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Salat adalah tiang agama, dan salat adalah salah satu rukun Islam yang sangat fundamental. 

Oleh sebab itu, salat hendaknya selalu diperhatikan sehingga terjaga dari kelalaian dalam 

mengerjakannya. Agar kita terhindar dari kelalaian dalam melaksanakan salat, maka dibutuhkan 

pendidikan disiplin untuk menjaga diri agar tidak lalai dalam salat. Orang tua sangat berperan 

penting untuk memberikan nilai-nilai disiplin kepada anak-anaknya untuk disiplin dalam 

mengerjakan salat. Adapun tujuan dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana peranan 

orang tua dalam mendisiplinkan salat pada anak di Kelurahan Kertak Hanyar I Kecamatan Kertak 

Hanyar Kabupaten Banjar. 

Penelitian ini merupakan jenis penelitian lapangan (field research), yaitu penelitian yang 

dilakukan dengan cara mengamati lingkungan tersebut untuk menggali dan mengumpulkan 

sejumlah data yang diperlukan mengenai peranan orang tua mendisiplinkan anak untuk salat (studi 

kasus di Kelurahan Kertak Hanyar I Kecamatan Kertak Hanyar Kabupaten Banjar), dengan 

pendekatan kualitatif. 

Adapun subjek dalam penelitian ini adalah 10 keluarga yang bertempat tinggal di dalam 

lingkup Kelurahan Kertak Hanyar I, Kecamatan Kertak Hanyar, Kabupaten Banjar. Dan objek 

dalam penelitian ini tentang peranan orang tua mendisiplinkan anak untuk salat (studi kasus di 

Kelurahan Kertak Hanyar I Kecamatan Kertak Hanyar Kabupaten Banjar), dengan pendekatan 

kualitatif. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah observasi, 

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

editing, interpretasi data, dan penyajian data. 

Berdasarkan dari hasil penelitian yang telah dilakukan, peranan orang tua dalam 

mendisiplinkan anak untuk salat (studi kasus di Kelurahan Kertak Hanyar I Kecamatan Kertak 

Hanyar Kabupaten Banjar), pada 10 keluarga yang mempunyai anak usia 7-10 tahun sudah 

terlaksana dengan cukup baik mulai dari mendidik, membimbing, memberikan pengawasan dan 

perhatian, serta memberikan reward dan punishment. Namun ada satu keluarga yang masih kurang 

terlaksana, hal tersebut dikarenakan kurangnya peran mereka di rumah sebagai orang tua dalam 

mendidik, membimbing, mengawasi, memberikan reward dan punishment sebagai motivasi kepada 

anak sehingga anak disiplin dalam melaksanakan salat. 
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