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Penelitian ini bertolak dari pemikiran adanya kesadaran pentingnya untuk 

menjalankan sinergisitas ayah dan ibu dalam mengajarkan anak tata cara berwudhu 

di Desa Wasah Hulu kecamatan Simpur Kabupaten Hulu Sungai Selatan. Bertujuan 

untuk mendiskripsikan sinergisitas ayah dan ibu untuk mengajarkan anak tata cara 

berwudhu dan faktor pendukung dan penghambat sinergisitas ayah dan ibu 

mengajarkan anak tata cara berwudhu di Desa Wasah Hulu kecamatan Simpur 

Kabupaten Hulu Sungai Selatan.  

 Subjek dalam penelitian ini yaitu 8 pasangan ayah dan ibu. objek penelitian 

ini adalah sinergisitas ayah dan ibu untuk mengajarkan anak tata cara berwudhu di 

desa Wasah Hulu Kecamatan Simpur Kabupaten Hulu Sungai Selatan dan untuk 

mengetahui faktor pendukung dan penghambat dalam mengajarkan anak tata cara 

berwudhu di Desa Wasah hulu. Adapun teknik Pengumpulan data dalam penelitian 

ini adalah observasi, wawancara dan dokumentasi. Semua data yang terkumpul 

diproses melalui reduksi data, penyajian data, verifkasi data serta simpulan. Teknik 

analisis data menggunakan metode deskriptif kualitatif yang bertujuan melengkapi 

uraian dengan membuat deskripsi dan analisis secara induktif tentang sinergisitas 

ayah dan ibu untuk mengajarkan anak tata cara berwudhu Studi di Desa Wasah hulu 

kecamatan Simpur Kabupaten Hulu Sungai Selatan. 

 Hasil penelitian diperoleh bahwa sinergisitas ayah dan ibu untuk 

mengajarkan anak tata cara berwudhu dengan bentuk kerjasama. Ayah dan ibu 

menyamakan visi, membuat visi, pembagian peran, dan menjalin komunikasi yang 

baik dalam proses mengajarkan anak tata cara berwudhu. antara ayah dan ibu saling 

membantu dan melengkapi untuk mengajarkan anak tata cara berwudhu. Upaya 

ayah dan Ibu untuk mengajarkan anak tata cara berwudhu yaitu memberikan 

pengetahuan dan mengajarkan anak tata cara berwudhu, melakuan pengawasan 

kepada anak. Faktor pendukung yaitu perhatian ayah dan ibu dan kesadaran akan 

tanggungjawab sebaagai orang tua. Sedangkan faktor penghambat yaitu kesibukan 

orang tua yang menyebabkan waktu untuk bersama dengan keluarga berkurang dan 

kurangnya perhatian yang diberikan kepada anak. 

 

 


