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BAB V 

PENUTUP 

 

A. Simpulan 

Berdasarkan uraian-uraian yang telah dikemukakan pada bab-bab 

terdahulu, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa: 

1. Pelaksanaan pendidikan shalat dikalangan keluarga single parent di Jalan 

Intan Sari Kelurahan Basirih Kecamatan Banjarmasin Barat cukup baik 

karena tidak hanya mengajar masalah shalat saja akan tetapi keluarga 

single parent ini juga selalu melaksanakan shalat fardhu karena mereka 

sadar bahwa shalat adalah sebuah kewajiban yang harus dilaksanakan. 

Beberapa pelaksanaan pendidikan shalat diperankan oleh ibunya sendiri. 

Dalam mendidik diterapkan pola demokratis, tidak dengan cara kasar, 

tidak memaksa, serta lemah lembut. Keluarga single parent kebanyakan 

mendidik anak mereka dengan pembiasaan, keteladanan, perhatian, 

demonstrasi, praktek dan nasehat-nasehat yang baik kepada anak-anak 

mereka. Penilaian yang dilakukan seperti sanksi atau teguran. 

2. Faktor-faktor yang mempengaruhi dalam menerapkan pelaksanaan  

pendidikan shalat di kalangan keluarga single parent di Jalan Intan Sari 

Kelurahan Basirih Kecamatan Banjarmasin Barat seperti: 

a. Faktor menunjang atau pendukung: 

a). Latar belakang pendidikan orang tua yang umumnya berlatar 

belakang agama atau lebih tinggi 

b). Kesadaran orang tua  
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c).Lingkungan keluarga dan sosial 

b. Faktor tidak menunjang atau penghambat: 

a). Waktu dan kesempatan yang tersedia/dimiliki 

b). Ekonomi  

Dilihat dari hasil persentase data dari keberhasilan dan kemunduran yang 

beserta faktornya yang telah diuraikan dalam penelitian ini dapat diungkapkan 

secara umum dan menyeluruh bahwa orang tua yang berstatus sebagai janda di 

Jalan Intan Sari Kelurahan Basirih ini sudah menjalankan dan menerapkan 

pelaksanaan pendidikan shalat yang cukup baik terhadap anak mereka dengan 

mengajarkan pendidikan shalat dan penerapan orangtua tersebut dapat dinilai 

cukup baik. 

B. Saran 

1. Keluarga sebagai lingkungan pertama bagi anak hendaknya memberikan 

pendidikan shalat kepada anak-anaknya sejak usia belia sesuai dengan 

hadits Nabi Saw. Disamping itu juga karena shalat adalah amal pertama               

yang akan dihisab nanti di akhirat. 

2. Kepada setiap orang tua diharapkan dapat lebih memaksimalkan perhatian 

dalam mengajarkan pendidikan shalat kepada anak khususnya dalam ruang 

lingkup keluarga. 

3. Kepada orangtua yang berstatus sebagai janda di Jalan Intan Sari Kelurahan 

Basirih Kecamatan Banjarmasin Barat diharapkan dapat menjadi teladan 

yang baik bagi orangtua lainnya yang bukan dari kalangan keluarga single 
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parent, walaupun sebagai ibu rumah tangga dan mencari nafkah untuk 

sehari-hari. 


