mengerjakan shalat. 

Sedangkan pada keluarga PN, upaya yang dilakukannya dengan mengajak 

anaknya shalat berjamaah. Dan pelaksanaan shalat anak selama ini sambil 

bercanda. Tetapi, baik SM, AK, HBR, dan PN mereka lebih mengutakan melatih 

anaknya sendiri di rumah. Lain halnya dengan keluarga SF dan AM yang lebih 

banyak mempercayakan anaknya dalam melatih shalat kepada guru ngaji 

dibandingkan melatih sendiri di rumah. 

Sedang di dalam keluarga AM, meskipun dia lebih banyak menyerahkan 

anaknya dalam melatih shalat kepada guru ngaji, bukan berarti AM membiarkan 
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anaknya dalam masalah shalat. AM juga mengontrol anaknya dalam mengerjakan 

shalat. apabila AM mendapatkan anaknya tidak mau diperintah shalat, ia akan 

memarahi anaknya namun dilakukan sekedarnya saja. Sudah seharusnya orangtua 

berkewajiban mendidik anaknya termasuk dalam masalah shalat karena perintah 

mengenai hal tersebut datang dari Allah Swt. dalam Alquran, at-Tahrim: 6. 

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa upaya yang dilakukan para 

orangtua yang berada di RT 4 Desa Lupak Dalam yang menjadi responden 

penelitian ini dalam melatih anaknya shalat adalah dengan membiasakan anak 

shalat berjamaah, melatih anak menggunakan metode keteladanan, metode 

pembiasaan, metode nasihat, metode pengawasan, metode reward (hadiah), dan 

menyerahkan anak kepada guru ngaji. 

2. Faktor yang Menghambat Upaya Orangtua Melatih Shalat 

Untuk mengetahui faktor yang menghambat upaya orangtua dalam melatih 

ibadah shalat anak di Desa Lupak Dalam Kecamatan Kapuas Kuala Kabupaten 

Kapuas yang khususnya berada di RT 4 adalah sebagai berikut: 

a. Latar belakang pendidikan orangtua 

Pada umumnya latar belakang pendidikan khususnya pendidikan agama 

orangtua akan menentukan  dan sangat berpengaruh bagi keberhasilan dalam 

melatih anak melaksanakan shalat lima waktu. Orangtua yang telah memiliki 

pengetahuan agama atau latar belakang pendidikan yang cukup akan berusaha 

semaksimal mungkin untuk membimbing dan membina anak-anaknya. Namun 

sebaliknya, orangtua yang memiliki latar belakang pendidikan yang rendah dan 
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pengetahuan agama yang kurang tentu akan mengalami hambatan dan kesulitan 

dalam membimbing anak-anaknya. 

Sejalan dengan permasalahan di atas, Ahmad Tafsir mengemukakan 

bahwa orangtua di rumah sebenarnya perlu sekali mempelajari teori-teori ilmu 

pendidikan. Dengan kemampuan itu diharapkan ia akan lebih berkemampuan 

menyelenggarakan pendidikan bagi anak-anaknya di rumah. 

Dari hasil wawancara di lapangan diperoleh data bahwa latar belakang 

pendidikan orangtua yang menjadi subjek penelitian ini semuanya memiliki 

kualifikasi yang berbeda-beda. 

Berdasarkan data yang diperoleh di atas penulis menyimpulkan bahwa 

latar belakang pendidikan formal orangtua yang menjadi responden dalam 

penelitian ini tergolong merata sedangkan yang membedakan adalah pendidikan 

agama mereka. Terkait latar belakang pendidikan yang berbasis agama  seperti 

pondok pesantren pada keluarga AK, HBR, dan SM, telah memberikan point lebih 

dalam bekal agamanya yang dimilikinya. Namun tidak semua yang berlatar 

belakang pondok pesantren dapat dijadikan patokan juga berkenaan dengan 

melatih shalat kepada anaknya. Seperti yang terjadi pada keluarga HBR, 

meskipun HBR berlatar belakang pondok pesantren tetapi shalat yang sering 

dilaksanakan anaknya MG hanya shalat Magrib, sedangkan shalat lain jarang.  

Dengan demikian, di antara mereka ada yang sangat tinggi perhatiannya 

terhadap melatih anak shalat dan ada pula yang cukup. Walaupun demikian, 

penulis tidak melihat adanya hambatan yang signifikan terhadap upaya orangtua 

melatih shalat pada anak. 
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b. Waktu orangtua bersama anak 

Dalam memberikan pendidikan agama kepada anak seringkali terbentur 

berbagai problem antara lain waktu dan kesempatan yang dimiliki orangtua untuk 

anaknya. Hal ini sering menjadi kendala dalam mendidik anak dalam keluarga.  

Dari hasil wawancara di lapangan diperoleh data bahwa waktu yang 

tersedia untuk mendidik  anak adalah relatif, karena rata-rata dari mereka 

menjalankan aktivitasnya sebagai petani, buruh sawit, dan pedagang  sehingga 

waktu mereka berkumpul dengan keluarga menjadi berkurang. Sekitar waktu pagi 

hingga mereka pulang ke rumah menjelang siang (pada kasus HBR) hingga 

mereka pulang ke rumah pada siang menjelang sore hari (pada kasus AK, SF, dan 

PN) kecuali kasus AM (Ibu rumah tangga) dan SM (Pedagang), sehingga mereka 

mempunyai waktu yang lebih banyak untuk berkumpul dengan anak-anaknya. 

Dari data yang diperoleh dapat diketahui bahwa waktu yang dimiliki 

orangtua yang bekerja sebagai buruh sawit dan petani untuk berkumpul dengan 

keluarga terutama anak menjadi berkurang. Dan ini memang memberikan 

hambatan yang cukup signifikan terhadap upaya orangtua melatih shalat pada 

anak. 

c. Jumlah anggota keluarga 

Besar kecilnya jumlah anggota keluarga dapat mempengaruhi pelaksanaan 

pendidikan Islam yang diberikan orangtua kepada anak-anaknya. 

Dari hasil wawancara di lapangan diperoleh data bahwa jumlah anggota 

keluarga responden semuanya tidak berbeda jauh. 
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Dari data yang diperoleh dapat diketahui bahwa jumlah anggota keluarga 

yang menjadi subjek penelitian ini cukup kecil. Jumlah terbanyak anak mereka 

ada 4 orang dan jumlah terkecil hanya 1 orang. Dengan jumlah anggota keluarga 

seperti ini seharusnya upaya orangtua dalam melatih anaknya melaksanakan shalat 

berjalan secara maksimal. Namun pada kenyataannya penulis tidak melihat 

adanya pengaruh yang cukup berarti disebabkan jumlah anggota keluarga.  

d. Lingkungan pergaulan 

Pada dasarnya lingkungan di mana anak tinggal akan menentukan 

kepribadian anak itu sendiri.  

Sebagai contoh dalam keluarga, orangtua selalu memberikan bimbingan 

dan pengawasan shalat kepada anaknya. Namun, di lingkungan tempat tinggalnya 

anak masyarakat tidak memperhatikan bahkan mengabaikan ajaran agama, 

terutama shalat maka besar kemungkinan anak akan terpengaruh dengan 

lingkungan di mana ia tinggal dan bergaul dengan teman-temannya. 

Dari hasil observasi yang penulis lakukan di lapangan, penulis 

mendapatkan bahwa lingkungan tempat tinggal pada 6 keluarga yang menjadi 

responden dalam penelitian ini secara umum kurang mendukung, karena rata-rata 

keluarga yang ada di daerah tersebut dengan kisaran jarak yang cukup jauh 

dengan tempat ibadah. Inilah alasan mengapa rata-rata orangtua hanya berjamaah 

di rumah dengan anaknya. 

Kemudian, dari hasil wawancara di lapangan diperoleh data bahwa hampir 

semua orangtua yang menjadi responden ketika ditanya tentang faktor yang 
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menghambat upaya mereka dalam melatih anak shalat, jawabannya adalah bahwa 

“faktor diri anak yang terkadang malas mengerjakan shalat atau sedang bermain”. 

Dari data yang diperoleh dapat diketahui bahwa faktor lingkungan tempat 

tinggal anak yang mana jika anak sedang malas atau sedang bermain dapat 

menghambat anak melaksanakan shalat lima waktu. Walaupun demikian, tidak 

semua anak yang sedang malas atau sedang sibuk bermain tidak mengerjakan 

shalat, hal ini dapat dilihat dari Kasus SM yang mana anaknya tetap 

melaksanakan shalat meskipun tidak tepat pada waktunya. Di sini penulis 

memang melihat adanya hambatan yang signifikan dialami para orangtua 

disebabkan lingkungan. 

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa faktor yang menghambat 

upaya orangtua dalam melatih ibadah shalat pada anak adalah waktu orangtua 

bersama anak dan lingkungan pergaulan. 


