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ABSTRAK 

 
Mustaqim Azhmi. 2017. Pendidikan Ibadah Anak Dalam Keluarga Polisi 

Di Komplek Semanda RT. 21 Kecamatan Banjarmasin Timur. Skripsi, 

Jurusan Pendidkan Agama Islam, Fakultas Tarbiyah dan Keguruan. 

Pembimbing: Drs. H. Syarifuddin, Sy, M. Ag. 

Skripsi ini mengemukakan tentang pendidikan ibadah yang diberikan 

oleh seorang yang berprofesi polisi kepada anaknya yang bertempat di 

komplek semanda rt. 21 Kecamatan Banjarmasin Timur. Dengan fokus 

masalah Bagaimana pendidikan ibadah anak dalam keluarga polisi di 

komplek Semanda Rt.21 Kecamatan Banjarmasin Timur serta faktor apa 

saja yang mempengaruhi pendidikan ibadah anak dalam keluarga polisi di 

komplek Semanda Rt.21 Kecamatan Banjarmasin Timur. 

Penelitian ini bertolak dari anggapan dasar bahwa tingginya 

pendidikan ibadah anak dalam keluarga polisi hingga ada beberapa keluarga 

polisi yang hanya menyerahkan anaknya kepada pihak sekolah untuk 

memberikan pendidikan ibadah, dikarenakan kesibukan dari pekerjaan, 

sehingga orangtua hanya mengawasi, memberikan bimbingan, dan 

kedisiplinan seorang kepala keluarga dalam mendidik anaknya. 

Dalam penelitian ini yang menjadi subjek dalam penelitian ini adalah 

4 keluarga yang memiliki anak, dan yang menjadi objek penelitian adalah 

pelaksanaan pendidikan ibadah mahdhah dalam keluarga polisi di komplek 

Semanda Rt. 21 Kecematan Banjarmasin Timur, serta faktor yang 

mempengaruhinya. 

Berdasarkan hasil pernelitian menunjukan bahwa pendidikan ibadah 

keluarga polisi pada anak baik dari segi pendidikan ibadah wudhu, 

tayamum, mandi hadats, shalat, puasa, serta membaca Al-Quran yang 

dilaksanakan sudah bagus dan mengalami perkembangan namun di sini 

kurangnya waktu orangtua kepada anak yang menjadi tidak maksimalnya 

pendidikan ibadah anak yang diberikan. Maka dari hasil informasi keluarga 

polisi H.S, I.W.R, M.F.L, dan R.W ada kesamaan dalam mendidik anak 

dengan dimulai dengan keteladanan, kedisiplinan,  pembiasaan, 

pengawasan, nasehat, dan reward (hadiah). 

Faktor yang mempengaruhi pendidikan ibadah pada anak dalam 

keluarga polisi secara garis besarnya ada dari segi anak didik tersebut 1) 

seperti malas dalam melaksanakan ibadah. 2) lingkungan seperti pengaruh 

dari teman sebayanya 3) kurangnya waktu berkumpul dengan keluarga 

karena adanya pekerjaan di kantor. 
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MOTTO 

 

 َخْيُر النَّاِس اَْنفَُعُهْم لِلنَّاس

“Sebaik-baik manusia diantaramu adalah  

yang bermanfaat bagi orang lain” 
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KATA PERSEMBAHAN 

 

 

Seiring berjalannya waktu, adakah hal yang paling indah selain 

mengucap rasa syukur kepada Allah Swt yang telah memberikan 

kesehatan, umur yang panjang, anugerah serta kemudahan kepada 

setiap hamba-hamba-Nya dalm menjalani kehidupan duniawi yang 

fana ini. 

Shalawat serta salam selalu tercurah kepada suri tauladan ummat 

yaitu Baginda Nabi Besar Muhammad Saw beserta keluarga dan 

para sahabat. Berkat beliaulah saya dapat merasakan nikmatnya 

iman, islam, san ihsan. 

Aku persembahkan karya tulis ini untuk seluruh keluargaku yang 

tercinta, terutama kepada abah, mama dan kakak tercinta yang selalu 

memberikan doa, motivasi dan dorongan kepadaku dalam menuntut 

ilmu dan mencapai cita-cita di Universitas Islam Negeri Antasari 

Banjarmasin.karena berkat ketulusan dan pengorbanan beliau 

jugalah demi tercapainya impian ananda. Semoga rahmat dan 

hidayah Allah Swt selalu diberikan kepada abah, mama, dan kakak 

tercinta. 

Tiada terkira ku ucapkan terima kasih kepada guru-guru dan dosen-

dosen yang telah mendidik ananda dengan penuh ketulusan dan 

kesabaran dalam mendidik dan memberikan ilmu pengetahuan, serta 

dosen pembimbing yang telah memberikan bimbingan yang sangat luar 

biasa dalam memberikan arahan kepada ananda. 

Untuk orang-orang tercinta, terdekat, sahabat-sahabat baik di 

lingkungan kampus maupun tempat tinggal terima kasih yang sangat 

luar biasa  yang sudah membantu dan membuat hari-hariku lebih 

berwarna. Semoga rahmat Allah Swt selalu di limpahkan kepada kita 

semua, amiin. 

banyak atas kenangan terindahnya. 
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KATA PENGANTAR 

 

 بسم الّله الّرمحن الّرحيم
احلمد لّله رب العاملني الصالة و السالم على أشرف األنبياء واملرسلني سيدنا وموالنا حمّمد وعلى أله 

 وأصحبه أمجعني ومن تبعهم بإحسان إىل يوم الدين. اما بعد
 

Dengan memanjatkan puji syukur ke hadirat  Allah Swt, atas limpahan 

rahmat dan karunia-Nya,  saya selaku penulis dapat menyelesaikan skripsi yang 

berjudul “PENDIDIKAN IBADAH ANAK DALAM KELUARGA POLISI DI 

KOMPLEK SEMANDA RT.21 KECAMATAN BANJARMASIN TIMUR.” 

dengan lancar. 

Shalawat dan salam tak lupa penulis haturkan kepada junjungan yang 

mulia Nabi Muhammad Saw beserta para sahabat, keluarga, tabi’in dan tabi’it 

tabi’in dari dulu, sekarang hingga akhir zaman. 

Penulis menyadari bahwa dalam proses penyelesaian skripsi ini tidaklah 

mudah. Namun dengan izin Allah Swt, dan bantuan dari berbagai pihak, baik 

berupa bimbingan, dukungan, dan motivasi yang sangat besar nilainya bagi 

penulis, akhirnya penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Oleh karena itu, dengan 

kerendahan hati penulis mengucapkan terimakasih dan penghargaan yang 

setinggi-setingginya kepada semua pihak yang telah membantu penulis 

menyelesaikan skripsi ini sebagai hasil penelitian.  Secara khusus terimakasih dan 

penghargaan ini penulis sampaikan kepada: 

1. Bapak  Dr. Hidayat Ma’ruf, M.Pd., selaku Dekan Fakultas Tarbiyah dan 

Keguruan UIN Antasari Banjarmasin yang telah menerima dan menyetujui 
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judul skripsi ini dan mengizinkan penulis untuk mengadakan penelitian dalam 

memperoleh data-data. 

2. Bapak Surawardi, M. Ag., selaku Ketua Jurusan Pendidikan Agama Islam 

Fakultas Tarbiyah dan Keguruan UIN Antasari Banjarmasin, yang telah 

memberikan arahan penulisan skripsi ini yang sesuai dengan pengembangan 

jurusan tersebut. 

3. Bapak Drs. H. Syarifuddin, Sy. M.Ag selaku pembimbing yang telah 

memberikan bimbingan dan petunjuk serta arahan dalam penulisan skripsi ini. 

4. Para Dosen maupun Asisten Dosen Fakultas Tarbiyah dan Keguruan UIN 

Antasari Banjarmasin yang selama ini memberikan ilmu dan pendidikan 

kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan studi di Fakultas 

Tarbiyah dan Keguruan ini. 

5. Dr. Ahmad Juhaidi, S. Ag M. Pd. I, selaku kepala Perpustakaan Pusat UIN 

Antasari Banjarmasin yang memberikan pelayanan kepada penulis 

peminjaman buku-buku yang sangat diperlukan dalam penyusunan skripsi ini. 

6. Kepala kantor Kecamatan Banjarmasin Timur, serta seluruh staf tata usaha 

yang telah berkenan memberikan kesempatan kepada penulis untuk 

mengeluarkan surat riset dan memberikan informasi yang diperlukan. 

7. Teman-teman seperjuangan yang menjadi inspirasi dan motivasi, dengan 

kalian aku mengetahui arti sebuah persahabatan dan terimakasih atas segala 

bantuannya. Seluruh teman serta seluruh mahasiswa Fakultas Tarbiyah yang 

selalu memberikan dukungan moril dan do’a kepada penulis dalam rangka 

menyelesaikan penulisan skripsi ini. 
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8. Berbagai pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu yang telah 

membantu penulis, baik secara langsung maupun tidak langsung dalam 

penyusunan dan penyelesaian skripsi ini.   

Semoga semua bantuan yang diberikan mendapat ganjaran di sisi Allah 

Swt. Akhirnya penulis berharap, semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi para 

pembacanya. Amin Ya Rabbal ‘alamin. 

 

  Banjarmasin, 14 Juni 2017 

  

 

 

 Penulis 
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