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Keluarga adalah pendidk pertama bagi anak-anak terutama masalah pendidikan agama 

seperti shalat, puasa dan lainya. Keluarga mendidik dengan beberapa macam cara dengan 

metode keteladanan, pembiasaan, nasehat, demontrasi, dan praktek. Penilaian yang dilakukan 

seperti hadiah, sanksi atau teguran. Hal ini dilakukan ketika anak masih kecil supaya menjadi 

sebuah kebiasaan bagi anak ketika mereka dewasa. 
 Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana pelaksanaan pendidikan shalat anak 

di kalangan keluarga single parent di jalan Intan Sari Kelurahan Basirih Kecamatan Banjarmasin Barat 

yang meliputi tentang Cara orangtua mendidik anaknya dalam pendidikan shalat, Pendapat orangtua 

tentang shalat anaknya, Respon anak ketika diberikan pendidikan shalat oleh orangtua mereka, Harapan 

orangtua terhadap anaknya terkait ibadah Shalat. Dan apa saja faktor yang memengaruhi pelaksanaan 

pendidikan shalat anak di kalangan keluarga single parent di jalan Intan Sari Kelurahan Basirih 

Kecamatan Bajarmasin Barat meliputi tentang Latar belakang pendidikan, Waktu dan kesempatan yang 

tersedia, Faktor lingkungan keluarga dan sosial keagamaan, Kesadaran orang tua akan kewajibannya, 

dan Tingkat ekonomi orangtua. 

 Penelitian ini adalah penelitian lapangan (field research) dengan pendekatan kualitatif 

dan dengan analisis deskriftif kualitatif. Pengumpulan data dilakukan dengan teknik: observasi, 

wawancara dan dokumentasi. Adapun teknik pengolahan data yang digunakan adalah koleksi 

data, klasifikasi data dan editing data. Subjek dalam penelitian ini adalah para keluarga single 

parent yang oranguanya berstatus sebagai  janda yang bertempat tinggal di jalan Intan Sari 

Kelurahan Basirih Kecamatan Banjarmasin Barat yang berjumlah 4 (empat) buah keluarga. 

Keempat keluarga tersebut merupakan keluarga single parent yang mempunyai anak 7-21 

tahun dan belum kawin, sebab pada masa usia ini adalah masa usia sekolah yang masih 

memerlukan bimbingan dari orangtua. Objek dari penelitian ini adalah pelaksanaan pendidikan 

shalat anak dan juga faktor-faktor yang memengaruhinya. 

 Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pendidikan shalat di kalangan keluarga single 

parent ini sudah terlaksana meskipun ada keluarga yang kurang melaksanakan pendidikan 

shalat pada anaknya akan tetapi keluarga single parent lainya berusaha meluangkan waktu 

meskipun sangat sulit meluangkan waktu dikarenakan waktu yang tersedia sedikit. Anak yang 

di didik pun sangat antusias dalam pendidikan shalat yang diberikan orangtua mereka, dalam 

proses pendidikan shalat ini ada beberapa yang mempengaruhi yaitu latar belakang, tingkat 

ekonomi orangtua, waktu yang tersedia untuk mendidik anak, Faktor lingkungan keluarga dan 

lingkungan sosial keagamaan, Kesadaran orang tua akan kewajibannya. 

 

 

 


