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BAB II 

KAJIAN KEPUSTAKAAN 

A. Penelitian Terdahulu 

Pada kajian ini peneliti mencantumkan hasil penelitian terdahulu 

yang dalam terkait dengan penelitian yang hendak dilakukan, kemudian 

membuat ringkasannya, baik penelitian yang terpublikasikan atau belum 

terpublikasikan (skripsi, tesis, disertai dan sebagainya). Dengan melakukan 

langkah ini , maka akan dapat dilihat sampai sejauh mana orientasi dan 

posisi penelitian yang hendak dilakukan antara lain: 

a. Karya Khoirul Umam (2009) dengan judul “Hubungan Perhatian 

Orang Tua Terhadap Prestasi Belajar Pendidikan Agama Islam (PAI) 

Siswa di SMPN 1 Pujer Bondowoso Tahun Pelajaran 2008/2009 ” 

Dalam penelitian Khoirul Umam (2009). Kajian dalam penelitian 

ini di fokuskan kepada adakah hubungan perhatian orang tua terhadap 

prestasi belajar Pendidikan Agama Islam (PAI) Siswa SMPN 1 Pujer 

Bondowoso Tahun Pelajaran 2008/2009. Pendekatan yang digunakan 

dalam penelitian ini adalah pendekatan kuantitatif. 

Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwasanya ada hubungan 

agak rendah antara perhatian orang tua dengan prestasi belajar 

Pendidikan Agama Islam (PAI) siswa di SMPN 1 Pujer Bondowoso. 

Maka dari itu orang tua harus selalu memperhatikan belajar anaknya 

terutama yang didapatkan di sekolah dan lebih diperhatikan lagi ketika 
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ada di rumah, karena orang tua merupakan salah satu yang menentukan 

prestasi anak. 

Pada penelitian ini memiliki kesamaan dan perbedaan dengan 

penelitian yang akan penulis lakukan. Kesamaannya adalah sama – sama 

meneliti mengenai perhatian orang tua dan sama-sama menggunakan 

pendekatan kuantitatif. Namun perbedaannya adalah penelitian 

terdahulu mengkaji tentang prestasi belajar Pendidikan Agama Islam 

(PAI) siswa sedangkan penulis mengkaji mengenai pengaruh perhatian 

orang tua terhadap ibadah anak.
51

 

b. Karya Muhammad Saktiono (2010) dengan judul “Peranan Pendidikan 

Agama Islam dalam Mendisiplinkan Ibadah Siswa di SMP Plus Zainul 

Ulum Grintengan Klompangan Kecamatan Ajung Kabupaten Jember 

Tahun Pelajaran 2009/2010”. 

Dalam penelitian Muhammad Saktiono (2010). Kajian dalam 

penelitian ini di fokuskan pada bagaimana peranan Pendidikan Agama 

Islam dalam mendisiplinkan Ibadah siswa di SMP Plus Zainul Ulum. 

Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan kualitatif. 

Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa peranan pendidikan 

agama islam dalam mendisiplinkan ibadah siswa dapat diterapkan 

dengan baik, hal ini nampak dari waktu ke waktu yang diberikan 

sekolah, hal ini berimplikasi pada pemahamn siswa terhadap 

pendidikan agama islam dalam mendisiplinkan ibadahnya.  

___________________ 
51

Khoirul Umam, “Hubungan Perhatian Orang Tua Terhadap Prestasi Belajar Pendidikan Agama 

Islam (PAI) Siswa di SMPN 1 Pujer Bondowoso Tahun Pelajaran 2008/2009” (Skripsi, Fakultas 

Tarbiyah, 2009).  
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Pada penelitian ini memiliki kesamaan dan perbedaan dengan 

penelitian yang akan penulis lakukan. Kesamaannya adalah sama – sama 

meneliti mengenai tentang ibadah. Namun perbedaannya adalah untuk 

penelitian terdahulu menggunakan variabel pendidikan agama islam 

sedangkan penulis mengkaji tentang perhatian orang tua.
52

 

c. Karya Uslifatul Iza (2015) dengan judul “Pengaruh Perhatian Orang 

Tua dan Motivasi Siswa terhadap hasil belajar PAI di Sekolah 

Menengah Pertama Negeri 1 Arjasa Tahun Pelajaran 2014/2015 ” 

Dalam penelitian Uslifatul Iza (2015). Kajian dalam penelitian 

ini di fokuskan kepada apakah perhatian orang tua dan motivasi belajar 

berpengaruh terhadap hasil belajar PAI di SMPN 1 Arjasa tahun 

pelajaran 2014/2015. Pendekatan yang di gunakan dalam penelitian ini 

adalah pendekatan kuantitatif. 

Hasil penelitan ini menyatakan hasil perhitungan regresi linier 

berganda menunjukkan bahwa Ha diterima dan Ho ditolak. Hasil ini 

berarti bahwa “Perhatian orang tua dan motivasi belajar secara simultan 

atau bersama-sama mempengaruhi variabel hasil belajar. 

Pada penelitian ini memiliki kesamaan dan perbedaan dengan 

penelitian yang akan penulis lakukan. Kesamaannya adalah sama-sama 

menggunakan penelitian kuantitatif dan mengkaji mengenai pengaruh 

perhatian orang tua. Namun perbedaannya adalah peneliti terdahulu 

memilih variabel motivasi belajar dan hasil belajar sedangkan penulis 

___________________ 
52

 Muhammad Saktiono, “Peranan Pendidikan Agama Islam dalam Mendisiplinkan Ibadah Siswa 

di SMP Plus Zainul Ulum Grintengan Klompangan Kecamatan Ajung Kabupaten Jember Tahun 

Pelajaran 2009/2010” (Skripsi Fakultas Tarbiyah, 2010) 
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mengkaji tentang ibadah anak.
53

 Untuk lebih jelasnya bisa dilihat pada 

tabel berikut ini: 

Tabel 2.1 

Tabel perbandingan penelitian terdahulu  

dan penelitian yang akan dilakukan. 

No. Aspek 
Jenis 

Penelitian 
Penelitian terdahulu 

Penelitian yang 

akan dilakukan 

1. Penelitian 

yang 

dilakukan 

oleh 

Khoirul 

Umam 

a. Variabel X 

 

b. Variabel Y 

Kuantitatif  -Perhatian orang tua 

 

-Prestasi belajar PAI 

- Perhatian orang 

tua 

- Ibadah anak 

2. Penelitian 

yang 

dilakukan 

oleh 

Muhammad 

Saktiono 

a. Variabel X 

 

b. Variabel Y 

Kualitatif  - Peranan PAI 

 

-Mendisiplinkan 

ibadah 

- Perhatian orang 

tua 

- Ibadah anak 

3. Penelitian 

yang 

dilakukan 

oleh 

Uslifatul 

Iza 

a. Variabel X 

 

b. Variabel Y 

Kuantitatif  -Perhatian orang tua 

dan motivasi siswa 

- Hasil belajar PAI 

- Perhatian orang 

tua 

- Ibadah anak 

  Sumber data: hasil perbandingan yang dilakukan oleh penelitian terdahulu dan 

penelitian yang akan dilakukan. 

 

B. Kajian Teori 

1. Kajian Teori tentang perhatian orang tua 

Menurut Ahmadi, secara sederhana ada tiga tugas orang tua 

yaitu menstabilisasi situasi keluarga, mendidik anak dan memlihara 

fisik dan psikis keluarga. tugas-tugas tersebut harus dilakukan secara 

menyeluruh, tetapi harus seimbang sesuai dengan porsinya masing-

___________________ 
53

 Uslifatul Iza, “Pengaruh Perhatian Orang Tua dan Motivasi Siswa terhadap hasil belajar PAI 

di Sekolah Menengah Pertama Negeri 1 Arjasa Tahun Pelajaran 2014/2015”  (Skripsi, Fakultas 

Tarbiyah, 2015).  
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masing.
54

 Kalau perhatian orang tua terhadap tugas-tugas itu tidak 

seimbang berarti ada kebutuhan anak yang belum terpenuhi. Misalnya 

orang tua memusatkan perhatiannya pada tugas pertama, yaitu bekerja 

keras mencari nafkah untuk menstabilkan situasi keluarga. Maka 

orang tua juga harus memperhatikan tugas yang kedua dan ketiga, 

yaitu mendidik anak dan memelihara fisik dan psikis anak. Untuk 

lebih jelasnya pengertian perhatian akan dijelaskan sebagai berikut: 

a) Pengertian Perhatian 

Menurut Sumadi Suryabrata, definisi perhatian dapat dibagi 

menjadi dua, yaitu: Perhatian adalah pemusatan tenaga psikis tertuju 

kepada suatu objek dan banyak sedikitnya kesadaran yang 

menyertai sesuatu aktivitas yang dilakukan. 
55

Perhatian 

berhubungan erat dengan kesadaran jiwa terhadap suatu objek yang 

direaksi pada suatu waktu. Terang tidaknya kesadaran kita terhadap 

suatu objek tertentu tidak tetap, ada kalanya kesadaran kita 

meningkat, dan ada kalanya menurun. Taraf kesadaran kita akan 

meningkat kalau jiwa kita dalam mereaksi sesuatu meningkat juga. 

Apabila taraf kekuatan kesadaran kita naik atau menjadi giat karena 

sesuatu sebab maka kita berada pada permulaan perhatian. Perhatian 

timbul dengan adanya pemusatan kesadaran kita terhadap sesuatu. 

___________________ 
54

 Abu Ahmadi, Psikologi Sosial, (Jakarta: PT Rineka Cipta, 2009),228. 
55

 Suryabrata, psikologi pendidikan, 14. Baca juga Wasty Soemanto, Psikologi Pendidikan,(Jakarta 

: Rineka Cipta, 2006), 34. 
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Perhatian yaitu keaktifan jiwa yang diarahkan pada sesuatu objek, 

baik di dlam maupun di luar dirinya.
56

  

b) Macam-macam perhatian  

(1) Macam pehatian menurut cara kerjanya 

(a) Perhatian spontan yaitu perhatian yang tidak disengaja, 

tidak sekehendak, perhatian asli atau perhatian langsung 

ialah perhatian yang timbul dengan sendirinya oleh karena 

tertarik kepada sesuatu dan didorong oleh kemauan. 

Perhatian jenis ini timbul begitu saja, “seakan akan” tanpa 

usaha, tanpa disengaja.
57

 Contoh menyiapkan makan untuk 

anak, mengajak anak untuk shalat, menyuruh anak untuk 

mandi dan lain sebagainya. 

(b) Perhatain sekehendak atau perhatian refleksi yaitu perhatian 

yang disengaja, 
58

perhatian yang timbulnya di dorong oleh 

kemauan karena adanya tujuan tertentu. Perhatian dengan 

sengaja ditujukan kepada suatu objek. Misalnya menyuruh 

anak untuk belajar dengan rajin, menemani anak ketika 

belajar,  menyiapkan perlengkapan shalat anak, menyuruh 

anak untuk shalat, mengantar anak untuk mengaji, 

memarahi anak jika tidak mau mengaji, dan lain 

sebagainya. 

___________________ 
56

 Ahmadi, Psikologi Umum, 142. 
57

 Suryabrata, psikologi pendidikan, 15.baca juga Mansyur, Pengantar Ilmu Jiwa, (Bandung : 

Jemmars,1983), 20. 
58

 Wasty soemanto, Psikologi Pendidikan, (Jakarta : Rineka Cipta, 2006), 34. 



41 

 

(2) Macam perhatian menurut intensitasnya 

(a) Pehatian intensif yaitu perhatian yang banyak dikuatkan 

oleh banyaknya rangsang atau keadaan yang menyertai 

aktifitas atau pengalaman batin. 

(b) Perhatian tidak intensif yaitu perhatian yang kurang 

diperkuat oleh rangsangan atau beberapa keadaan yang 

menyertai aktivitas atau pengalaman batin.    

(3) Macam perhatian menurut luasnya 

(a) Perhatian terpusat (konservatif) yaitu perhatian yang hanya 

ditujukan pada suatu objek (masalah) tertentu, lingkup 

objeknya sangat terbatas. Misalnya seorang siswa yang 

sedang memecahkan soal aljabar yang paling sulit. Saat itu 

jiwa dipusatkan pada soal-soal aljabar, jiwa dan perhatian 

tidak bercabang atau seorang tukang jam yang sedang 

memperbaiki jam. Sifat konservatif itu umumnya agak 

tetap dan kuat, tidak gampang memindahkan perhatiannya 

ke objek yang lain.  

(b) Perhatian terbagi-bagi (distributif) yaitu perhatian yang 

tertuju kepada lingkup objek yang luas atau tertuju pada 

bermacam-macam objek. Dengan sifat distributif ini orang 

dapat membagi-bagi perhatiannya pada beberapa arah 

dengan sekali jalan/dalam waktu yang bersamaan. 

Misalnya seorang guru yang sedang mengajar di depan 
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kelas yang pada saat ia harus menujukan perhatian kepada 

tujuan pelajaran, materi pelajaran, buku pelajaran, alat 

pelajaran, metode belajar mengajar, lingkungan fisik 

kelas, dan tingkah laku anak didik yang cukup banyak 

jumlahnya. Contoh lain misalnya seorang sopir yang  

(c) sedang mengemudikan mobil, yang pada suatu saat 

perhatiannya tertuju kepada macam-macam objek, seperti 

keadaan lalu-lintas yang sedang bertugas, alat yang ada 

dalam mobil yang sedang dikemudikannya dan 

sebagainya.  

(4) Perhatian Statis dan Dinamis  

(a) Perhatian statis yaitu perhatian yang tetap terhadap sesuatu. 

Ada orang yang dapat mencurahkan perhatiannya pada 

sesuatu seolah-olah tidak berkurang kekuatannya. Dengan 

perhatian yang tetap itu maka dalam waktu yang agak lama 

orang dapat melakukan sesuatu dengan perhatian yang kuat. 

Misalnya seorang anak yang memperhatikan sekali masalah 

seni suara. Agaknya, pelajaran itu cocok untuknya. Dalam 

waktu agak lama perhatiannya terhadap suasana musik atau 

seni masih cukup kuat, tidak mudah berpindah-pindah ke 

objek yang lain. Supaya perhatian kita tetap maka perlu 

diberi perangsang baru. 
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(b) Perhatian dinamis yaitu perhatian yang mudah berubah-

ubah, mudah bergerak, mudah berpindah dari objek satu ke 

objek yang lain.   

(5) Perhatian fiktif dan fluktuaktif 

(a) Perhatian fiktif (perhatian melekat) yaitu perhatian yang 

mudah dipusatkan pada suatu hal dan boleh dikatakan 

bahwa perhatiannya dapat melekat lama pada objeknya. 

Orang yang bertipe perhatian melekat biasanya teliti sekali 

dalam mengamati sesuatu, bagian-bagiannya dapat 

ditangkap, dan apa yang dilihatnya dapat diuraikan secara 

objektif. 

(b) Perhatian fluktuaktif (perhatian bergelombang), orang yang 

mempunyai tipe ini pada umumnya dapat memperhatikan 

bermacam-macam hal sekaligus, tetapi kebanyakan tidak 

saksama. Perhatiannya sangat subjektif, sehingga yang 

melekat padanya hanyalah hal-hal yang dirasa penting bagi 

dirinya.
59

  

c) Pengertian Orang Tua 

  Orang tua adalah orang yang pertama dan terutama yang 

wajib bertanggung-jawab atas pendidikan anaknya.
60

Kegiatan 

orang tua mendidik anaknya sebagian terbesar dilakukan di rumah. 

Kegiatan itu hampir tidak ada yang berupa pengajaran. Bentuk 

___________________ 
59

 Ahmadi, psikologi Umum, 146.  
60

 Amir Daien Indrakusuma, pengantar Ilmu Pendidikan, (Surabaya : Usaha Nasional, 1973), 99. 
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kegiatan pendidikan yang dilakukan orang tua ialah pembiasaan, 

pemberian contoh, dorongan, hadiah, pujian, dan hukuman.
61

Orang 

tua atau ibu dan bapak memegang peranan yang penting dan amat 

berpengaruh atas pendidikan anak-anaknya. Sejak seorang anak 

lahir, ibunyalah yang selalu ada disampingnya. Oleh karena itu ia 

meniru perangai ibunya dan biasanya, seorang anak lebih cinta 

pada ibunya, apabila ibu itu menjalankan tugasnya dengan baik. 

Pengaruh ayah tak kalah pentingnya, di mata anaknya ia seorang 

yang tertinggi gengsinya dan terpandai diantara orang-orang yang 

dikenalnya.
62

 

Jadi perhatian orang tua adalah pemusatan tenaga psikis 

bapak dan ibu terhadap anaknya.  

2. Kajian Tentang Ibadah Anak Usia Sekolah Dasar 

Sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya bahwa usia 

Sekolah Dasar berkisar antara 6-12 tahun. Ketika anak usia seperti ini 

jiwanya telah membawa rasa bekal agama dan kepribadiannya, tetapi 

masih dalam lingkungan dasar. Orang tua harus membiasakan secara 

dini menyuruh anaknya mengerjakan shalat agar mereka terbiasa dan 

patuh dalam menjalankannya. Oleh karena itu, orang tua dituntut 

untuk membimbing dan mengajarkan ibadah pada anaknya. 

Pengertian ibadah akan dijelaskan menjadi dua macam yaitu secara 

bahasa dan secara istilah. Secara bahasa kata “ibadah” berasal dari 

___________________ 
61

Ahmad Tafsir, Ilmu Pendidikan dalam Perspektif Islam, (Bandung : Remaja Rosdakarya, 

2010),186 
62

 Zakiyah Daradjat, Ilmu Pendidikan Islam, (Jakarta: Bumi Aksara, 2008), 35. 
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bahasa Arab. Ibadah adalah mashdar dari kata “‟abada”. Artinya ialah 

taat, tunduk, memperbudak, do‟a, menghambakan diri dan 

sebagainya.
63

 Di dalam kamus disebut Al-„Ubdiyah, Al-„Ubudiyah 

dan Al-„Ibadah, semua itu mempunyai arti Ath-Tha‟ah, kepatuhan 

atau ketaatan. 
64

sedangkan secara istilah menurut Syaikh Abdul 

Hamid dalam buku Syahminan Zaini mengemukakan bahwa ibadah 

adalah mengerjakan apa yang diperintahkan Allah dengan tujuan 

mendekatkan diri kepada-Nya, menjauhi larangan-larangan-Nya dan 

mengamalkan segala yang diizinkan Allah.
65

 

Secara umum ibadah berarti mencakup perilaku dalam semua 

aspek kehidupan yang sesuai dengan ketentuan Allah SWT yang 

dilakukan dengan ikhlas untuk mendapatkan ridha Allah SWT. Ibadah 

dalam pengertian inilah yang dimaksud dengan tugas hidup manusia. 

Firman Allah : 

                 

Artinya : “Dan aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan 

supaya mereka mengabdi kepada-Ku.” (Q.S. Adz-

Dzariat : 56).
66

 

___________________ 
63

Syahminan Zaini, Problematika Ibadah Dalam Kehidupan Manusia, (Jakarta : Kalam Mulia, 

1989), 19. 
64

Yusuf Qardhawi, Konsep Ibadah Dalam Islam, (Surabaya : Central Media, 1993), 29. 
65

 Ibid,. 
66

 Al-Qur‟an., 51:56 
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Dalam pengertian khusus, ibadah adalah perilaku manusia 

yang dilakukan atas perintah Allah SWT dan dicontohkan oleh 

Rasulullah SAW, atau disebut ritual, seperti : shalat, zakat, puasa, dan 

lain-lain.
67

Menurut Ibnu Taimiyah dalam Fiqh niat, mendefinisikan 

yang dimaksud dengan ibadah adalah nama untuk seluruh perbuatan 

yang dicintai oleh Allah SWT. dan diridhai-Nya, baik itu berupa 

perkataan maupun perbuatan, baik yang bersifat zahir maupun yang 

bersifat batin.
68

Secara garis besar ibadah dibagi menjadi dua macam 

yaitu ibadah mahdhah (ibadah khusus) dan ghairu mahdhah (ibadah 

umum), untuk lebih jelasnya akan diuraikan di bawah ini: 

a) Ibadah mahdah (ibadah yang ketentuannya pasti), yakni ibadah 

yang ketentuan dan pelaksaannya telah ditetapkan oleh nash dan 

merupakan sari ibadah kepada Allah SWT., seperti Shalat, puasa, 

zakat, dan haji. Niat juga diutamakan dalam ibadah mahdhah 

dengan tujuan untuk membedakan ibadah mahdhah yang satu 

dengan yang lainnya, misalnya untuk membedakan shalat fardhu 

dan shalat sunnah.  

b) Ibadah Ghairu mahdah, yakni semua perbuatan yang mendatangkan 

kebaikan dan dilaksanakan dengan niat yang ikhlas karena Allah 

SWT., dalam ibadah ini, adanya usaha untuk mendapatkan suatu 

___________________ 
67

 Abu Ahmadi, Dasar-dasar Pendidikan Agama Islam, (Jakarta : Bumi Aksara, 1994), 240. 
68

 Umar Sulaiman Al Asyqar, Fiqh Niat, (Depok : Gema Insani, 2006), 26. 
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kebajikan berkaitan erat sikap dan perilaku seseorang dalam 

kehidupannya.
69

 

3. Pengaruh Perhatian Orang Tua Terhadap Ibadah Anak Usia 

Sekolah Dasar 

Perhatian orang tua terhadap anaknya bukan hanya dari aspek 

fisik atau badannya namun juga pada aspek ruhani anaknya seperti 

perhatian terhadap ibadah anaknya. Ibadah merupakan semua bentuk 

pekerjaan yang bertujuan memperoleh ridha Allah SWT dan 

mendambakan pahala darinya. Seperti shalat, perbuatan anaknya, 

perilaku anaknya kepada orang lain dan lain sebagainya.  

1) Perhatian orang tua terhadap ibadah mahdhah anak usia Sekolah 

Dasar 

Menurut DR. Abdullah Nashih Ulwan orang tua harus 

memperhatikan dan membiasakan praktik ibadah anaknya, yaitu 

dengan memerintahkan shalat saat berusia 7 tahun. Begitu juga 

dengan ibadah puasa, membiasakan anak berzakat dan bawa serta 

anak ibadah haji jika mampu. 
70

Mengajarkan shalat kepada anak 

bukanlah perkara yang mudah. Dibutuhkan cara atau metode 

tersendiri agar pengajaran tersebut bisa sukses. Tidak hanya sekedar 

memerintah, tetapi nabi juga memberikan cara pengajarannya. Ada 

tiga cara pengajaran yang diajarkan Rasulullah, yaitu cara yang 

___________________ 
69

Raya, Menyelami seluk beluk ibadah, 142-143. Baca juga Syahminan Zaini, problematika 

Ibadah dalam kehidupan manusia, (Jakarta : Kalam Mulia, 1989), 21-22. Baca juga Nasruddin 

Razak, Dienul Islam, (Bandung : PT Al Maarif, 47-48.  
70

 „Ulwan, Pendidikan Anak, 619. 
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halus, cara yang tegas berupa perintah, dan cara yang paling tegas 

berupa hukuman.
71

 Untuk lebih jelasnya akan dipaparkan dibawah 

ini: 

(a) Cara halus atau sekedar anjuran kepada anak untuk melakukan 

shalat. Hal ini dikarenakan, cara belajar anak sebelum usia 7 

tahun adalah bermain. Pengajaran akan lebih efektif bila 

diberikan tidak dengan cara yang saklek atau kaku. Cara 

pengajaran yang paling efektif untuk usia ini adalah dengan 

memberikan teladan yang baik. Pada masa ini anak lebih banyak 

melihat dan meniru (mencontoh) apa yang dilakukan orang-

orang disekitarnya, khususnya orang tuanya. Bila orang tua rajin 

shalat dan mengajak anak shalat, tentu anak akan lebih mudah 

untuk di ajak shalat, lalu akan menjadi sebuah kebiasaan hingga 

anak merasa senang melakukannya. 

(b) Cara yang bersifat penekanan atau perintah. Rentang waktunya 

antara usia tujuh tahun hingga sepuluh tahun. Pada usia ini 

orang tua boleh memerintah dan membiasakan anak untuk 

melakukan shalat dengan lebih tegas. Karena anak sudah mulai 

berkembang. Dia sudah mulai mengenal mana yang salah dan 

benar (menjelang baligh), sehingga akan lebih mudah untuk 

diarahkan dan diberi pengajaran. 

___________________ 
71

 Mohammad Irsyad, 105 Tips Didik Anak Gaya Nabi, (Yogyakarta : semesta hikmah, 

2016),181.baca juga Aat Syafaat, dkk, Peranan Pendidikan Agama Islam Dalam Mencegah 

Kenakalan Remaja (Juvenile Deliquency), (Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, 2008), 165. 
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(c) Cara yang bersifat penegasan. Pada usia ini orang tua 

diperkenankan untuk memerintah dan membiasakan anak untuk 

melakukan shalat dengan lebih tegas dan keras. Karena akal 

anak sudah berkembang. Tidak hanya sekedar mengenal, tapi 

dia juga sudah tahu mana yang salah dan benar. Anak yang 

baligh sendiri hukumnya wajib melaksanakan 

shalat.sebagaimana sabda Rasulullah SAW yang berbunyi : 

َوَلَ سَ رَ َالَ :َقَ َالَ قَ َوَ نَ عَ َاللَ َىَ ضَ رَ َىنَ هَ جَ الَ َدَ بَ عَ مَ َنَ ب ََة َرَ ي َ سَ َةَ ي َرَ ىَث َ آبَ َنَ عَ وَ 

َاللَ لَ صَ َاللَ  َعَ لَ سَ وَ َوَ يَ لَ عَ َى َوهَ ب َرَ اضَ وَ َنَ ي َنَ سَ َعَ بَ سَ ل ََةَ لَ الصَ َىَ بَ واالصَ مَ لَ م

.نَ ي َنَ سَ َرَ شَ عَ َنَ اَابَ هَ ي َ لَ عَ   

Artinya:”Abu Tsaryah (Saburoh) bin Ma‟had Aldjuhany r.a. 

berkata: Rasulullah SAW bersabda: Ajarkanlah sembahyang 

pada anak jika berusia tujuh tahun, dan pukullah jika 

meninggalkan sembahyang pada usia sepuluh tahun. (HR. 

Abu Dawud, Attirmidzy).
72

   

2) Perhatian orang tua terhadap ibadah ghairu mahdhah anak usia 

Sekolah Dasar 

Segala sikap orang tua terutama ibu memberikan refleksi 

yang kuat terhadap sikap si anak. Dalam hal berkata pun demikian. 

Apabila si ibu sering mengunakan kata-kata halus kepada anaknya, 

___________________ 
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 Bahreisj, Riadhus, 288. 
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anakpun akan berkata halus dan sebaliknya. Maka ajarkanlah kepada 

anak untuk berkata lemah lembut, sopan, dan perkataan yang mulia 

kepada orang tua.
73

 Kata yang mulia yang dipakai untuk bapak ibu, 

tentu saja menurut adat yang berlaku, perkataan yang mulia bukan 

hanya terletak pada kata itu sendiri, melainkan juga tergantung cara 

mengucapkannya, nada dan irama mengucapkan kata-kata tersebut 

kepada ibu dan bapak. Dalam buku yang sama DR. Abdullah Nashih 

„Ulwan juga mengatakan islam menegakkan dasar-dasar pendidikan 

yang utama diatas dasar-dasar kejiwaan yang berkaitan dengan 

akidah dan terikat dengan ketakwaan. Pendidikan sosial pada diri 

anak akan menjadi sempurna dengan makna yang tinggi dan tujuan 

paling sempurna. Dengan demikian masyarakat tumbuh dengan jiwa 

yang suka tolong menolong yang positif, ikatan persaudaraan yang 

kuat, etika yang luhur, saling mencintai dan kritik yang membangun. 

Hak sosial yang wajib kita tanamkan pada anak yaitu seperti,  

Mengucapkan salam bila bertemu dengan teman ataupun tetangga, 

mendo‟akan teman ketika bersin, menolong ketika kesusahan dan 

lain sebagainya. 

Dari penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa perhatian 

orang tua sangat berpengaruh terhadap ibadah anak. Baik dalam hal 

ibadah mahdhah maupun dalam hal ibadah ghairu mahdhah agar 

anak-anaknya tumbuh dan berkembang menjadi anak yang baik, 

___________________ 
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shaleh dan shalehah, agar tidak terjerumus kepada perbuatan-

perbuatan yang dapat merugikan dirinya sendiri maupun orang lain.  


