
 
 

i 

 

PERAN ORANG TUA MUALAF DALAM MEMBIMBING 

IBADAH ANAK DI KAMPUNG ISLAM KEPAON 

DENPASAR BALI 

 

SKRIPSI 

diajukan kepada Universitas Islam Negeri KH. Achmad Siddiq Jember 

untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh 

gelar Sarjana Sosial (S.Sos) 

Fakultas Dakwah  

Program Studi Bimbingan dan Konseling Islam 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Oleh: 

 

FIRDA HARIZQA 

NIM D20173004 

 

 

 

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  

KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER 

FAKULTAS DAKWAH 

MARET 2022 



 
 

ii 

 

  



 
 

iii 

 

PERAN ORANG TUA MUALAF DALAM MEMBIMBING 

IBADAH ANAK DI KAMPUNG ISLAM KEPAON 

DENPASAR BALI 

 

SKRIPSI 

telah diuji dan diterima untuk memenuhi salah satu 

persyaratan memperoleh gelar Sarjana Sosial (S.Sos) 

Fakultas Dakwah  

Program Studi Bimbingan dan Konseling Islam 

 

Hari : Kamis 

Tanggal : 9 Juni 2022 

 

 

Tim Penguji 

 

   Ketua       Sekretaris 

 

 

 

Mochammad Dawud, M.Sos  Zayyinah Haririn, M.Pd.I 

NIP. 197907212014111002    NUP. 201603115 

 

Anggota : 

1. Dr. Siti Raudhatul Jannah, M.Med.Kom (   ) 

2. Prof. Dr. Ahidul Asror, M.Ag   (   ) 

 

 

 

 

Menyetujui 

Dekan Fakultas Dakwah 

 

 

 

Prof. Dr. Ahidul Asror, M.Ag  

NIP. 197406062000031003   



 
 

iv 

 

 MOTTO  

 

                                 

             

 

Terjemahnya: “Wahai anakku! Laksanakanlah salat dan suruhlah (manusia) 

berbuat yang makruf dan cegahlah (mereka) dari yang mungkar 

dan bersabarlah terhadap apa yang menimpamu, sesungguhnya 

yang demikian itu termasuk perkara yang penting.” (QS. Luqman 

31: 17)
*
 

  

*Gaihan, Al-Qur'an dan Terjemahnya, (Bandung: Sinar Baru Algensindo, 2016), 663.
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ABSTRAK 
 

Firda Harizqa, 2022: Peran Orang tua Mualaf dalam Membimbing Ibadah Anak 

di Kampung Islam Kepaon Denpasar Bali 

 

Kata kunci: orang tua mualaf, membimbing ibadah anak, Kampung Islam 

Kepaon 

 

 Orang tua tetap memiliki peran dan tanggung jawab dalam keluarga, tidak 

terkecuali bagi orang tua mualaf di Kampung Islam Kepaon. Tidak peduli sejauh 

mana orang tua mualaf memahami peran mereka sebagai orang tua, tidak peduli 

sejauh mana orang tua mualaf memahami metode mengasuh anak dalam 

perspektif Islam, mereka harus melaksanakan tugas-tugas mereka sebagai orang 

tua. Salah satu tugas yang menjadi tanggung jawab orang tua mualaf adalah 

membimbing ibadah anak. 

Fokus masalah penelitian ini di antaranya: 1) Bagaimana pengalaman 

keberagamaan orang tua mualaf di Kampung Islam Kepaon, Denpasar Bali? 2) 

Bagaimana peran orang tua mualaf dalam membimbing salat anak di Kampung 

Islam Kepaon, Denpasar Bali? 3) Bagaimana peran orang tua mualaf dalam 

membimbing wudu anak di Kampung Islam Kepaon, Denpasar Bali?  

 Tujuan penelitian ini untuk: 1) Mengetahui pengalaman keberagamaan 

orang tua mualaf di Kampung Islam Kepaon, Denpasar Bali. 2) Mendeskripsikan 

peran orang tua mualaf dalam membimbing salat anak di Kampung Islam Kepaon, 

Denpasar Bali. 3) Mendeskripsikan peran orang tua mualaf dalam membimbing 

wudu anak di Kampung Islam Kepaon, Denpasar Bali. 

 Untuk mengidentifikasi permasalahan tersebut, penelitian ini 

menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif. Adapun 

teknik pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan wawancara, 

observasi, dan dokumentasi. Analisis dalam penelitian ini menggunakan analisis 

model Miles dan Huberman untuk menganalisis pengalaman keberagamaan orang 

tua mualaf, peran orang tua mualaf dalam membimbing salat dan peran orang tua 

mualaf dalam membimbing wudu anak di Kampung Islam Kepaon, Denpasar 

Bali. 

 Penelitian ini memperoleh kesimpulan 1) Pengalaman keberagamaan telah 

membuat orang tua mualaf berkembang. Pengalaman keberagamaan pada orang 

tua mualaf tidak hanya membuatnya mengekspresikan ajaran Islam dalam bentuk 

ibadah, tetapi juga mengembangkan persepsinya mengenai pentingnya ibadah 

bagi anak. 2) Orang tua mualaf lebih berperan dalam membimbing waktu 

pelaksanaan salat anak dari pada membimbing tata cara salat anak. Orang tua 

mualaf cenderung mengingatkan anak untuk salat namun tidak mengamati tata 

cara salat anak secara keseluruhan. 3) Orang tua mualaf cenderung tidak berperan 

dalam membimbing wudu anak. Hal tersebut terjadi sebab orang tua mualaf 

merasa anak sudah memahami lebih dulu, sudah mendapatkan pelajaran dari 

mengaji dan sekolah serta sudah ada pihak lain yang mengingatkan. 
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BAB I  

PENDAHULUAN 

 
A. Konteks Penelitian 

Indonesia merupakan salah satu negara yang memiliki beraneka ragam 

kepercayaan. Salah satu keberadaan agama yang diakui di Indonesia adalah 

Islam. Adanya keanekaragaman kepercayaan di Indonesia menjadi salah satu 

faktor adanya fenomena konversi agama, khususnya menjadi mualaf. 

Sedangkan di Indonesia, terdapat beberapa provinsi dimana mayoritas 

penduduknya adalah non-muslim. Maka dari itu, mualaf yang bertempat 

tinggal di lingkungan non-muslim sangat membutuhkan environtment atau 

lingkungan yang mendukung dalam mempelajari agama Islam seperti, tempat 

memperoleh pendidikan dan bimbingan Islam. Hal tersebut tidak terkecuali 

bagi orang tua mualaf. Bimbingan Islam yang dibutuhkan orang tua mualaf 

salah satunya mengenai pengasuhan anak, khususnya mengenai cara 

membimbing Ibadah anak dalam Islam.  

Ayah dan Ibu atau disebut juga orang tua merupakan sepasang laki-laki 

dan perempuan yang memiliki beberapa perbedaan dalam hidup mereka.  Dua 

individu tersebut bersatu, menjadi suami-istri dalam sebuah ikatan 

perkawinan. Baik sebelum maupun setelah menikah, orang tua tetap menjadi 

anak laki-laki dan anak perempuan di keluarga masing-masing. Sejak dini, 

mereka menerima pengasuhan berupa bimbingan dari orang tua mereka 

masing-masing, khususnya dalam mengenal, menganut, dan mempelajari 
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agama. Pada akhirnya, mereka pun dapat mengenal, ikut menganut, dan 

mempelajari agama sesuai bimbingan orang tuanya. Jadi, orang tualah yang 

membentuk anak-anaknya kelak menjadi seorang Muslim, Yahudi atau 

Nasrani karena pada dasarnya anak lahir dalam keadaan fitrah, suci, tidak bisa 

menentukan arah hidupnya. Rasulullah SAW bersabda: 

َسانِوِ يَ َواُه يُ َهوِّدَ َعَلى اْلِفْطرَِة َفأَ ُكلُّ َمْوُلْوٍد يُ ْوَلد ُ  انِِو اَْو يُ َنصِّرَانِِو اَْو ُُيَجِّ  

Terjemahnya: "Setiap manusia yang lahir, mereka lahir dalam keadaan fitrah, 

orang tuanyalah yang menjadikannya Yahudi, atau Nasrani 

atau Majusi."(HR. Bukhari-Muslim)
1
  

 

Agama menjadi salah satu hal penting bagi kehidupan manusia. Agama 

sangat dibutuhkan dalam proses perkembangan kehidupan manusia, 

khususnya dalam pembentukan pandangan dunia. Pandangan tersebut meliputi 

segala hal terkait benar atau salah, baik atau buruk yang disesuaikan dengan 

ajaran agamanya.
2
 Sedangkan setiap manusia menganut agama sesuai 

keyakinannya masing-masing, termasuk para orang tua. Namun dunia ini tidak 

terlepas dari beragam fenomena, khususnya fenomena mengenai individu 

yang menganut suatu agama kemudian memilih agama lain yang berbeda 

dengan agama sebelumnya. Fenomena tersebut dikenal dengan istilah konversi 

agama. Konversi agama atau pindah agama adalah suatu bentuk pertumbuhan 

atau perkembangan spiritual yang melibatkan pergeseran sikap terhadap 

doktrin dan perilaku agama.
3
  

                                                           
1
 Mahdaniyal. H. N. dan Ahmad Zubair, Fikih Parenting (Semarang: Penerbit Mutiara Aksara, 

2020), 2.  
2
 Ridwan Lubis, Sosiologi Agama (Jakarta: Kencana, 2015), 3-4. 

3
 Ida Rahmawati dan Dinie Ratri Desiningrum, “The Experience of Being Converted (Mualaf): An 

Interpretative Phenomenological Analysis,” Jurnal Empati 7, no. 1, (Januari 2020): 92, 

https://ejournal3.undip.ac.id/index.php/empati/article/download/20151/19010. 
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Fenomena konversi agama tidak mempertimbangkan gender. Siapa 

pun, baik pria maupun wanita dapat berpindah agama, khususnya menjadi 

mualaf setelah keputusannya mantap untuk konversi agama. Mualaf artinya 

orang yang baru masuk Islam dan keyakinannya masih lemah. Keyakinan 

mualaf masih lemah disebabkan oleh kurangnya pengetahuan agama yang 

dimilikinya. Oleh karena itu, kondisi mualaf tersebut merupakan kondisi yang 

sebenarnya membutuhkan bimbingan.
4
   

Namun realitas seakan tidak peduli dengan kondisi masing-masing 

individu dalam keluarga. Orang tua tetap memiliki peran dan tanggung jawab 

dalam keluarga, tidak terkecuali bagi orang tua mualaf. Tidak peduli sejauh 

mana orang tua mualaf memahami peran mereka sebagai orang tua, tidak 

peduli sejauh mana orang tua mualaf memahami metode mengasuh anak 

dalam perspektif Islam, mereka harus melaksanakan tugas-tugas mereka 

sebagai orang tua. Salah satu tugas yang menjadi tanggung jawab orang tua 

mualaf adalah membimbing anak. Tujuannya agar anak dapat mengenal dan 

melaksanakan kewajibannya sebagai hamba ciptaan Allah SWT. Pada 

akhirnya, orang tua mualaf harus memutuskan untuk menerapkan metode 

bimbingan yang mereka anggap paling tepat bagi anak-anak mereka, agar 

dapat mencapai tujuan tersebut. Namun, setiap orang tua memiliki gaya 

pengasuhan yang berbeda, dimana metode mengasuh anak, khususnya 

bimbingan yang mereka terapkan pun tidak jauh berbeda dengan pemahaman 

mereka terhadap ajaran agama. Sebagian besar orang tua belajar tentang 

                                                           
4
 Singgih Tedy Kurniawan, “Faktor-faktor yang Mempengaruhi Non Muslim Masuk Islam (Studi 

pada Muallaf di Desa Mataram, Kec. Gadingrejo Kab. Pringsewu)” (Skripsi, Universitas Islam 

Negeri Raden Intan Lampung, 2018), 18.   



 

 

 

4 

pengasuhan dari orang tua mereka, beberapa metode mereka terapkan dan 

beberapa metode yang lain mereka tinggalkan. Suami dan istri dapat 

membawa perspektif dan praktik mengasuh anak yang berbeda dalam 

keluarga.
5
 Begitu pun orang tua mualaf. Beberapa di antara mereka 

mencontoh metode mengasuh anak dari orang tua mereka. Mereka pilih dan 

pilah metode tersebut, mempraktikkan metode yang tidak jauh berbeda dengan 

pengetahuan dan pemahaman mereka terhadap ajaran agama yang kini 

dianutnya, yaitu ajaran Islam.  

Orang tua bertanggung jawab dalam membimbing anak-anak mereka 

agar terpenuhi segala tugas-tugas perkembangan anak. Menurut M. Fuad 

Anwar, bimbingan merupakan proses pemberian bantuan kepada individu agar 

mampu memahami dirinya dan lingkungannya serta membantu individu 

berkembang secara optimal.
6
  Berdasarkan Undang-undang Republik 

Indonesia Nomor 35 Tahun 2014, perubahan atas Undang-undang Nomor 23 

Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, khususnya pada Pasal 6  telah 

mengatur bahwa setiap anak berhak untuk beribadah menurut agamanya, 

berpikir, dan berekspresi sesuai dengan tingkat kecerdasan dan usianya dalam 

bimbingan Orang Tua atau Wali.
7
  Jadi, anak memiliki hak untuk beribadah 

menurut agamanya dan mendapat bimbingan agama dari orang tuanya apabila 

agama antara orang tua dan anak tersebut sama. Oleh karena itu, orang tua 

                                                           
5
 Mahdaniyal. H. N. dan Zubair, Fikih Parenting, 13. 

6
 M. Fuad Anwar, Landasan Bimbingan dan Konseling Islam (Yogyakarta: Deepublish, 2019), 3. 

7
 Tim Penyusun Himpunan Peraturan Perundang-undangan Republik Indonesia: Undang-undang 

Perlindungan Anak, (Yogyakarta: Laksana, 2018), 84. 
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mualaf berkewajiban untuk membimbing ibadah anak sesuai dengan ajaran 

agama Islam. 

Berdasarkan perspektif Islam, keluarga adalah para individu yang 

dipersatukan dalam iman dan ketaatan kepada Allah. Jadi, antara individu satu 

dengan individu lain tidak terpisah karena adanya ikatan iman dan ketaatan 

yang sama, yaitu kepada Allah. Ikatan tersebut bermula dari anak dan 

diteruskan oleh anak. Anak terlebih dulu mempelajari segala sesuatu dari 

keluarganya sebelum memasuki lingkungan sekolah, kampus, dan masyarakat. 

Bagi anak, lingkungan keluarga merupakan lingkungan pertama yang anak 

kenali dalam hidupnya. Oleh karena itu, orang tualah yang paling bertanggung 

jawab dalam menjaga kualitas anak sekaligus keluarga yang diwarisinya. 

Karakter dan kebiasaan baik dari orang tua juga dilestarikan dengan cara 

meneruskannya kepada anak-anak mereka.
8
 Dengan demikian, setelah anak-

anak tersebut tumbuh dewasa, menikah, dan memiliki keturunan, mereka 

diharapkan dapat melestarikan karakter dan kebiasaan baik dari orang tuanya. 

Salah satu karakter dan kebiasaan baik tersebut adalah konsisten dalam 

menjalankan ibadah untuk memperoleh ridho Allah SWT.  

Ibadah menjadi potret akhlak sekaligus cerminan logis dari keimanan 

hamba-hamba Allah SWT. yang taat dan patuh terhadap segala yang 

diperintahkan-Nya. Melalui ibadah fisik berdasarkan syariat Islam, semakin 

baik dan konsisten ibadah seorang hamba, semakin tidak diragukan 

                                                           
8
 Mayyadah, Inspirasi Parenting dari Al-Qur'an, (Jakarta: Elex Media Komputindo, 2016), 55. 
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keimanannya.
9
 Ibadah adalah berserah diri kepada Allah SWT. Mengikuti tata 

cara yang diatur dalam hukum Islam.
10

 Maka dari itu, hendaknya seluruh umat 

Islam mengetahui, memahami, dan mengamalkan ibadah sesuai hukum atau 

syariat Islam yang telah termuat dalam Al-Qur'an dan Hadits.  

Salah satu ibadah terpenting dan menjadi cerminan logis dari keimanan 

seorang muslim adalah salat. Esensi Islam terletak pada salat, karena salat 

adalah tiang Islam.
11

 Penjelasan salat dalam Al-Qur'an tidak sedetail dalam 

hadis. Meskipun tidak sedetail hadits, penjelasan salat dalam Al-Qur'an 

mencakup hampir semua aspek penting dalam salat. Aspek-aspek tersebut 

adalah waktu salat, syarat-syarat salat seperti bersuci menghilangkan hadas 

kecil (wudu), hingga keutamaan dan manfaat salat. Luasnya aspek salat yang 

dijelaskan dalam Al-Qur'an menjadi bukti betapa besar motivasi Allah SWT. 

pada hamba-hambaNya agar mengerjakan salah satu rukun Islam ini. Maka 

dari itu, amalan salat ini harus ditanamkan dalam jiwa dan dilaksanakan secara 

konsisten oleh seluruh umat Islam.
12

 Hendaknya sesama muslim saling 

memberitahu dan mengingatkan tentang pentingnya ibadah, khususnya salat 

dan segala aspeknya kepada muslim yang lain, khususnya dalam keluarga. 

Allah SWT. berfirman dalam surah Thaha (20) ayat 132: 

                             

      

                                                           
9
 Mahdaniyal. H. N. dan Ahmad Zubair, Fikih Parenting, 102. 

10
 Abdul Aziz Masyhuri, Kamus Super Lengkap Istilah-istilah Agama Islam (Yogyakarta: DIVA 

Press, 2018), 171. 
11

 Zaenal Abidin, Fiqih Ibadah (Bandung: Media Sainn Indonseia, 2021), 32. 
12

 Mayyadah, Inspirasi Parenting dari Al-Qur'an, 116. 
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Terjemahnya: “Dan perintahkanlah keluargamu melaksanakan salat dan 

sabar dalam mengerjakannya. Kami tidak meminta rezeki 

kepadamu. Kamilah yang memberi rezeki kepadamu. Dan 

akibat (yang baik di akhirat) adalah bagi orang yang 

bertakwa.”
13

 

 

Keyakinan manusia ada kalanya pasang ada kalanya surut. Bahkan, 

pasang surutnya keyakinan individu dapat mengarahkan individu kepada 

sebuah keputusan besar, yaitu konversi agama. Adapun mengenai faktor yang 

mempengaruhi individu memilih konversi agama, faktor umum terjadinya 

konversi agama terbagi menjadi dua. Pertama, faktor internal seperti 

kepribadian. Kedua, faktor eksternal seperti hidayah, faktor keluarga, faktor 

lingkungan, faktor pernikahan, dan faktor kemiskinan.
14

 

Berdasarkan hasil observasi yang dilakukan peneliti di Kampung Islam 

Kepaon, diketahui bahwa Kampung Islam Kepaon adalah nama sebuah dusun 

yang mayoritas penduduknya merupakan penganut agama Islam asli Bali. 

Beberapa penduduk asli Bali pernah konversi agama menjadi mualaf 

kemudian menetap sambil membesarkan anak-anaknya di Kampung Islam 

Kepaon. Orang tua mualaf tersebut tidak hanya menetap sambil membesarkan 

anak-anaknya, tetapi juga berusaha menyokong perekonomian keluarga. 

Beragam cara ditempuh orang tua mualaf, seperti menekuni usaha berdagang, 

menjadi pegawai swasta, dan membuka jasa binatu. Hal tersebut tidak jarang 

membuat orang tua terlihat seakan tidak sempat membimbing ibadah anak. 

Kemudian, berdasarkan pernyataan dari Bapak Abdurrahim sebagai salah 

seorang warga asli Kampung Islam Kepaon, beliau mengatakan bahwa, “di 

                                                           
13

 Gaihan, Al-Qur’an dan Terjemahnya, 501. 
14

 Ahmad Saifuddin, Psikologi Agama: Implementasi Psikologi untuk Memahami Perilaku Agama 

(Jakarta: Kencana, 2019), 194. 
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Kampung Islam Kepaon yang masuk Islam bukan karena hidayah, tetapi 

karena perkawinan. Hidayahnya belakangan.” Jadi, hidayah bukan faktor 

utama fenomena konversi agama di Kampung Islam Kepaon, melainkan 

perkawinan yang menjadi faktor utamanya. Maka dari itu, peneliti tertarik 

untuk menyoroti kehidupan keluarga mualaf, mengenai bagaimana 

pengalaman keberagamaan orang tua mualaf. Peneliti pun tertarik untuk 

mengetahui peran orang tua mualaf dalam membimbing ibadah anak, 

khususnya ibadah salat dan wudu anak di Kampung Islam Kepaon.  

Berdasarkan uraian di atas, terdapat kesenjangan antara keadaan yang 

seharusnya dengan kenyataan yang senyatanya. Kesenjangan tersebut amat 

menarik untuk dilakukan penelitian sebagai tindak lanjut dari hal tersebut. 

Oleh karena itu, peneliti mengambil judul "Peran Orang Tua Mualaf dalam 

Membimbing Ibadah Anak di Kampung Islam Kepaon Denpasar Bali". 

B. Fokus Penelitian 

1. Bagaimana pengalaman keberagamaan orang tua mualaf di Kampung 

Islam Kepaon, Denpasar Bali? 

2. Bagaimana peran orang tua mualaf dalam membimbing salat anak di 

Kampung Islam Kepaon, Denpasar Bali? 

3. Bagaimana peran orang tua mualaf dalam membimbing wudu anak di 

Kampung Islam Kepaon, Denpasar Bali? 
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C. Tujuan Penelitian 

1. Mengetahui pengalaman keberagamaan orang tua mualaf di Kampung 

Islam Kepaon, Denpasar Bali. 

2. Mendeskripsikan peran orang tua mualaf dalam membimbing salat anak di 

Kampung Islam Kepaon, Denpasar Bali. 

3. Mendeskripsikan peran orang tua mualaf dalam membimbing wudu anak 

di Kampung Islam Kepaon, Denpasar Bali. 

D. Manfaat Penelitian 

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat, baik secara 

teoritis maupun praktis. Manfaat tersebut di antaranya sebagai berikut: 

1. Manfaat Teoritis 

Penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan dan 

pengetahuan mengenai bimbingan Islam, khususnya berkenaan dengan 

peran orang tua mualaf dalam membimbing ibadah anak. Penelitian ini 

juga diharapkan dapat menjadi sarana untuk mengembangkan pengetahuan 

teoritis yang diperoleh dalam perkuliahan.  

2. Manfaat Praktis 

a. Bagi penulis, penelitian ini diharapkan dapat menjadi sarana yang 

bermanfaat dalam mengeksplor pengetahuan penulis terkait 

pengasuhan dalam keluarga, khususnya mengenai peran orang tua 

mualaf dalam membimbing ibadah anak. 

b. Bagi peneliti selanjutnya dan civitas akademika, penelitian ini 

diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam pengembangan teori 
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mengenai peran orang tua mualaf dalam membimbing dan ibadah 

anak, khususnya bagi para peneliti yang ingin melanjutkan penelitian 

ini. 

c. Bagi masyarakat, penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan 

dan menjadi inspirasi, khususnya bagi orang tua mualaf. Membantu 

setiap orang tua mualaf agar dapat mengoptimalkan peran mereka 

dalam membimbing ibadah anak. 

E. Definisi Istilah 

Adapun definisi dari beberapa istilah dalam penelitian ini adalah 

sebagai berikut: 

1. Peran 

Peran atau peranan berarti sesuatu yang menjadi kewenangan 

pimpinan, terutama pada saat terjadi sesuatu atau peristiwa. Peran adalah 

tindakan yang dilakukan seseorang dalam suatu peristiwa.
15

 Definisi 

istilah „peran‟ yang dimaksud dalam penelitian ini adalah kewenangan 

untuk bertindak, khususnya pemberian bimbingan yang dilakukan oleh 

orang tua kepada anak-anaknya. 

2. Orang tua Mualaf 

Menurut kamus besar bahasa Indonesia, makna kata orang tua 

adalah ayah atau ibu dari seorang anak. Orang tua dapat diartikan sebagai 

                                                           
15

 Siti Nur Isnaini, “Peran Orang Tua Muallaf dalam Meningkatkan Pemahaman Nilai-nilai Ajaran 

Islam Kepada Anak di Desa Samban Jaya Bengkulu Utara” (Skripsi, IAIN Bengkulu, 2019), 13. 
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pasangan ayah dan ibu.
16

 Definisi istilah „orang tua‟ yang dimaksud dalam 

penelitian ini adalah ayah atau ibu  kandung dari anak. 

Sedangkan mualaf adalah mereka yang baru masuk Islam dan 

membutuhkan bimbingan karena imannya masih lemah.
17

 Mualaf adalah 

mereka yang baru masuk Islam, imannya belum kuat, dan perlu mendapat 

bimbingan Islam, termasuk orang-orang yang berhak menerima zakat.
18

 

Definisi istilah „mualaf‟ yang dimaksud dalam penelitian ini adalah 

individu atau sekelompok orang yang baru masuk Islam atau pernah 

melakukan konversi agama ke agama Islam dan masih membutuhkan 

bimbingan Islam. Jadi, makna 'orang tua mualaf' dalam penelitian ini 

adalah ayah atau ibu kandung yang pindah ke agama Islam dan masih 

membutuhkan bimbingan Islam. 

3. Membimbing ibadah 

Membimbing adalah memberikan pelayanan bimbingan.
19

 Definisi 

istilah „membimbing‟ yang dimaksud dalam penelitian ini adalah 

pemberian layanan bimbingan dari pembimbing yaitu orang tua mualaf 

kepada terbimbing yaitu anak. Sedangkan Ibadah merupakan semua 

perkataan, perbuatan, maupun bisikan dalam hati yang diridhoi dan 

disenangi oleh Allah SWT. Ibadah merupakan pengabdian diri kepada 

Allah SWT. dengan tata cara yang telah diatur dalam syariat Islam, seperti 

                                                           
16

 Agung D. E, Kamus Bahasa Indonesia (Jakarta: Gramedia Widia Sarana Indonesia, 2017), 27. 
17

 AR. Rahmawan, Kamus Lengkap Agama Islam (Temanggung: Desa Pustaka Indonesia, 2020), 

200. 
18

 Masyhuri, Kamus Super, 301. 
19

 Tohirin, Bimbingan dan Konseling di Sekolah dan Madrasah, (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 

2015),1. 
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salat, puasa, zakat, dan haji.
20

 Makna membimbing ibadah dalam 

penelitian ini adalah pemberian layanan bimbingan terkait ibadah dari 

orang tua mualaf kepada anak dengan tujuan agar anak dapat mengabdi 

kepada Allah SWT dengan perkataan, perbuatan, dan bisikan dalam hati 

yang sesuai dengan syariat Islam. Adapun ibadah yang dimaksud dalam 

penelitian ini adalah salat dan wudu. 

4. Anak 

Anak adalah keturunan langsung dari ayah dan ibu. Anak juga 

dapat diartikan sebagai seseorang yang masih muda dan berasal dari atau 

lahir dari suatu tempat, daerah, atau negara.
21

 Istilah 'anak' dalam 

penelitian ini adalah individu yang merupakan keturunan langsung dari 

ayah dan ibu, khususnya ayah dan ibu mualaf. 

F. Sistematika Pembahasan 

Sistematika pembahasan pada penelitian ini terdiri dari lima bab yang 

saling terkait antara satu bab dengan bab yang lain. Sebelum masuk pada bab 

pertama, akan didahului dengan bagian pembukaan yang terdiri dari: halaman 

sampul, lembar persetujuan pembimbing, lembar pengesahan, motto, 

persembahan, kata pengantar, abstrak, daftar isi, dan daftar tabel. Adapun 

uraian sistematika pembahasan, bab dan sub bab adalah sebagai berikut: 

Bab I Pendahuluan. Bab tersebut berisi tentang konteks penelitian, 

fokus penelitian, tujuan penelitian, manfaat penelitian, definisi istilah, dan 

sistematika pembahasan.  

                                                           
20

 Abdul Aziz Masyhu, Kamus Super, 171. 
21

 Agung D. E, Kamus Bahasa, 27. 
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Bab II Kajian Pustaka. Bab tersebut memuat uraian tentang penelitian 

terdahulu dan kajian teori terkait dengan tema skripsi.   

Bab III Metode Penelitian. Bab tersebut memuat secara rinci metode 

penelitian yang digunakan peneliti beserta alasannya, meliputi pendekatan dan 

jenis penelitian, lokasi penelitian, subyek penelitian, teknik pengumpulan data, 

analisis data, keabsahan data dan tahap-tahap penelitian. 

Bab IV Penyajian Data dan Analisis. Bab tersebut berisi gambaran 

obyek penelitian, penyajian data dan analisis, serta pembahasan temuan. 

Bab V Penutup. Bab tersebut menjadi bab terakhir, berisi simpulan, 

saran-saran atau rekomendasi. Simpulan berisi sajian secara ringkas seluruh 

temuan yang berhubungsn erat dengan masalah penelitian. Simpulan merujuk 

dari hasil analisis dan interpretasi data yang telah termuat dan teruraikan pada 

bab-bab sebelumnya. Saran-saran berisi uraian mengenai langkah-langkah 

yang perlu ditempuh oleh pihak-pihak tertentu terkait hasil penelitian yang 

telah dijabarkan. 
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BAB II  

KAJIAN PUSTAKA 

 

A. Penelitian Terdahulu 

Adapun penelitian dahulu yang relevan dengan penelitian ini adalah 

sebagai berikut:  

Pertama, penelitian dengan judul “Peran Orang Tua Muallaf dalam 

Meningkatkan Pemahaman Nilai-nilai Ajaran Islam kepada Anak di Desa 

Samban Jaya Bengkulu Utara” tahun 2019 yang ditulis oleh Siti Nur Isnaini. 

Penelitian tersebut bertujuan untuk mengetahui bagaimana peran orang 

tua muallaf dalam meningkatkan Pemahaman Nilai-Nilai Ajaran Islam 

Kepada Anak di Desa Samban Jaya Bengkulu Utara. Metode yang digunakan 

dalam penelitian tersebut adalah Kualitatif (Field Research) atau penelitian 

lapangan. Data dikumpulkan dengan menggunakan teknik observasi, 

wawancara dan dokumentasi. Teknik keabsahan data menggunakan 

Triangulasi Sumber, Triangulasi Teknik, Triangulasi Waktu. Subyek dalam 

penelitian tersebut adalah orang tua muallaf dan anak. Hasil penelitian tersebut 

menyatakan bahwa tidak semua peran orang tua muallaf dalam meningkatkan 

pemahaman nilai-nilai ajaran agama Islam kepada anak dapat dikatakan 

berhasil. Ada pula yang belum dapat katakan berhasil. Keberhasilan peran 

tersebut tampak ketika orang tua muallaf memiliki tujuan jelas dalam 

pendidikan anak, orang tua muallaf cenderung mendidik anak dengan tujuan 

agar anak mengetahui dan memahami ajaran Islam sejak dini. Orang tua 
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mualaf berharap agar anak kelak menjadi hamba yang taat, tidak hanya 

menjadi anak yang baik kepada orang tua maupun orang lain di lingkungan 

masyarakat.
22

  

Kedua, penelitian berjudul “Pengalaman menjadi Mualaf: Sebuah 

Interpretative Phenomenological Analysis” tahun 2018 yang ditulis oleh Ida 

Rahmawati dan Dinie Ratri Desiningrum. Tujuan penelitian tersebut adalah 

untuk memahami proses melakukan konversi agama dan pengaruh konversi 

agama terhadap kehidupan seseorang yang melakukannya. Metode yang 

digunakan dalam penelitian tersebut adalah fenomenologis dengan teknik 

analisis Intrepetative Phenomenological Analysis (IPA). Subyek penelitian 

adalah tiga orang mualaf di Semarang. Hasil penelitian tersebut menyatakan 

bahwa beberapa proses seperti kognitif, sosial dan psikologis terlibat ketika 

individu memilih konversi agama. Pengalaman konversi agama pada mualaf 

dapat menjadi faktor pendukung bagi mualaf untuk berkeinginan 

meningkatkan kualitas keimanan, serta mengubah sikap dan perilaku 

beragama dalam kehidupannya.
23

  

Ketiga, penelitian berjudul “Pendidikan Agama pada Keluarga Mualaf 

di Kelurahan Bukit Tunggal Kecamatan Jekan Raya Kota Palangka Raya” 

tahun 2019 yang ditulis oleh Lina Indah Purwati. Penelitian tersebut bertujuan 

untuk mendeskripsikan persepsi orang tua mualaf dalam mendidik agama pada 

anak, mendeskripsikan pelaksanaan pendidikan agama pada keluarga mualaf 

                                                           
22

 Isnaini, “Peran Orang Tua Muallaf,” xiii. 
23

 Ida Rahmawati dan Dinie Ratri Desiningrum, “Pengalaman menjadi Mualaf: Sebuah 

Interpretative Phenomenological Analysis” Jurnal Empati 7, No. 1, (Januari 2018): 92, 

https://ejournal3.undip.ac.id/index.php/empati/article/download/20151/19010. 
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dan problem apa yang di hadapi orang tua mualaf dalam mendidik anak di 

Kelurahan Bukit Tunggal Kecamatan Jekan Raya. Metode penelitian tersebut 

menggunakan metode deskriptif kualitatif. Teknik pengumpulan data 

menggunakan observasi, wawancara, dan dokumentasi kemudian data 

dianalisis yakni melalui langkah-langkah reduksi, penyajian data, dan 

penarikan kesimpulan. Hasil penelitian tersebut menyatakan bahwa orang tua 

mualaf menyadari betapa pentingnya pendidikan agama bagi anak. Orang tua 

melaksanakan pendidikan agama dengan mengajarkan ilmu yang mereka 

miliki, mendatangkan guru mengaji ke rumah, menitipkan anak-anak ke 

TKA/TPA untuk mengaji, serta menyekolahkan anak ke sekolah berbasis 

Islam. Problem orang tua mualaf dalam mendidik agama anak yaitu kurangnya 

waktu bersama anak, rendahnya pendidikan orang tua, dan tingkat ekonomi 

tergolong menengah ke bawah.
24

  

Keempat, penelitian dengan judul “Pembinaan Keluarga Mualaf Upaya 

Membentuk Pribadi Muslim” tahun 2019 yang ditulis oleh Mahmud, Miftahul 

Fikri, Hasbiyallah, dan Anita Nuraeni. Penelitian tersebut bertujuan untuk 

mendeskripsikan bagaimana pembinaan keagamaan yang dilakukan oleh 

keluarga mualaf dan bagaimana hasil dari pembinaan keagamaan mualaf 

terhadap agama Islam, yang sesuai dengan muslim pada umumnya. Metode 

penelitian tersebut menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode analisis 

deskripsi. Hasil dari penelitian tersebut menyatakan bahwa proses pembinaan 

pendidikan agama Islam yang sebagian keluarga mualaf lakukan bertujuan 

                                                           
24

 Lina Indah Purwati, “Pendidikan Agama pada Keluarga Mualaf di Keluarahan Bukit Tunggal 

Kecamatan Jekan Raya Kota Palangka Raya” (Tesis, IAIN Palangka Raya, 2019), v. 
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untuk meningkatkan keteguhan iman keluarga terhadap Islam dan agar 

terhindar dari kembali ke kepercayaan sebelumnya.
25

  

Kelima, penelitian dengan judul “Metode Pendidikan Agama oleh 

Orang Tua Mualaf pada Anak di Desa Cabai Patikalain Hulu Sungai Tengah 

Kalimantan Selatan” tahun 2021 yang ditulis oleh Khanna Zulfa Assirqindi. 

Penelitian tersebut bertujuan mengetahui metode yang digunakan, kendala 

yang dialami oleh orang tua mualaf dalam memberikan pendidikan agama 

pada anak, dan cara orang tua mengatasi kendala dalam menuntut ilmu agama 

Islam di Desa Cabai Patikalain, Hulu sungai Tengah, Kalimantan Selatan, 

subjek penelitian berjumlah 3 keluarga atau 3 orang tua mualaf yang telah 

menjadi mualaf minimal 5 tahun. Metode penelitian yang digunakan 

penelitian tersebut adalah penelitian studi kasus, Penelitian ini menggunakan 

metode pendekatan deskriptif kualitatif, peneliti menggambarkan hal-hal yang 

terjadi di lapangan sesuai dengan kenyataannya, Teknik pengumpulan data 

dengan observasi, wawancara, dan dokumentasi. Subjek dalam penelitian ini 

adalah orang tua mualaf, objek dalam penelitian ini adalah metode yang 

digunakan orang tua dalam memberikan pendidikan agama pada anak di Desa 

Cabai Patikalain Hulu Sungai Tengah. Hasil dari penelitian tersebut 

menyatakan bahwa metode yang digunakan oleh ketiga orang tua adalah 

pembiasaan dan teladan. Adapun beberapa hambatan yang orang tua alami 

dalam memberikan pendidikan agama pada anak. Hambatan-hambatan 

                                                           
25

 Mahmud, Miftahul Fikri, Hasbiyallah, dan Anita Nuraeni, Pembinaan Keluarga Mualaf Upaya 

Membentuk Pribadi Muslim” Jurnal Pendidikan dan Studi Islam 5, No. 

ac.id/index.php/Jurnal_Risalah/article/view/119.2, (September 2019): 126, 

https://jurnal.faiunwir.ac.id/index.php/Jurnal_Risalah/article/view/119. 



 

 

 

18 

tersebut berdasarkan karakter anak yang unik, egosentris, aktif, dan 

kegemaran anak usia dini akan bermain bersama teman-teman sebayanya.
26

  

Tabel 2.1 

Persamaan dan Perbedaan antara Penelitian Terdahulu dengan 

Penelitian yang akan dilakukan 

 

No Judul Persamaan Perbedaan 

1. Peran Orang Tua 

Muallaf dalam 

Meningkatkan 

Pemahaman 

Nilai-nilai 

Ajaran Islam 

kepada Anak di 

Desa Samban 

Jaya Bengkulu 

Utara  

Penelitian terdahulu 

tersebut membahas 

tentang peran orang 

tua muallaf bagi 

anak dan 

menggunakan 

metode penelitian 

kualitatif sama 

seperti penelitian 

yang akan 

dilakukan. 

Penelitian tersebut 

cenderung berfokus 

pada tujuan peran 

orang tua muallaf 

dalam meningkatkan 

Pemahaman Nilai-

Nilai Ajaran Islam 

kepada Anak. 

Sedangkan penelitian 

ini berfokus pada 

peran orang tua 

mualaf dalam 

membimbing ibadah 

anak. 

 

2. Pengalaman 

menjadi Mualaf: 

Sebuah 

Interpretative 

Phenomenologic

al Analysis  

Penelitian terdahulu 

membahas tentang 

pengalaman 

konversi agama 

menjadi mualaf dan 

penelitian 

menggunakan 

pendekatan 

kualitatif, sama 

seperti penelitian 

yang akan 

dilakukan. 

Penelitian tersebut 

berfokus pada proses 

melakukan konversi 

agama dan pengaruh 

konversi agama 

terhadap kehidupan 

seseorang yang 

melakukannya. 

Sedangkan penelitian 

yang akan dilakukan 

berfokus pada peran 

orang tua mualaf 

dalam membimbing 

ibadah anak. 

 

3. Pendidikan 

Agama pada 

Keluarga Mualaf 

Penelitian terdahulu 

meneliti orang tua 

mualaf dan anak 

Penelitian tersebut 

berfokus pada 

persepsi, pelaksanaan, 

                                                           
26

 Khanna Zulfa Assirqindi, “Metode Pendidikan Agama Oleh Orang Tua Mualaf Pada Anak Di 

Desa Cabai Patikalain Hulu Sungai Tengah Kalimantan Selatan” (Skripsi, UIN Antasari 

Banjarmasin, 2021), vii. 
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di Kelurahan 

Bukit Tunggal 

Kecamatan Jekan 

Raya Kota 

Palangka Raya  

menggunakan 

pendekatan 

deskriptif kualitatif, 

sama seperti 

penelitian yang akan 

dilakukan. 

 

 

dan problem apa yang 

di hadapi orang tua 

mualaf dalam 

mendidik anak. 

Sedangkan fokus 

penelitian yang akan 

dilakukan adalah 

untuk mengetahui 

pengalaman agama 

orang tua mualaf, 

mengetahui peran 

orang tua mualaf 

dalam membimbing 

salat anak dan 

mengetahui peran 

orang tua mualaf 

dalam membimbing 

wudu anak di 

Kampung Islam 

Kepaon, Denpasar 

Bali. 

4. Pembinaan 

Keluarga Mualaf 

Upaya 

Membentuk 

Pribadi Muslim  

Penelitian tersebut 

meneliti keluarga 

mualaf dengan 

menggunakan 

pendekatan 

kualitatif, sama 

seperti penelitian 

yang akan 

dilakukan. 

 

 

Penelitian tersebut 

berfokus pada 

pembinaan 

keagamaan yang 

dilakukan oleh 

keluarga mualaf dan 

hasil dari pembinaan 

keagamaan mualaf 

terhadap agama 

Islam. Sedangkan 

penelitian yang akan 

dilakukan berfokus 

pada pengalaman 

agama orang tua 

mualaf dan peran 

orang tua mualaf 

dalam membimbing 

ibadah anak. 

5. Metode 

Pendidikan 

Agama oleh 

Orang tua 

Mualaf pada 

Anak di Desa 

Cabai Patikalain 

Penelitian terdahulu 

meneliti orang tua 

mualaf dan anak 

menggunakan 

pendekatan kualitatif 

deskriptif, sama 

seperti penelitian 

Penelitian tersebut 

berfokus pada metode 

yang digunakan, 

kendala yang dialami, 

dan cara orang tua 

mualaf mengatasi 

kendala dalam 



 

 

 

20 

Hulu Sungai 

Tengah 

Kalimantan 

Selatan. 

yang akan 

dilakukan. 

 

menuntut ilmu agama 

Islam pada anak. 

Sedangkan penelitian 

yang akan dilakukan 

berfokus pada peran 

orang tua mualaf 

dalam membimbing 

ibadah anak. 

 

B. Kajian Teori 

Kajian teori membahas mengenai teori untuk perspektif dalam 

penelitian, bukan untuk diuji kebenarannya. Adapun kajian teori dalam 

penelitian ini adalah sebagai berikut. 

1. Peran Orang Tua Mualaf 

Orang tua merupakan suami istri yang telah memiliki anak. Setelah 

memiliki anak, suami menjadi ayah dan istri menjadi ibu. Sepasang Ayah 

dan ibu biasa disebut orang tua. Ayah dan ibu tidak hanya sekedar 

panggilan anak kepada orang tuanya, tetapi juga sebagai pengingat bahwa 

ayah dan ibu memiliki peran dalam keluarga. Peran atau peranan berarti 

sesuatu yang menjadi kewenangan pimpinan, terutama pada saat terjadi 

sesuatu atau peristiwa. Peran adalah tindakan yang dilakukan seseorang 

dalam suatu peristiwa.
27

  

Mualaf adalah mereka yang baru masuk Islam dan membutuhkan 

bimbingan karena imannya masih lemah.
28

  Mualaf juga dapat dimaknai 

sebagai individu yang baru masuk Islam, imannya belum kuat, dan perlu 

mendapat bimbingan Islam, termasuk orang-orang yang berhak menerima 
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zakat.
29

 Menurut Henk Kusumawardana, mualaf adalah orang yang 

dibujuk / disenangi hatinya, baik muslim maupun non-muslim (Kafir 

dzimi) yang ingin ditundukkan hatinya, karena lemah imannya atau karena 

keras perangainya.
30

 Adapun mualaf terbagi menjadi dua golongan: 

a. Mualaf dari kalangan muslim, seperti: 

1) Orang yang lemah imannya namun ditaati kaumnya dan 

diharapkan imannya menguat. 

2) Pemimpin di kaumnya yang telah masuk Islam dan diharapkan 

darinya agar membuat kaumnya atau orang kafir tertarik masuk 

Islam. 

b. Mualaf dari kalangan kafir, seperti: 

1) Orang kafir yang sedang tertarik dengan Islam dan diharapkan 

condong masuk Islam. 

2) Orang kafir yang ditakutkan bahayanya dan diharapkan dapat 

menahan diri dari keinginan mengganggu kaum muslim.
31

 

Orang tua mualaf dapat dimaknai sebagai ayah atau ibu kandung 

yang baru atau pernah pindah agama ke islam dan dianggap masih 

membutuhkan bimbingan. Peran orang tua mualaf sama dengan peran 

orang tua pada umumnya. Sebab, setiap anak hanya dapat terbentuk 

melalui hubungan antara ayah dan ibu. Karakter anak pun terbentuk dari 

peran ayah dan ibu. Anak tidak dapat memilih dari rahim siapa anak akan 
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lahir dan di keluarga seperti apa anak akan mendapatkan pengasuhan. 

Peran ayah secara tradisional, ayah memiliki tanggung jawab dalam 

menyediakan kebutuhan primer seperti sandang, pangan dan papan bagi 

istri dan anak. Sedangkan ibu memiliki fungsi alami, yaitu mengandung 

dan menyusui anak. Secara tradisional, ibu bertanggung jawab menjaga 

rumah dan membesarkan anak. Jadi, peran ibu tidak kalah penting dari 

peran ayah.
32

  

a. Tugas dan Kewajiban Orang Tua 

Orang tua tidak hanya memiliki kewenangan dalam keluarga, 

tetapi juga memiliki kewajiban terhadap keluarga, khususnya terhadap 

anak. Secara umum, ayah memiliki kewajiban untuk memimpin, 

melindungi, mencari dan memberi nafkah serta membimbing istri 

sekaligus anak.  

Selain bertindak sebagai pemimpin, ayah hendaknya dapat 

bertindak seolah sebagai teman dan guru. Ayah hendaknya menjadi 

suri teladan bagi seluruh anggota keluarganya. Sedangkan ibu selaku 

wakil ayah memiliki kewajiban dalam mengatur dan merawat rumah 

serta melindungi kehidupan rumah tangganya.
33

 Secara khusus, orang 

tua memiliki kewajiban berupa tugas-tugas dalam keluarga. Adapun 

beberapa tugas orang tua adalah sebagai berikut: 
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Pertama, mempertahankan situasi keluarga yang stabil dalam 

upaya memenuhi kebutuhan keluarga. Kestabilan situasi keluarga 

diperlukan dalam upaya memenuhi segala kebutuhan yang berkenaan 

dengan kebutuhan jasmani dan rohani setiap anggota keluarga. 

Kebutuhan jasmani seperti makan, minum, istirahat, pakaian, dan 

sebagainya. Sedangkan kebutuhan rohani seperti ibadah dan hiburan, 

kebutuhan yang mengarah pada tujuan memperoleh kebahagiaan. Oleh 

karena itu, orang tua wajib mempertahankan kestabilan keluarga, 

khususnya situasi ekonomi keluarga apabila tidak mudah untuk 

ditingkatkan. Karena kebutuhan sandang seperti pakaian dan 

perlengkapan ibadah, pangan seperti makan dan minum serta papan 

sebagai tempat istirahat akan terpenuhi apabila kestabilan ekonomi 

terpelihara. 

Kedua, mendidik anak dalam upaya pemeliharaan fisik dan 

mental, membina dan membimbing moral, serta melatih keterampilan 

anak.
34

 Orang tua berkewajiban mendidik anak. Tujuannya agar anak 

dapat menjaga kesehatan dan merawat diri. Pelaksanaan pendidikan 

tersebut seperti belajar membersihkan diri, penetapan waktu makan, 

waktu istirahat, waktu belajar, dan waktu bermain atau larangan jajan 

sembarangan dan larangan makan makanan manis secara berlebihan. 

Selain menerapkan pendidikan pemeliharaan fisik, orang tua juga 

wajib memelihara kesehatan mental anak. Tujuannya agar anak sehat 
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mental sehingga anak mampu mengembangkan semua potensinya 

secara optimal. Orang tua juga hendaknya membina dan membimbing 

moral anak. Seyogianya, orang tua menyadari bahwa mendidik, 

membina, membimbing, dan melatih anak menjadi wewenang yang 

harus dipertanggungjawabkan oleh orang tua. Orang tua tidak boleh 

membesarkan anak-anaknya dengan pengabaian, tanpa memberi 

didikan dan bimbingan selama tumbuh kembang anak.
35

  

Ketiga, menanamkan rasa tanggung jawab menjalankan aturan 

dan norma agama dalam kehidupan. Tugas orang tua yang tidak kalah 

penting adalah kewajiban dalam menanamkan rasa tanggung jawab 

menjalankan aturan dan norma agama. Bahkan akan lebih baik apabila 

anak menjalankan aturan dan norma agama secara sukarela.
36

 Namun 

sebelum menanamkan rasa tersebut, ada satu hal penting yang harus 

diketahui dan dipahami oleh orang tua. Orang tua harus 

memperkenalkan Allah kepada anak-anak mereka terlebih dulu 

sebelum mendorong mereka untuk, menjalankan aturan dan norma 

islam, mematuhi perintah Allah. Jika anak sudah mengenal Allah, 

maka orang tua tidak akan kesulitan menyuruh mereka menaati 

perintah Allah, bahkan anak akan melaksanakan segala perintah-Nya 

secara sukarela.
37

  

Adapun peran dan tanggung jawab orang tua dalam Islam 

adalah sebagai berikut: 
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1) Mendoakan anak 

2) Memberi nama yang baik untuk anak 

3) Mengasihi dan menyayangi anak 

4) Memberikan ASI (Air Susu Ibu) 

5) Memberikan perlindungan, perawatan fisik, dan jaminan nafkah 

6) Mendidik anak dalam akidah, ibadah, dan akhlak 

7) Bersikap adil kepada anak-anaknya.
38

 

Gaya pengasuhan merupakan salah satu bentuk nyata dari 

peran orang tua dalam keluarga. Pengasuhan berarti cara, perbuatan, 

dan lain sebagainya dalam mengasuh. Istilah 'mengasuh' berasal dari 

kata dasar 'asuh'. Istilah tersebut mengandung makna menjaga. Secara 

khusus, kata 'asuh' berarti merawat, mendidik, membimbing dalam 

bentuk mengembangkan dan melatih anak, memberi dukungan, serta 

menjadi pemimpin dalam keluarga.
39

  

Kata 'asuh' sering terangkai bersamaan dengan kata 'asah' dan 

'asih' menjadi 'asah-asih-asuh'. Mengasah adalah melatih kemampuan 

atau mengoptimalkan keterampilan. Sedangkan mengasihi dapat 

diartikan sebagai mencintai dan menyayangi. Jadi, tujuan pengasuhan 

yang sebenarnya adalah untuk meningkatkan atau mengembangkan 
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keterampilan anak yang dilakukan atas dasar kasih sayang tanpa 

pamrih.
40

 

b. Faktor-faktor Konversi Agama menjadi Mualaf 

Beralihnya keyakinan individu dari satu agama ke agama lain 

atau konversi agama disebabkan oleh faktor-faktor tertentu. Faktor-

faktor tersebut memunculkan gejala stress psikologis sebagai akibat 

dari konflik perihal agama bagi individu. Munculnya stress tersebut 

mendorong individu untuk berupaya mengatasi stress tersebut.  

Menurut para ahli agama, terjadinya konversi agama 

disebabkan oleh faktor petunjuk dari Tuhan atau yang disebut 'hidayah' 

dalam Islam. Hidayah merupakan prerogatif Allah SWT. Sehingga 

sangat sulit untuk diprediksi.
41

 Hati individu tersentuh karena 

pengalaman keagamaannya, sehingga individu tersebut mencapai 

hidayah, seperti ketika mendengar azan dan menghayati lantunan ayat 

suci Al-Qur'an kemudian hatinya bergetar. Getaran tersebut 

mengarahkan individu pada keputusan untuk konversi agama menjadi 

mualaf.
42

  

Secara psikologis, faktor-faktor penyebab individu 

memutuskan untuk konversi agama diklasifikasikan menjadi dua yaitu 
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faktor internal atau dari dalam diri individu dan faktor eksternal atau 

dari luar diri individu.
43

  

Secara rinci, faktor internal konversi agama adalah sebagai 

berikut: 

1) Kepribadian, seperti bagi individu dengan tipe kepribadian 

melankolis. Konflik mengenai agama dapat menyebabkan individu 

dengan kepribadian tersebut mudah stress karena kerentanan 

perasaannya lebih dalam. Sehingga konversi agama menjadi satu-

satunya pilihan untuk mengatasi stress bagi dirinya.  

2) Ada rasa tidak puas dengan agama yang dianutnya. 

3) Krisis identitas yang menyebabkan prinsip individu mudah 

berubah, seperti individu mempertanyakan kembali tujuan 

hidupnya yang sesungguhnya untuk apa. 

4) Kehausan rohani akan jaminan keselamatan dan kebahagiaan 

hidup.
44

  

Adapun faktor eksternal konversi agama adalah sebagai 

berikut: 

1) Faktor perubahan status, seperti individu yang memutuskan 

menjadi mualaf sebelum menikah dengan seorang muslim yang 

dicintainya.
45
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2) Faktor keluarga, seperti berbeda agama dengan orang tua, 

keretakan dalam keluarga akibat tidak serasi, dan diabaikan dalam 

keluarga. 

3) Faktor lingkungan, seperti tinggal di lingkungan dengan mayoritas 

penduduknya memeluk agama yang berbeda.  

4) Dinamika ekonomi yang buruk dan kemiskinan. 

5) Pengaruh ilmu kebatinan. 

6) Arus urbanisasi yang menyebabkan individu memerhatikan agama 

lain. 

7) Propaganda agama.
46

  

Berdasarkan beberapa faktor tersebut, dapat disimpulkan 

bahwa proses kognitif, peran lingkungan, dan adanya kehendak dalam 

diri yang saling terkait dengan pengalaman individu dapat menjadi 

awal mula terbentuknya keputusan konversi agama, memilih identitas 

baru menjadi mualaf. Setelah menjadi mualaf, langkah selanjutnya 

adalah proses mengembangkan diri dengan identitas baru.
47

 

c. Proses Konversi Agama menjadi Mualaf 

Mualaf memiliki pengalaman konversi agama. Mualaf melalui 

tahap demi tahap hingga sampai pada keputusan memilih identitas 

baru, menjadi muslim atau muslimah. Menurut Zakiah Daradjat, 

konversi agama terbagi menjadi lima tahap, yaitu: 
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Pertama, masa tenang. Masa tenang menjadi tahap pertama 

konversi agama. Tahap tersebut ditandai dengan tenangnya batin 

individu dalam memeluk agamanya tanpa pertimbangan perihal agama 

lain. Pola pikir dan tingkah lakunya masih menyesuaikan dengan 

ajaran agama tanpa mempertanyakan, tanpa keraguan terhadap ajaran 

agama yang diyakininya.  

Kedua, masa ketidaktenangan. Individu memasuki tahap ini 

ketika batinnya mulai tidak tenang. Ketidaktenangan batin individu 

disebabkan oleh masalah agama telah mempengaruhi batinnya. Pada 

tahap ini pula, faktor-faktor pendukung keputusan konversi agama 

semakin mengusik batin individu sehingga memunculkan stres 

psikologis yang ditandai dengan adanya rasa gelisah, panik, ragu, dan 

putus asa.
48

 Akibatnya, individu menjadi semakin mudah terpengaruh. 

Individu mulai terpikir untuk konversi agama agar konflik batinnya 

teratasi. 

Ketiga, masa konversi. Masa konversi menjadi tahap ketiga. 

Pada tahap ini, individu mencapai keputusan untuk konversi agama. 

Individu merasa telah memperoleh petunjuk Ilahi dan menganggap 

bahwa konversi agama menjadi solusi untuk mengatasi 

ketidaktenangan batinnya. Setelah keyakinannya mantap, terjadilah 

proses konversi agama. 
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Keempat, masa tenang dan tentram. Individu memasuki masa 

tenang dan tentram setelah konversi agama. Pasca konversi agama, 

individu merasa puas, tenang, dan tentram karena konflik perihal 

agama yang dulu berhasil diatasi. Pada tahap ini individu telah 

menerima konsep baru dari agama yang kini diyakininya. 

Kelima, masa ekspresi konversi. Individu mencapai masa 

ekspresi konversi ketika ajaran agama baru telah diekspresikan. 

Individu mempelajari ajaran agama kemudian merefleksikannya dalam 

bentuk perkataan dan perbuatan, khususnya dalam bentuk ibadah. 

Individu mampu menyesuaikan diri dengan ajaran agama yang dipilih 

tersebut. Ajaran agama yang individu refleksikan dalam bentuk ibadah 

tersebut secara tidak langsung menjadi ungkapan penerimaan diri 

sekaligus pernyataan konversi agama dalam hidupnya.
49

   

Berdasarkan jangka waktu prosesnya, terdapat dua tipe 

konversi agama pada individu, yaitu: 

Pertama, Tipe Volitional (perubahan bertahap). Individu 

dengan konversi agama tipe Volitional ditandai dengan perubahan 

kebiasaan-kebiasaan secara bertahap. Konversi agama tipe ini melalui 

proses secara lambat dan berangsur-angsur di mana individu berusaha 

mengubah kebiasaan-kebiasaan yang dilakukannya secara berangsur-

angsur.  Perubahan secara bertahap ini biasanya terjadi secara lambat, 

orang harus menempuh perjuangan batin secara mendalam, berapa 
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lamanya proses yang dilalui oleh Individu yang berkonversi agama 

tentu berbeda. Cepat atau lambatnya proses menyesuaikan diri pada 

ajaran agama tergantung pada kepribadian, pendidikan dan lingkungan 

individu. 

Kedua, Tipe Self Surrender (Perubahan drastis). Individu 

dengan konversi agama tipe Self Surrender ditandai dengan perubahan 

sikap keagamaan yang terjadi secara tiba-tiba. Jadi, proses konversi 

agama tipe ini tidak lama. William James menyatakan bahwa ada 

pengaruh petunjuk dari Yang Maha Kuasa kepada individu, karena 

gejala konversi agama terjadi secara natural pada diri Individu. Jadi 

ada semacam petunjuk atau hidayah dari Tuhan.
50

 

2. Membimbing Ibadah Anak 

 Menurut Tohirin, membimbing adalah memberikan pelayanan 

bimbingan.
51

 Sedangkan kata 'bimbingan' memiliki definisinya sendiri.  

Menurut M. Fuad Anwar, bimbingan merupakan proses pemberian 

bantuan kepada individu agar mampu memahami dirinya dan 

lingkungannya serta membantu individu berkembang secara optimal.
52

 

Menurut Sofyan S. Willis, tujuan bimbingan adalah agar dapat membantu 

perkembangan individu hingga mencapai keefektifan hidup di 

lingkungannya, seperti di rumah, di sekolah, dan di masyarakat, serta 

menjadi individu yang bersyukur atas nikmat pemberian Tuhan 
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kepadanya, sehingga individu tersebut menjadi bahagia.
53

 Jadi 

membimbing dapat dimaknai sebagai layanan berupa proses pemberian 

bantuan kepada individu dengan tujuan agar individu tersebut dapat 

berkembang, memberi manfaat sesuai perannya dalam lingkungan, dan 

menjadi hamba ciptaan Allah SWT yang bahagia. 

Secara etimologi, kata „ibadah‟ berasal dari bentuk jama‟ kata 

„ibadat‟ dalam bahasa Arab yang berarti penghambaan, pengabdian, 

ketundukkan, dan kepatuhan. Sedangkan kata „Ibadah‟ sendiri berarti 

"taat, tunduk, menghambakan diri, dan merendahkan diri". Definisi 

'ibadah' secara terminologi berarti penghambaan diri sepenuhnya dengan 

tujuan untuk mencapai keridhoan Allah dan mengharap pahala-Nya di 

akhirat kelak. 

Menurut Zaenal Abidin, Ibadah merupakan segala bentuk 

perbuatan, perkataan, maupun bisikan dalam hati mukmin yang Allah 

SWT. ridhoi dan senangi.
54

 Imam Besar Ibnu Taimiyah mendefinisikan 

istilah ibadah sebagai cakupan segala sesuatu yang Allah SWT. cintai dan 

ridhoi, baik berupa perkataan ataupun perbuatan, baik yang terlihat 

ataupun tidak terlihat."
55

 Allah SWT. berfirman dalam surah Az-Zariyat 

(51) ayat 56: 

ْنَس ِاْلَّ لِيَ ْعُبُدْونِ َوَما َخَلْقُت اْلِْنَّ وَ  اْْلِ  
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Terjemahnya: “Aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan agar 

mereka beribadah kepada-Ku.”
56

 

 

Konsisten atau istiqomah dalam ibadah dibutuhkan mukmin dalam 

melaksanakan segala macam ibadah. Manfaat ibadah akan tertuai apabila 

mukmin melaksanakan Ibadah secara istiqomah. Manfaat ibadah diperoleh 

apabila mukmin beribadah dengan tata cara yang benar, memahami makna 

ibadah yang dilaksanakan, bergegas menjalankan ibadah pada awal waktu, 

niat yang sungguh-sungguh dan melaksanakan semua aspek tersebut 

secara istiqomah. Mukmin akan sulit menuai manfaat ibadah apabila 

belum melaksanakan aspek-aspek tersebut secara Istiqomah.
57

 Jadi, 

Istiqomah dalam ibadah sangat penting, tidak terkecuali bagi anak. Pada 

akhirnya, peran orang tua dalam membimbing ibadah anak dibutuhkan 

agar anak istiqomah dalam beribadah sehingga anak dapat menuai manfaat 

dari ibadah yang dilaksanakan.  

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, anak maknanya 

keturunan yang kedua atau manusia yang masih kecil. Apabila makna 

tersebut dijabarkan secara rinci, keturunan yang kedua memiliki cakupan 

makna yang luas. Anak dimaknai sebagai keturunan yang kedua tanpa 

batasan usia, usia berapa pun individu akan disebut anak selama 

hubungannya dengan orang tua. Sedangkan manusia yang masih kecil 
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memiliki cakupan makna yang lebih sempit. Anak dimaknai sebagai 

manusia yang masih kecil baik secara fisik maupun psikis.
58

  

Secara terminologi, anak dapat diartikan sebagai individu baik laki-

laki atau perempuan, sudah besar ataupun masih kecil, dimana individu 

tersebut memiliki nasab dengan orang tuanya atau disebut juga anak 

kandung. Terminologi tersebut dirujuk dari terminologi awlad yang ada 

dalam Al-Qur'an. Awlad merupakan bentuk jama' dari kata walad. Kata 

Al-walad berulang kali disebutkan dalam Al-Qur'an, tepatnya sebanyak 65 

kali.
59

 Anak sebagai individu akan tumbuh dan melalui fase-fase 

perkembangan. Adapun fase-fase perkembangan yang akan dilalui anak 

adalah sebagai berikut: 

1) Permulaan kehidupan (konsepsi) 

2) Fase prenatal (dalam kandungan) 

3) Proses Kelahiran (± 0 – 9 bulan) 

4) Masa bayi / anak kecil (± 0 – 1 tahun) 

5) Masa kanak-kanak (± 1 – 5 tahun) 

6) Masa anak-anak (± 5 – 12 tahun) 

7) Masa remaja (± 12 – 18 tahun) 

8) Masa dewasa awal (± 18 – 25 tahun) 

9) Masa dewasa (± 25 – 45 tahun) 

10) Masa dewasa akhir (± 45 – 55 tahun) 
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11) Masa akhir kehidupaan (± 55 tahun ke atas)
60

 

a. Bimbingan Islam Orang Tua terhadap Ibadah Anak 

Ketika anak masih kecil sampai remaja, anak adalah individu 

yang masih membutuhkan bimbingan dari orang tua. Tetapi kelak 

Anak akan tumbuh dan berkembang menjadi orang tua dan pemimpin 

atau setidaknya anak akan menjadi pemimpin rumah tangga. Perihal 

tersebut merupakan hukum alam yang telah Allah SWT tetapkan. Oleh 

karena itu, setiap generasi tentu akan menyerahkan tanggung jawab 

serupa kepada anak-anaknya, tanggung jawab dalam membimbing 

anak. Penyerahan tanggung jawab tersebut terjadi dalam waktu yang 

relatif singkat, tepatnya pada saat generasi sebelumnya telah 

tergantikan oleh generasi berikutnya. Jadi, setelah anak tumbuh 

menjadi dewasa, menikah, dan memiliki keturunan, saat itulah anak 

mendapatkan tanggung jawab untuk membimbing keturunannya.  

Anak akan menjadi ayah dan ibu di masa depan. Anak yang 

memperoleh bimbingan dan pengasuhan yang tepat kelak akan 

menjadi ayah dan ibu yang baik dan siap berkeluarga di masa depan. 

Bimbingan agama, khususnya bimbingan islam wajib anak peroleh 

dari orang tua karena anak merupakan amanat Allah SWT. yang 

dianugerahkan kepada para orang tua.
61

 Oleh karena itu, orang tua 

wajib memberikan bimbingan Islam dalam membimbing Ibadah anak 

di lingkungan keluarga. 
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Menurut Thohari Musnamar, bimbingan Islam adalah proses 

pemberian bantuan terhadap individu agar mampu hidup selaras 

dengan ketentuan Allah, sehingga individu dapat mencapai 

kebahagiaan di dunia dan akhirat. 

Sedangkan menurut Hallen A, bimbingan Islam merupakan 

proses pemberian bantuan kepada individu secara terarah, 

berkelanjutan, dan sistematis agar individu mampu mengembangkan 

fitrah agama yang dimilikinya secara optimal dan mampu 

menginternalisasikan nilai-nilai yang terkandung dalam Al-Qur'an dan 

hadis.
62

 Jadi, bimbingan Islam merupakan proses pemberian bantuan 

kepada individu yang membutuhkan berupa bantuan yang terarah, 

sistematis, dan berkelanjutan agar mampu mengembangkan fitrah yang 

dimilikinya secara optimal, memahami secara mendalam mengenai 

nilai-nilai ajaran Islam serta mencapai kebahagiaan dunia dan akhirat.  

Orang tua membutuhkan kesabaran yang sungguh-sungguh 

dalam membimbing ibadah anak, khususnya ibadah salat. Sebab, salat 

bukan kewajiban yang bersifat mudah apalagi remeh, sehingga 

membutuhkan kesabaran yang sungguh-sungguh dan ketekunan dalam 

melaksanakannya. Apalagi orang tua juga berkewajiban membimbing 

ibadah anak, orang tua harus memerintahkan salat dan menjadi 

pembimbing yang layak untuk dicontoh anak.
63

 Lebih baik orang tua 

bersabar dalam membimbing salat anak kecil yang masih lebih mudah 
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dibentuk dari pada ketika anak sudah dewasa.
64

 Sebab, bimbingan 

secara umum merupakan upaya yang bersifat preventif. Bimbingan 

lebih baik diberikan kepada individu yang belum bermasalah, sehingga 

dengan bimbingan individu akan memelihara diri dan mencegahnya 

dari berbagai kesulitan.
65

 

Tanggung jawab orang tua dalam membimbing ibadah anak 

bukan sebuah tugas yang serta-merta dapat dilimpahkan keluar 

keluarga apalagi sampai lepas tangan. Tanggung jawab orang tua 

dalam membimbing ibadah, tidak selesai hanya karena orang tua 

memasukkan anak ke pesantren atau ke sekolah untuk mendapat 

pendidikan Islam. Namun sebaliknya, anak belajar ibadah dimulai dari 

keluarga, sehingga anak tidak merasa terpaksa atau terbebani ketika 

mendapatkan pendidikan salat di sekolah atau pesantren. Kemudian 

ketika anak pulang ke rumah, ibadahnya tetap terjaga karena anak 

bersama orang-orang yang melaksanakan salat dalam lingkungan 

keluarga.
66

  

b. Metode Bimbingan bagi Ibadah Anak 

Adapun dalam membimbing ibadah anak, orang tua dapat 

menerapkan beberapa cara sesuai metode berikut: 

Pertama, metode keteladanan. Metode keteladanan merupakan 

metode membimbing anak melalui pemberian contoh dan teladan 

nyata. Metode tersebut terbukti menjadi cara paling ampuh dalam 
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pembentukan karakter anak. Anak akan memperoleh contoh dan 

teladan langsung dari pemimpin keluarga sekaligus individu terdekat 

anak, yaitu orang tua. Bahkan tanpa disengaja sekalipun, segala 

perilaku orang tua akan terpatri dalam jiwa anak. Anak akan 

merefleksikan segala perilaku yang telah dicontohkan orang tuanya.
67

 

Oleh karena itu, jika orang tua ingin anaknya istiqomah menjalankan 

ibadah sesuai ajaran Islam, maka orang tua harus menjadi teladan 

nyata terlebih dulu. Orang tua harus istiqomah dalam menjalankan 

ibadah terlebih dulu agar anak tergugah hatinya untuk mengamalkan 

hal serupa.  

Kedua, metode pembiasaan. Pembiasaan adalah segala perilaku 

yang dikerjakan secara berulang-ulang sampai terbentuk kebiasaan. 

Metode pembiasaan merupakan metode bimbingan dengan cara 

mengulang-ulangi perilaku yang akan dibentuk menjadi kebiasaan. 

Dengan demikian, orang tua dapat mengimplementasikan metode 

pembiasaan untuk membimbing anak, membentuk perilaku anak yang 

istiqomah dalam beribadah. Indikasi bahwa suatu perilaku tersebut 

telah menjadi kebiasaan adalah ketika anak berperilaku sesuai apa 

yang telah berulang kali dikerjakannya tanpa berpikir terlalu lama. 

Jadi, keberhasilan metode pembiasaan dalam bimbingan dapat dilihat 

dari ibadah anak, misalnya seperti yang awalnya melaksanakan salat 
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fardhu tidak awal waktu berubah menjadi melaksanakan salat pada 

awal waktu.
68

  

Ketiga, metode nasihat. Nasihat atau anjuran yang tulus akan 

mudah diterima oleh jiwa yang jernih, hati yang terbuka, dan akal yang 

sehat.
69

 Oleh karena itu, orang tua hendaknya memahami anak terlebih 

dulu. Orang tua hendaknya memilih waktu dan kata yang tepat dalam 

menyampaikan nasihat, agar anak benar-benar mendengarkan dan 

menerima nasihat orang tua. Misalnya seperti saat anak terburu-buru 

dalam berwudu sehingga ada anggota tubuh yang kurang terbasuh, 

orang tua dapat menasihati anak dengan ucapan lembut dan penuh 

kasih sayang.  

Keempat, metode perhatian atau pengawasan. Memperhatikan 

dan mengawasi anak menjadi salah satu kewajiban orang tua sebagai 

individu yang paling dekat dengan anak. Sudah menjadi keharusan 

bagi orang tua untuk memperhatikan dan mengawasi perkembangan 

anak bahkan dari sebelum anak lahir. Bentuk perhatian orang tua 

tampak ketika anak berperilaku kurang tepat, kemudian orang tua 

memberikan arahan secara bijak. Orang tua memberikan arahan agar 

anak dapat memahami mana tindakan benar dan salah. Orang tua 

hendaknya mempercayai anaknya tetapi bukan berarti orang tua 

membiarkan anak begitu saja dan meyakini bahwa anaknya akan 

selamat di dunia dan akhirat. Orang tua berkewajiban memberi 
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bimbingan, terutama bimbingan mengenai perintah dan larangan Allah 

SWT.
70

 khususnya dalam aspek ibadah anak. 

Kelima, metode permainan. Orang tua dapat menggunakan 

metode permainan untuk mengoptimalkan perkembangan nilai agama 

dan moral anak, khususnya anak usia dini. Permainan yang dapat 

digunakan seperti permainan dalam bentuk nyanyian. Orang tua 

mengajak anak untuk bernyanyi bersama. Lagu-lagu yang dinyanyikan 

memuat tentang nilai agama dan moral. Tujuan metode permainan 

adalah untuk mengenalkan nilai agama dan moral, mengatasi rasa 

bosan pada anak, agar nilai agama dan moral lekat dalam ingatan anak 

serta membuat anak senang dan gembira. 

Keenam, metode cerita. Orang tua dapat menerapkan metode 

cerita sebagai upaya mengoptimalkan perkembangan nilai Agama dan 

moral anak. Orang tua dapat menceritakan kisah-kisah Nabi dan Rasul, 

kisah sahabat Nabi atau cerita tentang kealiman dan kepandaian tokoh-

tokoh Islam seperti Luqman, Shalahuddin al-Ayubi, Ibnu Sina dan 

lainnya sebagainya.  

Ketujuh, metode dialog. Metode dialog penting bagi anak, 

terutama bagi anak usia remaja. Ketika anak masih pada masa anak-

anak, anak mudah menerima bahkan menelan mentah-mentah 

perkataan orang tua. Meski anak-anak gemar berulang kali bertanya, 

namun pada akhirnya anak-anak mudah menerima perkataan orang tua. 
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Namun ketika anak memasuki masa remaja, anak akan berubah. Anak 

remaja akan selalu memikirkan dan mempertanyakan dalam hati 

mengenai segala hal yang diajarkan kepadanya, terutama apabila 

perihal tersebut dirasa tidak masuk akal. Namun ada kalanya anak 

remaja akan banyak bertanya tentang segala hal kepada siapa pun yang 

dekat dengannya atau pun individu yang dipercayainya, seperti orang 

tua. Oleh karena itu, orang tua dituntut untuk mampu memberikan 

menjelaskan mengenai segala hal, khususnya perihal terkait ajaran 

agama Islam secara konkret tanpa mendiskriminasi anak dan tanpa 

mematahkan rasa ingin tahu anak. Segala pemahaman terhadap agama 

hendaknya dapat orang tua jelaskan secara jelas tanpa menutup proses 

dialogis dengan anak.
71

 

Allah SWT berfirman dalam surah An-Nahl (16) ayat 125: 

                         

                       

        

 

Terjemahnya: “Serulah (manusia) kepada jalan Tuhanmu dengan 

hikmah dan pengajaran yang baik, dan berdebatlah 

dengan mereka dengan cara yang baik. 

Sesungguhnya Tuhanmu, Dialah yang lebih 

mengetahui siapa yang sesat dari jalan-Nya dan 

Dialah yang lebih mengetahui siapa yang 

mendapat petunjuk.”
72
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c. Kendala Orang Tua dalam Membimbing Salat Anak 

Kendala sering kali dijumpai ketika individu mengupayakan 

suatu hal untuk mencapai tujuan, begitu pun bagi orang tua mualaf. 

Beberapa kendala orang tua dalam membimbing ibadah anak yaitu: 

Pertama, berlebihan dalam mencintai anak. Kecintaan yang 

berlebihan terhadap anak menyebabkan orang tua buta kebenaran. 

Orang tua yang mencintai anaknya secara berlebihan akan lupa diri, 

lupa kepada Allah dan bahkan sampai menunjukkan sikap angkuh 

kepada orang lain.
73

  Orang tua menjadi mudah puas dan terus 

membangga-banggakan anak. Melihat anaknya beribadah, orang tua 

mudah puas meskipun anaknya tidak istiqomah ibadahnya. Di sisi lain, 

ada kalanya perasaan cinta yang berlebihan membuat orang tua keliru 

dalam mengasuh anak. Misalnya seperti seorang Ibu merasa tidak tega 

membangunkan anak untuk melaksanakan salat subuh karena anak 

tampak tidur pulas. Padahal seharusnya orang tua sedikit lebih tega, 

bersikap lebih tegas agar anak mengerti mana hal yang penting dan 

dibutuhkan oleh anak. Orang tua dapat membimbing anak dengan cara 

mengajaknya salat bersama.
74

 Seperti ketika Ayah akan berangkat ke 

masjid, Ayah dapat membimbing anak dengan cara mengajaknya ikut 

bersama. Tujuannya agar anak mengenal salat berjamaah dan 

bersosialisasi di lingkungan masjid. Jangan sampai karena cinta 

kepada anak, Ayah sampai khawatir berlebihan, takut anak merepotkan 
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atau membuat keributan sehingga memilih untuk tidak mengajak anak 

ke masjid.
75

  

Kedua, orang tua sibuk bekerja. Terkadang orang tua sibuk 

mengejar kebutuhan hidup keluarga sampai menghabiskan banyak 

waktu, tenaga, dan usia. Orang tua jadi tidak memiliki waktu untuk 

membimbing salat anak-anaknya karena sibuk mengejar kebutuhan 

hidup keluarga.
76

 Anak menjadi kurang memperoleh perhatian, kurang 

mendapatkan kesempatan untuk berdialog dengan orang tua. Begitu 

pun sebaliknya, orang tua kekurangan waktu untuk sekedar 

membimbing anak. 

Ketiga, kurangnya pengetahuan dan pemahaman orang tua 

mengenai ajaran islam. Akibat kurangnya pengetahuan dan 

pemahaman orang tua mengenai ajaran islam, akhirnya orang tua 

mengajarkan agama semampunya saja. Selebihnya, orang tua 

menitipkan anak di madrasah, masjid atau musholla, TPA, serta di 

tempat tinggal ustadz dan ustadzah terdekat yang orang tua anggap 

lebih mampu mengajarkan Agama Islam, akhlak, dan ibadah.
77

  

Keempat, karakteristik anak. Anak, khususnya anak usia dini 

memiliki karakteristik unik. Karakteristik Anak, khususnya anak usia 

dini dapat menjadi kendala bagi orang tua mualaf. Karakteristik unik 

tersebut seperti anak lebih gemar bermain, selalu ingin tahu hal-hal 
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baru, bertindak secara spontan, cepat bosan pada hal-hal monoton.
78

  

Oleh karena itu, orang tua mualaf dituntut untuk sabar menghadapi 

karakteristik anak dan pantang menyerah dalam membimbing anak. 

d. Salat dan Hukumnya bagi Anak 

Menurut bahasa, salat artinya do'a. Sedangkan menurut syara', 

salat artinya menghadapkan jiwa dan raga kepada Allah atas dasar 

ketakwaan hamba kepada Tuhannya, khusyuk dan ikhlas 

mengagungkan kebesaran-Nya dalam bentuk serangkaian perkataan 

dan perbuatan, dimulai dari takbir dan diakhiri dengan salam sesuai 

cara-cara dan syarat-syarat yang telah ditentukan.
79

  

Salat dapat diartikan sebagai ibadah kepada Allah SWT. berupa 

perkataan dan perbuatan yang diawali dengan takbir dan diakhiri 

dengan salam mengikuti syarat dan rukun yang telah ditentukan syara'. 

Salat juga dapat diartikan sebagai upaya penyerahan diri lahir dan 

batin kepada Allah melalui ibadah untuk memohon ridhonya.
80

  Jadi 

kesimpulannya, salat adalah serangkaian perkataan dan perbuatan atas 

dasar ketakwaan, dimulai dari takbir dan diakhiri dengan salam sesuai 

syarat dan rukun yang telah ditetapkan syara', sebagai upaya 

penyerahan diri menghadapkan jiwa dan raga demi memperoleh ridho 

Allah SWT. 

Salat menjadi ibadah yang paling utama untuk membuktikan 

keislaman individu. Islam memandang salat sebagai tiang agama dan 
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menjadi amalan pertama yang akan dihisab di hari kiamat. Oleh karena 

itu, amalan salat sangat penting untuk ditanamkan dalam jiwa anak 

sejak dini oleh orang tua.
81

  

Menurut syara' anak kecil memang belum dibebankan taklif 

atau kewajiban oleh Allah. Salat juga termasuk ibadah yang belum 

menjadi kewajiban baginya. Meski demikian, tidak ada penjelasan 

rinci dalam Al-Qur‟an dan Hadits yang menyatakan bahwa ibadah, 

khususnya salat yang dilakukan oleh anak belum baligh itu tidak sah. 

Karena sah atau tidaknya salat berkaitan dengan syarat sahnya salat, 

seperti suci dari hadas, mengetahui masuknya waktu salat, menghadap 

kiblat, menutup aurat, dan suci dari najis. Sedangkan perihal sudah 

baligh atau belum itu berkaitan dengan syarat wajib salat, seperti 

Islam, tidak gila (berakal), suci dari haid dan nifas, sampainya dakwah 

Islam serta sehatnya indra yang berimplikasi kepada siapa saja salat itu 

diwajibkan.
82

 Jadi, jika semua syarat sah salat tersebut berhasil 

dipenuhi oleh anak yang belum baligh, maka salat anak tersebut sah 

menurut syariat Islam. Namun salat tersebut tidak diwajibkan baginya 

karena belum baligh, belum memenuhi salah satu syarat wajib salat. 

Berdasarkan kisah hidup Rasulullah SAW, beliau terkadang 

membawa dua cucu tercinta yaitu Hasan dan Husein dalam salat 

jamaah. Perbuatan tersebut jelas menjadi isyarat dibolehkannya 

membawa anak kecil dalam salat, terutama apabila perbuatan tersebut 
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bertujuan untuk mengenalkan salat kepada anak. Jadi, bimbingan salat 

kepada anak termasuk sunnah rasul. Lalu, apabila salat tidak sah bagi 

anak kecil, terutama bagi yang mampu memenuhi syarat sah salat, 

tentu perihal tersebut memiliki kontradiksi dengan salah satu sabda 

Rasulullah SAW tentang memerintahkan anak untuk salat sejak usia 7 

tahun. Sedangkan anak usia 7 tahun itu usia anak yang belum baligh. 

Rasulullah SAW tidak memberikan contoh yang tidak mengandung 

manfaat bagi umatnya. Selain itu, sesuatu yang bermanfaat tidak 

mungkin terkandung dalam hal-hal yang bersifat sia-sia (mulghah).
83

  

e. Fadhilah Salat 

Salat memiliki fadhilah atau keutamaan. Keutamaan salat amat 

perlu untuk diketahui dan dipahami oleh anak. Tujuannya agar anak 

istiqomah dalam melaksanakan salat dan memperoleh manfaatnya. 

Adapun fadhilah salat adalah sebagai berikut: 

Pertama, salat sebagai tiang agama. Kedudukan salat dalam 

Islam tidak dapat disamakan dengan ibadah-ibadah lainnya. Salat 

menjadi tiang agama Islam. Islam tidak dapat berdiri tegak tanpa 

keberadaan tiang tersebut.
84

 Islam akan kokoh apabila umatnya 

istiqomah mendirikan salat. Sedangkan usia manusia hidup di dunia 

tidak lama. Maka dibutuhkan generasi yang istiqomah dalam 

melaksnakan salat dan mampu membimbing keturunannya agar 
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menjadi mukmin yang senantiasa mendirikan salat. Dengan demikian, 

kekokohan Islam dapat terjaga. 

Kedua, salat amalan pertama yang dihisab. Salat menjadi 

amalan pertama kali yang akan dihisab atau diperhitungkan. Jika amal 

salat mukmin baik dan lulus saat awal dihisab, maka amal-amal lain 

pun akan memperoleh kemudahan saat hari perhitungan. Namun jika 

masih tersisa masalah dalam amalan salat mukmin, maka amal-amal 

lain pun akan terhambat saat dihisab.  

Ketiga, salat garis pemisah Islam dan kufur. Kewajiban yang 

paling utama adalah salat. Salat menjadi ibadah harian yang 

dilaksanakan berulang kali. Salat merupakan garis pemisah antara 

iman dan kufur, pembeda antara orang-orang beriman dan orang-orang 

kafir.
85

 Oleh karena itu, jangan sampai orang tua membiarkan anaknya 

meninggalkan salat meski belum baligh. Sebab untuk menciptakan 

generasi yang istiqomah mendirikan salat, peran orang tua amat 

dibutuhkan. 

f. Aspek-aspek dalam Salat. 

Ibadah dilaksanakan tidak hanya berupa gerakan dan ucapan 

tanpa makna serta kesadaran. Bahkan ada beberapa Ibadah yang telah 

ditentukan waktunya dan tidak boleh berimprovisasi, baik dalam 

bentuk menambahkan atau mengurangi ucapan maupun perbuatannya. 

Salah satu ibadah tersebut adalah salat. Salat yang dapat memberi 
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manfaat adalah salat yang tidak sekedar melaksanakan kewajiban, 

tetapi juga melaksanakan beberapa aspek berikut secara Istiqomah: 

Pertama, kesungguhan niat. Niat adalah kesadaran dalam 

pelaksanaan suatu kegiatan. Niat tidak hanya harus ada sebelum 

melaksanakan suatu kegiatan, tetapi juga harus ada selama kegiatan 

dilaksanakan. Apabila diimplementasikan dalam ibadah salat, niat 

yang dilaksanakan sebelum salat bertujuan untuk menyiapkan diri dan 

sadar bahwa akan melaksanakan prosesi penyembahan kepada Allah 

Swt. Sedangkan niat selama melaksanakan salat bertujuan agar 

mukmin tetap menyadari bahwa sedang menyembah Allah SWT 

melalui salat.
86

 Jadi, apabila mukmin berusaha sungguh-sungguh 

dalam niat salatnya, maka manfaat salat pun semakin mudah 

diperolehnya. Namun jika mukmin melaksanakan salat hanya dengan 

memasang niat supaya terbebas dari kewajiban, maka mukmin pun 

hanya akan memperoleh itu saja. Mukmin tidak akan memperoleh apa-

apa kecuali tunainya kewajiban saja. 

Kedua, menjalankan salat pada awal waktu. Menjalankan 

ibadah pada awal waktu berlaku untuk ibadah yang telah ditentukan 

waktunya seperti salat. Jawaban dari pertanyaan mengapa masih 

banyak mukmin yang gemar menunda-nunda salat mungkin karena 

mereka memiliki persepsi mengenai pahala dan sahnya salat dalam 

waktu tertentu itu datar saja, tidak berbeda jauh bahkan mungkin tidak 
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ada perbedaan. Pada umumnya, mukmin hanya mengetahui bahwa 

lebih baik melaksanakan salat di awal waktu daripada 

melaksanakannya di akhir waktu. Pengetahuan tersebut saja yang para 

mukmin jadikan sebagai pedoman. Oleh karena itu, tidak ada rasa risau 

bagi mukmin untuk melaksanakan salat di akhir waktu sebab yang 

terpenting salatnya masih sah, masih masuk waktu, dan perbandingan 

perolehan pahala tidak jauh berbeda dengan pelaksanaan salat di awal 

waktu. Padahal pahala bukan sesuatu yang tampak dan dapat manusia 

hitung sendiri. Pada akhirnya, waktu yang paling baik tetaplah waktu 

awal, tidak ada manfaat yang dapat diperoleh apabila mukmin 

menunda-nunda waktu salat apalagi tanpa alasan yang dapat 

dibenarkan.
87

 Allah SWT. berfirman dalam surah Al-Ma'un (107) ayat 

4-5: 

                      

Terjemahnya: “Maka celakalah orang yang salat, (yaitu) orang-

orang yang lalai terhadap salatnya.”
88

 

 

Menunda-nunda salat tanpa alasan yang dapat dibenarkan dapat 

menjadi salah satu indikasi lalainya individu dalam melaksanakan 

salat. Manfaat ibadah akan sulit diperoleh apabila terbiasa 

melaksanakan ibadah, khususnya salat di akhir waktu dan sengaja 

menunda-nunda dalam pelaksanaannya. Jadi, lebih baik menyegerakan 

                                                           
87

 Kusumawardana, Ibadah, 55-56. 
88

 Gaihan, Al-Qur’an dan Terjemahnya, 1074. 



 

 

 

50 

salat pada awal waktu dari pada melaksanakannya di akhir waktu tanpa 

memperoleh manfaat apapun. 

Ketiga, benar tata-tertibnya. Sebagai ibadah mahdhah, salat 

sifatnya sangat terikat yaitu hanya dilaksanakan berdasarkan ittiba' 

atau meniru penuh kepada sesuai yang dicontohkan dan diatur oleh 

Rasulullah SAW. Hukum salat justru menjadi bid'ah dholalah apabila 

mukmin berimprovisasi, melaksanakan salat dengan mengurangi atau 

melebihi dari apa yang telah Rasulullah SAW contohkan dan atur 

apalagi sampai menciptakan salat model baru.
89

  

Keempat, memahami makna bacaan-bacaan dalam salat. Allah 

SWT berfirman di dalam surah An-Nisa (4) ayat 43: 

                       

                      

                          

                        

            

Terjemahnya: “Wahai orang yang beriman! Janganlah kamu 

mendekati salat ketika kamu dalam keadaan mabuk, 

sampai kamu sadar apa yang kamu ucapkan, dan 

jangan pula (kamu hampiri masjid ketika kamu) 

dalam keadaan junub kecuali sekedar melewati jalan 

saja, sebelum kamu mandi (mandi junub). Adapun 

jika kamu sakit atau sedang dalam perjalanan atau 

sehabis buang air atau kamu telah menyentuh 

perempuan, sedangkan kamu tidak mendapat air, 
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maka bertayamumlah kamu dengan debu yang baik 

(suci); usaplah wajahmu dan tanganmu dengan 

(debu) itu. Sungguh, Allah Maha Pemaaf, Maha 

Pengampun.”
90

 

 

Memahami makna bacaan-bacaan salat berhubungan erat 

dengan thuma'ninah atau menghadirkan rasa dalam salat. Apabila 

mukmin tidak menghadirkan rasa, maka mukmin sulit paham dengan 

makna bahkan dengan apa yang dibacanya dalam salat. Keadaan 

mukmin yang mengalami hal tersebut dapat disamakan dengan 

keadaan orang mabuk. Orang mabuk tidak paham dengan apa yang 

diucapkan. 

Perihal memahami makna dalam bacaan-bacaan salat dapat 

digarisbawahi sebab kadang-kadang bibir mengucapkan sesuatu 

namun mendahului hatinya, tiba-tiba saja surah Al-Fatihah telah 

selesai dibaca namun tidak sadar dengan apa yang dibaca. Individu 

mengerti artinya, namun tidak sadar dalam pengucapannya sehingga 

tidak paham akan maknanya.
91

 Jika mukmin istiqomah melaksanakan 

salat namun tidak paham makna bahkan sering tidak sadar saat 

melafalkan bacaan-bacaan salat, maka manfaat salat pun akan sulit 

diperolehnya. 
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g. Hikmah Salat 

Salat banyak memberikan hikmah kepada mukmin yang 

melaksanakannya. Allah SWT telah berjanji kepada hamba-Nya yang 

melaksanakan salat lima waktu. Allah SWT akan memasukkan hamba-

Nya yang taat ke dalam surga. Selain itu, mukmin juga akan 

mendapatkan banyak hikmah dari salat. Adapun hikmah-hikmah salat 

di antaranya: 

1) Memunculkan rasa tentram 

2) Meningkatkan kedisiplinan 

3) Terbiasa senantiasa mengingat Allah  

4) Terbiasa senantiasa menjaga kebersihan 

5) Terbiasa mendekatkan diri pada Allah 

6) Mampu menghapuskan dosa-dosa
92

  

7) Meningkatkan ketakwaan mukmin kepada Allah.  

8) Menciptakan ketenangan dalam diri (lahir dan batin). 

9) Mencegah mukmin dari perbuatan keji dan mungkar. 

10) Memperoleh ridha Allah SWT.
93

  

h. Urgensi Wudu sebagai Syarat Sah Salat 

Berwudu atau wudu secara etimologi artinya bersih dan indah. 

Sedangkan menurut syara', wudu artinya membersihkan anggota tubuh 

dengan tujuan menghilangkan hadas kecil.
94
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Wudu adalah membersihkan tubuh yang dimulai dari bismillah 

dan diakhiri dengan syahadat sebagai prasyarat untuk melaksanakan 

salat dengan menyempurnakan tata tertibnya dan tanpa ada bacaan 

apa-apa saat tiap-tiap anggota tubuh dibasuh.
95

 Jadi, wudu adalah 

membersihkan tiap-tiap anggota tubuh dan menyempurnakan tata-

tertibnya, dimulai dari bismillah dan diakhiri dengan syahadat sebagai 

prasyarat mendirikan salat. 

ِو َعْن ُْحْرَاَن َأنَّ ُعْثَماَن ْبَن َعفَّ  ُو َعَلْيِو َو َسلَّمَ اَن قَاَل َرُسْوُل اللّ  َمْن َأََتَّ  َصلَّى اللّ 
نَ ُهنَّ اْلُوُضْوَء َكَم أََمرَُه اللّ    و تَ َعاىل فَالصََّلَوُت اْلَمْكتُ ْوبَاُت َكفَّارَاٌت ِلَما بَ ي ْ

 

Terjemahnya: “Dari Humran, bahwasannya Utsman ra. berkata: 

“Rasulullah saw. telah bersabda, “Barangsiapa 

menyempurnakan wudu sebagaimana yang 

diperintahkan oleh Allah SWT. maka salat-salat 

wajib tersebut menjadi pelebur dosa antara salat 

yang satu dengan yang lainnya.”” 

 

Allah telah berfirman mengenai tata cara wudu yang berbunyi: 

Surah Al-Maidah (5) ayat 6: 
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Terjemahnya: “Wahai orang-orang yang beriman! Apabila kamu 

hendak melaksanakan salat, maka basuhlah wajahmu 

dan tanganmu sampai ke siku, dan sapulah kepalamu 

dan (basuh) kedua kakimu sampai ke kedua mata kaki. 

Jika kamu junub, maka mandilah. Dan jika kamu sakit 

atau dalam perjalanan atau kembali dari tempat buang 

air (kakus) atau menyentuh perempuan, maka jika kamu 

tidak memperoleh air, maka bertayamumlah dengan 

debu yang baik (suci); usaplah wajahmu dan tanganmu 

dengan (debu) itu. Allah tidak ingin menyulitkan kamu, 

tetapi Dia hendak membersihkan kamu dan 

menyempurnakan nikmat-Nya bagimu, agar kamu 

bersyukur.”
96

 

 

Penting bagi setiap mukmin mengetahui tentang urgensi wudu 

bagi sahnya salat yang mukmin laksanakan. Mukmin yang akan 

melaksanakan salat wajib wudu terlebih dulu karena wudu menjadi 

salah satu dari beberapa syarat sah salat.
97

  

Penting bagi mukmin mengetahui, memahami, dan 

mengamalkan wudu tanpa mengabaikan tata-tertibnya. Sebab, jika ada 

salah satu tata tertib wudu yang terlupakan atau tidak sempurna, maka 

perihal tersebut akan mengakibatkan tidak hilangnya hadats dan 

menjadikan wudu mukmin tidak sah. Kemudian, apabila wudu 

mukmin tidak sah, salatnya pun menjadi tidak sah. Dengan demikian, 

meskipun individu melaksanakan salat secara istiqomah, sedangkan 

salatnya tidak sah, manfaat salat pun akan semakin sulit diperolehnya. 
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i. Hikmah Wudu 

Wudu tidak hanya dapat menghilangkan hadats kecil pada diri 

mukmin, tetapi wudu juga banyak memberikan hikmah atau manfaat 

kepada mukmin yang menyempurnakan wudunya sesuai syara'. 

Adapun hikmah-hikmah wudu antara lain: 

Pertama, menghapuskan dosa-dosa. Wudu dapat 

menghapuskan dosa-dosa mukmin. Dosa-dosa yang menempel pada 

tiap-tiap anggota tubuh akan keluar dan dihapuskan dari diri 

mukmin.
98

  

Kedua, membersihkan lahir dan batin. Mukmin yang menyebut 

nama Allah SWT. dalam wudunya, lahir dan batinnya akan bersih. 

Bahkan apabila individu tidak menyebut nama Allah dalam wudunya, 

tiap-tiap anggota wudunya tetap akan bersih. Jadi, tanpa menyebut 

nama Allah SWT. dalam wudu, Wudu individu hanya akan 

membersihkan fisik, tidak dengan batinnya.  

Ketiga, membantu meredam amarah. Amarah datangnya dari 

setan yang tercipta dari api. Maka dari itu, amarah individu dapat 

diredam dengan cara berwudu dan menyempurnakan wudunya.   

Keempat, Membuat wajah berseri-seri. Wudu dapat membuat 

wajah mukmin yang menyempurnakan wudunya menjadi berseri-seri. 

Jika mukmin berwudu dan menyempurnakan wudunya, maka bekas 
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wudunya akan memancarkan cahaya bersih putih di hari kiamat 

kelak.
99

  

Kelima, menjaga kesehatan fisik. Ketika mukmin berwudu 

dengan sempurna, Kesehatan fisiknya akan terjaga. Apabila di rinci, 

manfaat wudu bagi kesehatan antara lain: Pertama, wudu dapat 

menjaga keseimbangan pH permukaan kulit. Peran penting pH pada 

permukaan kulit adalah dapat melindungi tubuh. Keseimbangan pH 

pada permukaan kulit dapat membatasi perkembangan kuman yang 

akan menimbulkan penyakit. Ketika berwudu, tiap-tiap anggota tubuh 

terbasuh air. Ketika kulit terbasuh air, keseimbangan pH dan 

kelembaban kulit akan terkoreksi kembali dan diharapkan dapat 

kembali normal. Jadi, masalah perkembangan kuman dapat teratasi 

sebab keseimbangan pH terjaga. 

Kedua, wudu dapat membersihkan epidermis kulit. Kulit 

manusia terdiri dari beberapa lapisan, salah satunya adalah epidermis 

kulit. Epidermis kulit merupakan lapisan terluar kulit, dapat 

mengadakan kontak langsung dengan lingkungan luar. Ketika 

berwudu, air akan membantu membuang kotoran berupa sisa-sisa sel 

kulit mati dan mengurangi jumlah bakteri pada epidermis kulit. 

Ketiga, wudu dapat menjaga kesehatan sistem peredaran darah. 

Berdasarkan pendapat para ahli pada lembaga riset trombosit di 

(London), Wudu mampu memperbaiki dan melancarkan sistem 
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peredaran darah. Wudu juga dapat meningkatkan produksi sel-sel 

darah putih atau leukosit.  

Keempat, wudu membuat tubuh jadi rileks. Tubuh menjadi 

rileks setelah berwudu sebab suara gemericik air dan kesejukannya 

dapat merelaksasi tubuh. Selain itu, suara gemericik air dan 

kesejukannya dapat mengembalikan kemampuan kerja otot-otot 

tubuh.
100
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BAB III  

METODE PENELITIAN 

 

A. Pendekatan dan Jenis Penelitian 

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Penelitian kualitatif 

adalah pengumpulan data pada suatu latar alamiah dengan tujuan untuk 

menginterpretasikan fenomena yang sedang terjadi.
101

 Alasan peneliti 

memutuskan untuk menggunakan pendekatan kualitatif adalah karena peneliti 

dapat mengumpulkan dan mendalami data mengenai peran orang tua mualaf 

dalam membimbing ibadah anak dari latar alamiahnya. Melalui fenomena 

tersebut, peneliti dapat memperoleh hasil penelitian berupa tafsiran makna 

dari fenomena yang sedang terjadi.  

Jenis penelitian ini menggunakan jenis penelitian deskriptif. Jenis 

penelitian deskriptif merupakan jenis penelitian dimana perilaku manusia 

dalam konteks natural tertentu memungkinkan untuk dideskripsikan. Konteks 

tersebut yaitu konteks yang utuh dan menyeluruh. Sebab, makna dalam suatu 

fenomena hanya dapat diperoleh dari keseluruhan konteks tersebut.
102

 Alasan 

peneliti memutuskan untuk menggunakan jenis penelitian deskriptif adalah 

karena peneliti ingin mendeskripsikan mengenai peran orang tua mualaf dalam 

membimbing ibadah anak di Kampung Islam Kepaon, Denpasar Bali. 

Pendeskripsian tersebut dimulai dari pendeskripsian mengenai pengalaman 
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keberagamaan orang tua mualaf, kemudian peneliti akan mendeskripsikan 

mengenai peran orang tua mualaf dalam membimbing salat dan wudu anak di 

Kampung Islam Kepaon, Denpasar Bali. Oleh karena itu, peneliti wajib terjun 

langsung dalam konteks natural yang memungkinkan untuk mengamati 

perilaku orang tua mualaf dalam membimbing ibadah anak. Tujuannya agar 

peneliti dapat memperoleh dan mengumpulkan data sesuai fokus dan tujuan 

penelitian yang nantinya dapat peneliti uraikan pada bab berikutnya. 

B. Lokasi Penelitian 

 Lokasi penelitian ini bertempat di Kampung Islam Kepaon. Kampung 

Islam Kepaon merupakan nama sebuah dusun yang terletak di Desa Pemogan, 

Kecamatan Denpasar Selatan, Provinsi Bali. Alasan peneliti memutuskan 

untuk melaksanakan penelitian di Kampung Islam Kepaon karena dusun 

tersebut terkenal akan para penduduk asli Bali yang secara turun temurun 

memeluk Agama Islam. Bahkan beberapa individu keturunan asli Kampung 

Islam Kepaon menikah dengan individu yang semula beragama Hindu 

kemudian bertempat tinggal di dusun tersebut. Mereka membentuk keluarga 

dengan melahirkan dan membesarkan keturunan baru asli Kampung Islam 

Kepaon. 

C. Subyek Penelitian 

Adapun subyek yang menjadi sasaran atau sumber data dalam 

penelitian ini dipilih dengan menggunakan teknik Snowball. Teknik Snowball 

adalah teknik pengambilan sumber data yang pada awalnya berjumlah sedikit 

kemudian semakin lama semakin besar jumlahnya. Mengenai waktu 
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penentuan subyek penelitian, penentuan dilakukan saat peneliti mulai 

memasuki lapangan dan selama penelitian berlangsung.
103

 Berikut subyek atau 

sumber data yang akan digunakan dalam penelitian ini: 

1. Sumber primer 

Sumber primer adalah sumber data pertama, yang langsung memberikan 

data kepada peneliti. Sumber primer dalam penelitian ini antara lain: 

a. Kepala dusun Kampung Islam Kepaon, Desa Pemogan, Kecamatan 

Denpasar Selatan, Provinsi Bali.  

b. Orang tua mualaf  

c. Anak   

2. Sumber sekunder 

Sumber sekunder merupakan sumber kedua. Sumber sekunder tidak 

langsung memberikan data kepada peneliti. Data dapat diperoleh lewat 

orang lain atau lewat dokumen.
104

 Sumber sekunder dalam penelitian ini 

antara lain: 

a. Dokumen terkait subjek dan objek penelitian. 

b. Data tambahan terkait penelitian dari buku, jurnal, atau publikasi 

pemerintah. 

c. Foto-foto selama kegiatan penelitian. 

Teknik Snowball digunakan peneliti untuk memilih salah satu 

sumber primer dalam penelitian ini. Salah satu sumber primer yang 

dimaksud adalah para orang tua mualaf di Kampung Islam Kepaon. 
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Adapun kriteria-kriteria orang tua mualaf yang peneliti pilih untuk menjadi 

informan sekaligus sumber primer dalam penelitian ini adalah sebagai 

berikut: 

1. Memiliki pengalaman konversi agama menjadi mualaf,  

2. Bertempat tinggal di Kampung Islam Kepaon sejak pasca menikah,  

3. Memiliki anak,  

4. Bersedia menjadi informan atau narasumber bagi penelitian ini. 

D. Teknik Pengumpulan Data 

Teknik pengumpulan data merupakan langkah paling strategis dalam 

penelitian, karena penelitian memiliki tujuan utama yaitu memperoleh data. 

Tanpa mengetahui teknik pengumpulan data, peneliti tidak akan memperoleh 

data sesuai standar yang ditetapkan.
105

 Adapun teknik yang digunakan dalam 

penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Observasi 

Observasi atau pengamatan adalah dasar dari segala ilmu 

pengetahuan. Peneliti dapat belajar mengenai perilaku dan makna dari 

perilaku manusia melalui observasi.
106

 Teknik observasi yang digunakan 

dalam penelitian ini adalah teknik observasi berperan serta atau participant 

observation. Participant observation merupakan metode pengumpulan 

data yang peneliti gunakan untuk memperoleh data penelitian melalui 

pengamatan dan penginderaan di mana observer atau peneliti benar ada 

dalam keseharian informan atau subyek yang diteliti, keberadaan peneliti 
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dapat terlibat secara aktif maupun tidak aktif.
107

 Peneliti menggunakan 

teknik observasi untuk memperoleh data sebagai berikut: 

a. Mengamati objek penelitian sesuai latar alamiahnya serta komponen-

komponen yang terlibat di dalamnya 

b. Mengamati perilaku subyek penelitian, khususnya ibadah anak 

c. Mengamati peran orang tua mualaf dalam meningkatkan konsistensi 

ibadah anak. 

2. Wawancara 

 Wawancara merupakan bertemunya dua orang untuk bertukar 

informasi dan ide melalui kegiatan tanya jawab, sehingga makna dapat 

terrekonstruksi dalam suatu topik tertentu.
108

 Wawancara merupakan salah 

satu perlakuan peneliti terhadap narasumber untuk memperoleh data 

secara mendalam.
109

 Peneliti menggunakan teknik wawancara agar peneliti 

dapat mengetahui hal-hal yang Iebih mendalam mengenai interpretasi 

narasumber terhadap situasi dan fenomena yang terjadi, di mana hal 

tersebut tidak dapat diperoleh dari observasi.
110

  

a. Peneliti menggunakan teknik wawancara untuk memperoleh data 

sebagai berikut: 

b. Informasi mengenai objek penelitian di lapangan sesuai pengetahuan 

informan. 
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c. Informasi terkait fokus penelitian sesuai pengetahuan, pengalaman, 

dan persepsi informan. 

3. Dokumentasi 

 Pengkajian isi dokumen merupakan satu teknik pengumpulan data 

di mana peneliti memanfaatkan catatan, arsip, gambar, film, foto, dan 

dokumen-dokumen lainnya yang memuat catatan penting terkait masalah. 

Adapun data dalam dokumen yang akan dikaji tersebut memiliki 

kemungkinan besar telah diperoleh secara lengkap, sah, dan bukan 

berdasarkan perkiraan semata. Apabila dibandingkan dengan teknik 

pengumpulan data yang lain, teknik dokumen dianggap lebih mudah, 

sebab peneliti hanya perlu menyusun lembar berisi data yang relevan dan 

sesuai untuk dimasukkan atau dipindahkan dari dokumen ke dalam 

catatan.
111

  

 Peneliti menggunakan teknik dokumen untuk memperoleh data 

sebagai berikut: 

1. Dokumen terkait subyek dan objek penelitian. 

2. Data tambahan terkait penelitian dari sumber sekunder. 

3. Foto-foto selama kegiatan penelitian 

E. Analisis Data 

Analisis data merupakan proses pencarian dan penyusunan data yang 

diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan dokumentasi secara 

sistematis, dengan cara pengorganisasian data ke dalam kategori, penjabaran 
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ke dalam unit-unit, melakukan sintesis, penyusunan ke dalam pola, memilih 

data mana yang penting dan yang akan dipelajari, serta membuat kesimpulan 

sehingga mudah dipahami oleh diri sendiri maupun orang lain.
112

  

 Penelitian ini menggunakan teknik analisis data model Miles dan 

Huberman yang komponen-komponennya terdiri dari: 

1. Data Reduction (Reduksi data) 

Mereduksi data berarti merangkum, peneliti memilih hal-hal 

pokok, fokus pada hal-hal penting, sambil mencari tema dan polanya. 

Dengan demikian, data yang telah direduksi akan menghasilkan gambaran 

yang lebih jelas, dan memudahkan peneliti untuk pengumpulan data 

selanjutnya, serta mencarinya saat diperlukan.
113

  

2. Data Display (Penyajian data) 

Penyajian data dalam penelitian kualitatif dapat ditampilkan dalam 

bentuk uraian singkat, bagan, hubungan antar kategori, flowchart dan 

sejenisnya. Bentuk penyajian data yang paling sering digunakan dalam 

penelitian kualitatif adalah dalam bentuk teks naratif. Selain dalam bentuk 

teks yang naratif, data dapat disajikan dalam bentuk grafik matrik network 

atau jejaring kerja dan chart. Penyajian data akan memudahkan peneliti 

untuk memahami hal-hal yang terjadi, menyusun perencanaan kerja 

selanjutnya berdasarkan hal-hal yang telah peneliti pahami tersebut.
114

  

  

                                                           
112

 Sugiyono, Metode Penelitian, 244. 
113

 Sugiyono, Metode Penelitian, 247. 
114

 Sugiyono, Metode Penelitian, 249. 



 

 

 

65 

3. Penarikan kesimpulan dan verifikasi (Conclusion drawing and 

Verification) 

Penarikan kesimpulan dan verifikasi merupakan langkah ketiga 

dalam analisis data. Kesimpulan awal yang dikemukakan masih bersifat 

sementara, dan akan berubah pada tahap pengumpulan data berikutnya bila 

tidak ditemukan bukti-bukti yang kuat serta mendukung kesimpulan awal 

tersebut. Tetapi apabila kesimpulan awal tersebut didukung oleh bukti-

bukti baru yang valid dan konsisten, maka kesimpulan awal yang 

dikemukakan tersebut menjadi kesimpulan yang kredibel.
115

  

F. Keabsahan Data 

Uji keabsahan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah triangulasi. 

Peneliti yang melakukan pengumpulan data dengan triangulasi, berarti peneliti 

juga sekaligus menguji kredibilitas data yang diperoleh.
116

 Tujuan peneliti 

memilih uji keabsahan triangulasi adalah agar peneliti dapat meningkatkan 

pemahamannya terhadap data-data yang telah diperoleh selama proses 

penelitian berlangsung. Adapun triangulasi yang digunakan dalam penelitian 

ini ada dua macam, yaitu: 

1. Triangulasi teknik berarti penggabungan di mana peneliti menggunakan 

beragam teknik pengumpulan data untuk memperoleh data dari satu 

sumber data. Peneliti secara serempak menggunakan observasi partisipatif, 

wawancara, dan dokumentasi untuk mengumpulkan data dari satu sumber. 
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2. Triangulasi sumber berarti penggabungan di mana peneliti menggunakan 

satu teknik pengumpulan data untuk memperoleh data dari beragam 

sumber data.
117

 

G. Tahap-tahap Penelitian 

Tahapan dalam penelitian ini terbagi menjadi 3 (tiga) tahap. Tahap-

tahap penelitian yang dimaksud antara lain: 

1. Tahap pra-lapangan 

Tahap-tahap pra-lapangan atau tahap-tahap sebelum memasuki 

lapangan antara lain yaitu:  

a. Menyusun rancangan penelitian,  

Peneliti perlu menyusun rancangan penelitian sebelum 

memasuki lapangan dan mengumpulkan data. Adapun rancangan 

penelitian yang perlu peneliti susun antara lain: Judul penelitian, latar 

belakang masalah penelitian, fokus penelitian, tujuan penelitian, 

manfaat penelitian, kajian teori, dan metode penelitian. 

b. Memilih lapangan penelitian,  

Pada tahap ini peneliti perlu memilih lokasi, khususnya situasi 

sosial di mana masalah penelitian dapat dijumpai dan diteliti dalam 

latar alamiahnya. Kampung Islam Kepaon menjadi lokasi terpilih 

sebab di dusun tersebut merupakan tempat tinggal beberapa orang tua 

mualaf beserta anak-anaknya. Jadi, peneliti dapat mengumpulkan data 
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terkait peran orang tua mualaf dalam meningkatkan konsistensi ibadah 

anak di Kampung Islam Kepaon. 

c. Mengurus perizinan,  

Pada tahap ini, peneliti mulai mengurus surat izin penelitian. 

Setelah mencetak surat, peneliti mendatangi kepala dusun untuk 

permohonan izin penelitian. 

d. Menjajagi dan menilai keadaan lapangan, 

Peneliti mendatangi sebuah lokasi tetapi tidak untuk penelitian. 

Peneliti hanya menjajagi situasi sosial tersebut, menilai keadaan di 

lapangan. 

e. Memilih dan memanfaatkan informan, 

Pada tahap ini peneliti memilih informan yang dibutuhkan 

untuk pengumpulan data. Jadi, peneliti memilih informan yang 

dianggap paling tahu dan berpengalaman mengenai hal-hal apa yang 

menjadi fokus penelitian ini. 

f. Menyiapkan perlengkapan penelitian termasuk segala hal mengenai 

persoalan etika penelitian.  

Pada tahap ini peneliti menyiapkan hal-hal apa saja yang kira-

kira dibutuhkan nanti di lapangan, seperti buku catatan, alat tulis, 

perekam suara, dan kamera. Peneliti juga perlu menyiapkan pedoman 

wawancara dan hal-hal lain seperti belajar untuk memahami 

pemikiran, perasaan dan perilaku subyek penelitian. 
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2. Tahap kerja lapangan 

Tahap-tahap kerja lapangan antara lain yaitu:  

a. Memahami latar penelitian dan persiapan diri,  

Pada tahap ini, peneliti sudah menemukan lokasi penelitian 

yang dibutuhkan. Peneliti berusaha memahami situasi sosial di 

lapangan. Selain itu, peneliti menyiapkan dan meyakinkan diri untuk 

memasuki lapangan. 

b. Memasuki lapangan 

Pada tahap ini, peneliti sudah memasuki lapangan dengan 

tujuan untuk mengumpulkan data. Peneliti juga sudah membawa 

semua perlengkapan penelitian termasuk hal-hal terkait etika 

penelitian. 

c. Berperanserta sambil mengumpulkan data.  

Pada tahap ini peneliti berperanserta dalam penelitian. Peneliti 

juga mulai mengumpulkan data sambil menganalisisnya. Analisis data 

dalam penelitian kualitatif dilakukan pada saat pengumpulan data 

berlangsung dan setelah selesai pengumpulan data dalam periode 

tertentu. 

3. Tahap penulisan hasil laporan penelitian. 

Tahap ini dilaksanakan setelah peneliti terjun mengumpulkan data 

di lapangan. Hasil pengumpulan data di lapangan kemudian peneliti tulis 

dalam laporan penelitian. 
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BAB IV 

PENYAJIAN DATA DAN ANALISIS 

 

A. Gambaran Obyek Penelitian 

Kampung Islam Kepaon merupakan nama sebuah dusun, letaknya di 

Desa Pemogan, Kecamatan Denpasar Selatan, Kota Denpasar. Provinsi Bali. 

Menurut Bapak Asmara sebagai Kepala Dusun Kampung Islam Kepaon, 

wilayah ini berbatasan dengan wilayah berikut: 

Utara  : Banjar Dalem Kesuma Sari 

Barat  : Banjar Gunung dan Banjar Gelogor carik 

Selatan  : Banjar Kajeng, Banjar Jaba Jati, dan Banjar Jaba Tengah 

Timur  : Lahan Sawah 

Pada tahun 2021, jumlah penduduk di Kampung Islam Kepaon mencapai 

sekitar 5.800 jiwa. Jumlah penduduk di Kampung Islam Kepaon tidak dapat 

dihitung secara pasti karena ada beberapa penduduk yang bermigrasi, lahir, 

dan meninggal.
118

 Penduduk di Kampung Islam Kepaon menekuni beragam 

usaha. Usaha yang ditekuni penduduk tersebut antara lain sebagai pedagang, 

sopir, PNS, pegawai swasta, jasa binatu, dan garmen. 

Kampung Islam Kepaon dikenal sebagai desa adat yang kental akan 

tradisi. Hal tersebut terbukti dari bahasa sehari-hari dan nama khas Bali. 

Mengenai bahasa sehari-hari, masyarakat asli Kampung Islam Kepaon terbiasa 

menggunakan bahasa Bali saat berinteraksi antara satu individu dengan 

individu yang lain. Sedangkan mengenai nama khas Bali, Masyarakat asli 
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Kampung Islam Kepaon tetap menggunakan nama khas Bali seperti Wayan, 

Putu, Gede, Made, Nengah, Kadek, Nyoman, Komang, dan Ketut. Namun 

nama tersebut hanya sebagai julukan atau nama panggilan, tidak untuk didata 

secara resmi. 

Kampung Islam Kepaon memiliki sebuah masjid besar dan cukup 

terkenal. Masjid tersebut bernama Masjid Besar Al-Muhajirin Kepaon. Masjid 

Besar Al-Muhajirin Kepaon menjadi tempat dilaksanakannya berbagai macam 

kegiatan keagamaan, seperti salat berjamaah, Taman Pendidikan Al-Qur'an, 

Madrasah Diniyah, dan Bimbingan Mualaf.
119

  

Bimbingan mualaf di masjid besar Al-Muhajirin, Kampung Islam 

Kepaon tersebut memberikan layanan bagi para mualaf, khususnya para 

wanita untuk membantunya belajar membaca Al-Qur'an dan praktik Ibadah 

seperti wudu dan salat. Bimbingan mualaf ini diikuti oleh 7 mualaf dan 

dibimbing oleh 4 pembimbing. Tujuh mualaf tersebut tidak semua berasal dari 

Kampung Islam Kepaon melainkan dari desa lain. Menurut Ibu Ni Wayan 

Rasiani, bimbingan mualaf mulai diadakan sejak dua bulan lalu, yaitu sejak 

bulan Agustus. Adapun orang tua mualaf dalam penelitian ini tidak semua 

mengikuti Bimbingan Mualaf. Hanya dua dari empat orang tua mualaf yang 

mengikuti bimbingan mualaf di Masjid Besar Al-Muhajirin.  

Penelitian ini melibatkan orang tua mualaf dan anak di kampung Islam 

Kepaon. Adapun orang tua mualaf dan anak yang terlibat dalam penelitian ini 

seperti dalam tabel berikut: 
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Tabel 4.1 

Orang tua Mualaf dan Anak di Kampung Islam Kepaon 

  

No Nama Orang tua Mualaf Nama Anak 

1. Ibu Ni Ketut Sekar Lestari Novan Anggi 

  Putriana 

  Fahra Ayu 

2. Ida Ayu Kadek Somowati Putri Laila 

  Agus Zakaria 

  Dewi Ayu 

3. Ni Wayan Rasiani Rizka Maulida 

  Ahmad Endi 

  Yasmine Sabrina 

4. Ni Made Arik Sintya Dewi Arfa Musthofa 

  Adzkia Naira 

 

Pertama, Ibu Ni Ketut Sekar Lestari (48). Beliau menjadi mualaf sejak 

tahun 1990an. Tinggal di Kampung Islam Kepaon sejak tahun 2006. Selain 

menjadi ibu rumah tangga, beliau juga merupakan pebisnis jasa binatu. Lokasi 

bisnis beliau dekat dengan rumahnya, yaitu berada di pinggir Jalan Raya 

Pemogan, Kampung Islam Kepaon. Beliau seorang Ibu dari tiga anak. Anak 

pertama, Novan Anggi berusia 30 tahun. Anak kedua, Putriana usia 23 tahun 

dan baru tamat kuliah. Anak ketiga, Fahra Ayu berusia 12 tahun dan kini 

duduk di kelas 6 SD. Saat ini, beliau tinggal bersama anak kedua dan anak 

ketiganya.  

Kedua, Ibu Ida Ayu Kadek Somowati (49). Berdasarkan awalan nama 

khas Bali, beliau tergolong generasi kasta brahmana ketika di agama Hindu. 

Beliau menjadi mualaf sejak tahun 1992. Beliau tinggal di Kampung Islam 

Kepaon sejak September 1992. Saat ini, beliau sebagai ibu rumah tangga yang 

memiliki tiga anak. Anak pertama, Putri Laila kelahiran tahun 1993 berusia 
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27, sudah menikah namun belum memiliki anak. Anak kedua, Agus Zakaria 

kelahiran tahun 1995 usia 25 tahun, sudah menikah dan berwirausaha 

Angkringan. Anak ketiga, Dewi Ayu kelahiran tahun 2000. Bekerja sebagai 

kasir dan belum menikah. Saat ini pula, beliau tinggal hanya bersama suami 

dan anak ketiganya di Kampung Islam Kepaon. 

Ketiga, Ibu Ni Wayan Rasiani (51). Beliau bekerja sebagai pegawai 

swasta. Beliau menjadi mualaf sejak tahun 1990an. Beliau tinggal di 

Kampung Islam Kepaon sejak tahun 1995. Kini beliau tinggal bersama suami 

dan tiga anaknya. Anak pertama, Rizka Maulida berusia 25 tahun. Ia kerja 

sambil kuliah. Anak kedua, Ahmad Endi usia 21 tahun. Ia sudah lulus SMA 

namun belum kerja. Anak ketiga, Yasmine Sabrina usia 14 tahun. Ia duduk di 

kelas 9 MTs Al-Muhajirin.
120

  

Keempat, Ni Made Arik Sintya Dewi (31). Beliau menjadi mualaf 

sejak tahun 1990an. Beliau tinggal di Kampung Islam Kepaon sejak tahun 

2010. Selain menjadi ibu rumah tangga, beliau juga berdagang. Beliau tinggal 

bersama suami dan dua anaknya. Anak pertama, Arfa Musthofa  berusia 9 

tahun, duduk di kelas 3 MI. Anak kedua, Adzkia Naira usia 6 tahun, duduk di 

kelas 1 MI. Semua anak beliau sekolah di MI Al-Muhajirin.
121
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B. Penyajian Data Dan Analisis 

1. Pengalaman keberagamaan orang tua mualaf di Kampung Islam 

Kepaon, Denpasar Bali. 

Setiap mualaf pernah melalui tahap demi tahap dalam proses 

konversi agama. Hal tersebut menjadi pengalaman bagi individu yang 

pernah pindah agama, khususnya bagi orang tua mualaf selaku informan 

dalam penelitian ini. Peneliti mengumpulkan data terkait pengalaman 

agama orang tua mualaf melalui wawancara. Peneliti mewawancarai orang 

tua mualaf pada waktu dan tempat berbeda.  

Peneliti bertanya kepada orang tua mualaf mengenai bagaimana 

proses berpindah agama yang orang tua lalui hingga menjadi mualaf. 

Orang tua mualaf pun bersedia menceritakan pengalamannya kepada 

peneliti.  

Ibu Ni Ketut Sekar Lestari memberikan keterangan: 

“Di keluarga saya itu Hindu semua. Ndak ada yang keluar. Saya 

saja yang keluar. Tapi kan karena kita tinggal di kota, beda sama di 

desa. Kalo di kota seperti saya, saya itu tinggal di kota. Sudah 

netral, jalan pikirannya itu sudah modern. Jadinya nggak susah 

menjelaskannya ke orang tua. Jadi ya udah ya, di KUA. Tapi kan 

saya di rumah dulu, selesaikan dulu. Di rumah itu kan kalo ada 

istilahnya orang Bali itu mapamit. Ke pura-pura itu mapamit itu 

artinya saya itu mengundurkan diri dari agama Hindu kepada 

leluhur saya itu. Ya akhirnya saya mapamit, sembahyang untuk 

yang terakhir kali. Pamit minta izin kalo sudah pindah agama 

nggak boleh ingat-ingat saya lagi. Setelah saya lepas dari itu, baru 

saya boleh masuk Islam. Saya boleh masuk masjid kalo adatnya 

orang Bali begitu, ndak boleh ambil anak orang lalu nikahin tapi 

dia terikat dengan leluhurnya. Saya masuk muslim itu tahun 90.”
122
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Berdasarkan hasil wawancara dengan Ibu Ni Ketut Sekar Lestari, 

beliau menceritakan proses berpindah agama dimulai dari menjelaskan, 

meminta izin keluar agama Hindu untuk menikah kepada orang tuanya. 

Kemudian beliau ke Pura untuk mapamit, yaitu mengundurkan diri dari 

agama Hindu kepada leluhurnya, dan sembahyang untuk yang terakhir 

kali. Akhirnya, beliau masuk Islam pada tahun 1990 di KUA. 

Ibu Ida Ayu Kadek Somowati memberikan keterangan: 

“Aduh, kalo mengingat masa itu ya dek ya, waktu pertama kalinya 

masuk muslim ya kita kan beda ya, beda. Rasanya gimana ya, 

nggak enak sekali gitu. Kayak tarik menarik. Tapi karena tanggung 

jawab saya, saya yang mau, gitu kan. Akhirnya saya mengikuti 

pelan-pelan. Lama prosesnya, harus kita benar-benar percaya, gitu 

lo. Istilahnya dari kepercayaan yang kemarin, terus kita pindah ke 

kepercayaan yang baru. Itu prosesnya lama banget. Saya aja 

sampe, ya kurang lebih lah sekitar dua tahunan gituloh, mbak 

adaptasinya. Tapi saya terus mengikuti, ikut pengajian kayak gitu. 

Saya nggak pernah keluar dari Kampung Islam. Mualaf di sini, di 

Kampung Islam ini juga sama mertua. Sama adik-adik ipar, sama 

ini dah misan-misan, saudara-saudara. Kalo dulu itu kita itu, siapa 

yang kita anggap tua, anggap yang lebih paham, itu dah yang 

mengajari pelan-pelan. Kalo masalah salat itu kan suami. Suami 

yang memimpin. Walaupun kita itu tahu, cepet kita memahami 

gerak-gerik itu, kadang-kadang hatinya itu masih nyamar gitu lo. 

Tapi alhamdulillah nggak lama kok, sekarang dah mantap. 

Sebelum akad nikahnya itu, saya di mualafkan dulu, kan gitu. 

Setelah itu satu minggu kemudian baru saya dinikahkan, prosesnya 

seperti itu."
123

  

 

Berdasarkan hasil wawancara dengan Ibu Ida Ayu Kadek 

Somowati, beliau menceritakan proses berpindah agama dimulai dari 

pindah agama menjadi mualaf di Kampung Islam Kepaon, tepatnya 

seminggu sebelum akad nikah. Pada saat itu beliau merasa sangat tidak 

enak, seperti tarik menarik. Setelah menjadi mualaf, beliau pelan-pelan 
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diajari oleh guru, seseorang yang dianggap lebih tua dan lebih paham. 

Beliau juga ikut pengajian dan salat dipimpin suami. Beliau meyakinkan 

diri pada Islam selama kurang lebih dua tahun. 

Ibu Ni Wayan Rasiani memberikan keterangan: 

“Kalo prosesnya sih ndak sulit ya. Dari orang tua juga 

alhamdulillah. Mungkin dari, ya anggaplah dari waktu pacaran. 

Pertama, orang tua tau dia muslim, ndak ada masalah sih 

sebenarnya. Kecuali ibu waktu itu. masalahnya ibu tuh bukan di 

agama sih. Tempat tinggal karena suami ibu kan dikira orang jauh, 

dikira bukan Islam Bali asli, gitu. Nah itu tepatnya suami ibu 

minang ibu itu tanggal 16 Juni, ya. Tahun 95, Juni tanggal 16 

dibawa ke Pesamba, Klungkung. Ibu masuk islamnya di sana. 

Masuk Islam di sana, ya sampek di sana disuruh belajar salat, gitu. 

Baru belajar salatnya aja gitu di sana. Abis itu tanggal 12 Juli baru 

ke sini, langsung akad nikah, tahun 95 juli tanggal 16. Akad nikah 

di sini, masuk Islam di Pesamba, Klungkung. Selama satu bulan di 

sana, baru di bawa ke sini.”
124

  

  

Berdasarkan hasil wawancara dengan Ibu Ni Wayan Rasiani, 

beliau menceritakan proses berpindah agama dimulai dari orang tua beliau 

tahu bahwa lelaki yang akan meminang beliau adalah muslim, dan tidak 

ada masalah. Kemudian Ibu Ras dipinang pada tanggal 16 Juni 1995 dan 

beliau langsung dibawa ke Pesamba, Klungkung. Beliau masuk Islam di 

sana dan belajar salat saja. Akhirnya, pada tanggal 12 Juli 1995 beliau ke 

Kampung Islam Kepaon untuk akad nikah. 

Ibu Ni Made Arik Sintya Dewi memberikan keterangan: 

“Sebelumnya ya, pasti ya minta izin sama orang tua. Itu juga 

prosesnya nggak panjang juga sih karena orang tua dari sana 

memang sudah menyetujui. Terutama Bapak. Apalagi sudah tau 

lah silsilah Kampung Islam Kepaon ini. Terus ya ngalir gitu aja. 
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Ya sudah langsung masuk muslim gitu. Nggak ada kendala, nggak 

ada halangan apapun sih. Tahun 2010 masuk islamnya di sini.”
125

  

 

Berdasarkan hasil wawancara dengan Ibu Ni Made Arik Sintya 

Dewi, beliau menceritakan proses berpindah agama dimulai dari beliau 

meminta izin orang tua. Orang tua setuju karena sudah tahu mengenai 

silsilah Kampung Islam Kepaon. Prosesnya tidak panjang. Tahun 2010, 

beliau masuk Islam di Kampung Islam Kepaon. 

Berdasarkan hasil wawancara antara peneliti dengan orang tua 

mualaf, dapat ditarik sebuah kesimpulan. Melalui hasil wawancara 

tersebut, diketahui bahwa proses konversi agama yang pernah mualaf lalui 

berbeda-beda sekali pun didorong oleh faktor yang sama, yaitu 

pernikahan. Orang tua mualaf pernah berproses dalam masa konversi 

dengan tahap dan jangka waktu yang berbeda. 

Proses akhir dari konversi agama adalah pada masa ekspresi 

konversi. Salah satu indikasi umum ketika mualaf telah mencapai masa 

tersebut adalah ketika ajaran agama Islam telah diekspresikan dalam 

bentuk perkataan dan perbuatan, seperti dalam bentuk Ibadah. Hal tersebut 

memunculkan pertanyaan mengenai bagaimana proses orang tua mualaf 

hingga dapat mencapai masa ekspresi konversi tersebut. Peneliti bertanya 

kepada orang tua mualaf mengenai bagaimana pengalaman mereka selama 

belajar agama Islam, seperti tentang wudu dan salat di bimbingan mualaf 

atau di pengajian.  
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Ibu Ni Ketut Sekar Lestari memberi penjelasan: 

“Dulu saya pernah belajar di Nurul Iman, saya pernah ikut dulu. 

Tapi, beda dengan yang di sini. Di sana itu, satu persatu mundur, 

teman-teman saya menghilang, ya. Akhirnya saya ikut menghilang, 

gitu. Setelah beberapa bulan yang lalu, teman saya lagi nawarin 

pengajian. Awalnya saya tuh ragu. Karena nangkap kita itu sudah 

lemah, diajarin ntar lupa lagi. Karena kita kalo siang kerja, malam 

capek. Akhirnya saya pikir-pikir, “iya, ngapain saya nggak 

belajar?” kan begitu. Saya sendiri juga nggak tahu apa. Kadang 

salat aja saya ndak tahu apa itu udah bener atau nggak. Saya ndak 

tahu. Cuma saya niatin aja. Sekarang karena saya sudah belajar di 

sini, Salat itu yang dulunya saya kurang, yang dulunya nggak 

pernah saya tahu, akhirnya saya pelan-pelan mengajari diri saya, 

nggak bisa sekaligus saya harus langsung bisa tuh enggak, “oh 

waktu sujud bacaannya ini, waktu ruku‟ bacaannya seperti ini.” 

Makanya saya mau belajar, saya sempat-sempatin belajar 

meskipun saya capek kadang. Apa sih yang saya pake bekal, cuma 

itu saja bekal saya. Ndak ada lagi. Saya kadang buka-buka buku 

juga. Apalagi kalo nggak ada yang bimbing kita di rumah, cuma 

pasangan aja.”
126

  

 

Berdasarkan keterangan Ibu Ni Ketut Sekar Lestari, beliau 

menjelaskan bahwa dulu beliau pernah belajar di Masjid Nurul Iman. 

Karena satu persatu teman beliau mundur dan menghilang, beliau ikut 

menghilang. Sebelumnya, beliau tidak tahu apakah salatnya sudah benar 

atau belum. Sekarang beliau sudah belajar di Kampung Islam Kepaon. 

Beliau pelan-pelan mengajari dirinya sendiri, tidak bisa sekaligus. Satu 

persatu bacaan salat beliau ketahui. Beliau juga terkadang membuka-buka 

buku. Hasil observasi penelitian menunjukkan bahwa beliau merupakan 

salah satu peserta dalam bimbingan mualaf di Masjid Besar Al-Muhajirin, 

Kampung Islam Kepaon.
127
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Ibu Ida Ayu Kadek Somowati memberi penjelasan: 

“Kalo pertama belajar wudu itu ya mungkin saya karena masih 

muda waktu itu jadi cepet gitu ya kayak kita belajar di sekolah 

gitu, cepet nanggapi. Cuma ya gitu, lafadznya yang sulit. Karena 

kan pengucapan lidah kita yang beda. Jadi kadang-kadang gurunya 

gitu, asal mirip aja oke. “Yang penting niat,” dia bilang gitu. Mau 

wudu, misalnya seperti itu. Yah diucapkan dengan bahasa 

Indonesia. Itu yang saya jadiin patokan. Sampai sekarang pun saya 

masih apa, kayak belepotan gitu. Bisa pelan-pelan dari baca Iqro’ 

gitu. Dari pelan-pelan gitu sampe alhamdulillah Al-Qur‟an. Soal 

salat insyaallah sudah.”
128

  

 

Berdasarkan keterangan Ibu Ida Ayu Kadek Somowati, saat 

pertama belajar wudu, beliau merasa cepat tanggap. Hanya saja, 

pelafalannya yang terasa sulit. Terkadang gurunya menerima begitu saja 

asalkan mirip, yang penting niat sekalipun diucapkan dengan bahasa 

Indonesia. Ajaran tersebut yang beliau jadikan patokan. Sedangkan 

mengenai salat, beliau merasa sudah mampu. 

Ibu Ni Wayan Rasiani memberikan penjelasan: 

“Kalo masalah bimbingan itu dari suami ada dukungan, dari 

mertua juga. Tapi ibu sendiri yang nyari guru, gitu. Karena ingin 

bisa baca Al-Qur‟an, ibu cari guru sendiri. Kalo pengajian ibu-ibu 

ndak pernah ikut. Ibu mulai salatnya kan dari Pesamba itu sudah 

mulai belajar salat.”
129

  

 

Berdasarkan keterangan Ibu Ni Wayan Rasiani, beliau mendapat 

dukungan dari suami dan mertua untuk bimbingan. Beliau sendiri yang 

mencari guru karena ingin bisa baca Al-Qur‟an. Beliau tidak pernah ikut 

pengajian Ibu-ibu. Beliau juga mengikuti bimbingan mualaf yang 

diadakan di Masjid Besar Al-Muhajirin, Kampung Islam Kepaon.
130
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Ibu Ni Made Arik Sintya Dewi memberikan penjelasan: 

“Kalo dari pribadi. Jelas beda ya. Sebelumnya dari Hindu, ke 

muslim itu beda. Lebih mengerti lah kehidupan di muslim ini. 

Belajar salat itu dituntun sama sepupunya suami. Karena masuk 

muslimnya saya tinggal di sana kan, di rumahnya sepupunya. Di 

sana saya diajari al-Fatihah, surat-surat pendek. Tapi nggak tahu 

kenapa, pas sekali dengerin sudah langsung masuk. Nggak ngerti 

juga. Kadang langsung masuk, dijalani kayak gitu. Diajarin salat 

juga kayak gitu apalagi diajarin dua kalimat syahadat. Apa 

mungkin itu yang namanya hidayah, entahlah. Sama untuk 

berwudu, tuntunan salat, gitu. Dulu kan saya kerja, gara-gara kerja, 

berhenti ikut. Awal-awal nikah dapetlah setahun dua tahun itu ikut 

pengajian. Abis itu udah nggak ikut, apalagi sudah punya anak, 

kan.”
131

  

 

Berdasarkan keterangan Ibu Ni Made Arik Sintya Dewi, beliau 

belajar salat dituntun oleh sepupunya suami karena setelah masuk Islam 

beliau tinggal di rumahnya. Di sana beliau diajari al-Fatihah dan surat-

surat pendek. Awal-awal nikah beliau sempat setahun dua tahun ikut 

pengajian. Setelah itu sudah tidak ikut karena kerja dan punya anak.  

Berdasarkan hasil pengumpulan data terkait pengalaman orang tua 

mualaf selama belajar agama Islam, seperti tentang wudu dan salat di 

bimbingan mualaf atau di pengajian, peneliti memperoleh kesimpulan. 

Kesimpulan yang peneliti peroleh adalah  orang tua mualaf memiliki 

pengalaman belajar agama Islam dan mampu mengekspresikannya dalam 

bentuk ibadah. Mualaf memperoleh pengalaman belajar Islam dari 

bimbingan orang-orang terdekat seperti sepupu suami atau mengikuti 

bimbingan mualaf. Pengalaman belajar Islam juga dapat diperoleh dari 

pengajian, berguru, dan membaca buku. Orang tua mualaf dapat 
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mengekspresikan pengalaman belajar agama Islam dalam bentuk salat, 

wudu, dan membenahi pelafalan bahasa Arab. 

Orang tua mualaf dapat mengekspresikan pengalaman belajar 

agama Islam dalam bentuk perkataan dan perbuatan, tidak terkecuali juga 

ketika mualaf melaksanakan tugas-tugasnya sebagai orang tua bagi anak-

anaknya. Salah satu tugas orang tua adalah membimbing ibadah anak. 

Oleh sebab itu, peneliti ingin mengumpulkan data mengenai bagaimana 

pendapat orang tua mualaf apabila anaknya bagus dan rajin ibadahnya. 

Tujuan pertanyaan tersebut diberikan adalah agar peneliti dapat 

mendengar langsung ketika orang tua mualaf mengekspresikan 

pengalaman belajar Islam. 

Ibu Ni Ketut Sekar Lestari menyampaikan pendapat: 

“Saya sih, memang itu yang saya harapkan. Dan saya setiap hari, 

selalu mengajarkan anak-anak saya itu untuk beribadah, jangan 

sampai lupa kan begitu sebagai orang tua kan memang sudah 

kewajiban kita mengingatkan dia. Meskipun kita sendiri tidak ada 

yang mengingatkan, tetapi itu tetap tanggung jawab saya. Tetap 

saya ingatin salat, meskipun dia sudah gede, tetep saya ingatin. 

Selalu saya ndak pernah bosan ngingetin"
132

  

 

Berdasarkan keterangan Ibu Ni Ketut Sekar Lestari, beliau 

mengatakan bahwa anak yang bagus dan rajin ibadahnya adalah harapan 

beliau. Beliau menyadari kewajibannya mengingatkan anak. 

Ibu Ida Ayu Kadek Somowati menyampaikan pendapat: 

“Senang banget. Dulu kalo misalnya seperti yah sekarang dah 

anak-anak saya kan saya dari kecil dia tuh TK tuh TK muslim saja. 
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Saya sekolahkan TK muslim, karena apa kan intinya dia belajar 

dari nol.”
133

  

 

Berdasarkan pernyataan Ibu Ida Ayu Kadek Somowati, beliau 

merasa sangat senang apabila anak rajin dan bagus ibadahnya. Oleh karena 

itu, beliau sekolahkan anak-anaknya di TK muslim agar belajar dari nol. 

Ibu Ni Wayan Rasiani menyampaikan pendapat: 

“Ya alhamdulillah, tanpa kita kasih tahu dia inget sendiri waktu 

salatnya. Walaupun tidak tepat waktu, tapi masih ingatlah salat 

tanpa harus di kasih tahu tuh kita merasa bersyukur ndak sampai 

dibentak-bentak baru salat.”
134

  

 

Berdasarkan jawaban Ibu Ni Wayan Rasiani, beliau merasa 

bersyukur karena anaknya ingat salat tanpa diberi tahu dan tanpa dibentak-

bentak meskipun tidak tepat waktu. Salat tidak tepat waktu yang beliau 

pahami adalah tidak salat di awal waktu. 

Ibu Ni Made Arik Sintya Dewi menyampaikan pendapat: 

“Oh Alhamdulillah ya anak-anak sekarang ini. Kita bangga ya 

sebagai orang tua. Setiap salat, dia minta ke masjid. Walaupun ya 

masih anak-anak, ya. Mungkin ya belum khusyuk, dia belum tau 

bener-bener. Yang penting dia udah niat dulu. Niat salat, azan, 

Niat salat, wudu. Itu udah alhamdulillah sih. Senenglah, ya. Liat 

anak kayak gitu tuh seneng. Bersyukur, apalagi saya yang pemula 

lah, awam kan.”
135

  

 

Berdasarkan keterangan Ibu Ni Made Arik Sintya Dewi, beliau 

merasa bangga, senang dan bersyukur melihat anak setiap salat minta ikut 

ke masjid dan minta dibangunkan untuk salat subuh. Meskipun 

menurutnya mungkin belum khusyuk, yang penting sudah niat dulu. 
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Kesimpulan dari hasil wawancara tersebut adalah para orang tua 

mualaf memiliki pendapat serupa mengenai anak yang rajin dan bagus 

ibadahnya. Orang tua mualaf merasa senang, bersyukur, bangga apabila 

anak dapat beribadah dengan bagus dan rajin. Hal tersebut menjadi salah 

satu harapan bagi orang tua mualaf dalam menjalankan kewajiban, 

membimbing ibadah anak. 

Hasil analisis dari pengumpulan data terkait pengalaman 

keberagamaan orang tua mualaf di Kampung Islam Kepaon, Denpasar Bali 

menunjukkan bahwa orang tua mualaf memiliki pengalaman konversi 

agama yang beragam. Pengalaman keberagamaan telah membuat orang tua 

mualaf berkembang. Pengalaman keberagamaan pada orang tua mualaf 

tidak hanya membuatnya mengekspresikan ajaran Islam dalam bentuk 

ibadah, tetapi juga mengembangkan persepsinya mengenai pentingnya 

ibadah bagi anak. Hasil yang telah disajikan tersebut peneliti peroleh 

melalui triangulasi sumber. Peneliti memperoleh data serupa dari Ibu Ni 

Ketut Sekar Lestari, Ibu Ida Ayu Kadek Somowati, Ibu Ni Wayan Rasiani, 

dan Ibu Ni Made Arik Sintya Dewi sehingga data yang telah peneliti 

peroleh tersebut dinyatakan valid. 

2. Peran orang tua mualaf dalam membimbing salat anak di Kampung 

Islam Kepaon, Denpasar Bali. 

Salat menjadi ibadah paling utama dalam Islam. Selain menjadi 

tiang Islam, salat juga menjadi pembeda antara umat Islam dengan umat 

agama lainnya. Bahkan salat menjadi amalan pertama yang akan dihisab 
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pada hari kiamat. Selain itu, masih banyak fadhilah dan hikmah lain dari 

salat yang menjadikannya amat penting untuk dikenal dan dipelajari, 

terutama oleh anak sejak dini. Maka dari itu, penting bagi orang tua 

mengenalkan dan membimbing salat anak sejak dini. Hal tersebut yang 

menjadi dasar keingintahuan peneliti mengenai sejak kapan orang tua 

mualaf mulai mengenalkan dan membimbing salat anak. 

Ibu Ni Ketut Sekar Lestari mengatakan: 

“Udah dari sebelum sekolah TK itu dah, kan dah diajarin. Kadang 

dia mengaji, dari kecil itu dah anak-anak saya sudah belajar 

mengaji.”
136

  

 

Berdasarkan keterangan Ibu Ni Ketut Sekar Lestari, anak-anak 

beliau mengenal salat sejak sebelum sekolah TK dari mengaji.  

Ibu Ida Ayu Kadek Somowati mengatakan: 

“Usia anak-anak mengenal, dari kapan ya sebelum sekolah. Karena 

kita sudah lingkungannya di sini. Baru lahir pun dia sudah di 

azanin."
137

  

 

Berdasarkan keterangan Ibu Ida Ayu Kadek Somowati, anak-anak 

mengenal salat dari sebelum sekolah. Bahkan dari baru lahir, anak beliau 

sudah diazani. 

Ibu Ni Wayan Rasiani mengatakan: 

“Kalo dari hamil, ibu sering baca al-Fatihah aja. Apa yang ibu bisa 

baca waktu hamil. Ibu bacain al-Fatihah sambil ngelus-ngelus di 

perut. Ibu nggak tahu apakah itu sudah termasuk bimbingan, ibu 

juga nggak tahu. Ya ibu jalani aja.”
138
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Berdasarkan keterangan Ibu Ni Wayan Rasiani, beliau 

mengenalkan salat anak mulai dari beliau hamil. Saat hamil, beliau sering 

membaca al-Fatihah atau bacaan-bacaan apapun yang beliau bisa saat itu 

beliau baca sambil mengelus-elus bagian perut. 

Ibu Ni Made Arik Sintya Dewi mengatakan: 

“Kalo kita sih dari dia mengerti, ya. Dari umur tiga tahun itu sih. 

Dia lihat-lihat kita salat, ikut, walaupun dia salah arah. Walaupun 

dia gerakannya salah. Tapi kadang dia ikut, ya udah gitu. Akhirnya 

ya, mungkin juga dia sekolah di TK juga kan juga diajarin 

praktiknya. Ya praktik wudu, praktik salat, ya dari sanalah. Sampai 

rumah diulangi. Apalagi dia melihat orang tuanya, kan.”
139

  

 

Berdasarkan keterangan Ibu Ni Made Arik Sintya Dewi, beliau 

mulai mengenalkan dan membimbing salat ketika anak mengerti, yaitu 

sejak berusia tiga tahun. Anak melihat orang tuanya salat  dan 

mengikutinya meski salah arah dan gerakannya.  

Kesimpulan dari hasil wawancara antara peneliti dengan para 

orang tua mualaf, orang tua mualaf mulai mengenalkan dan membimbing 

salat sejak anak belum duduk di bangku sekolah, baik itu sejak dalam 

kandungan, sejak usia 3 tahun maupun sebelum anak masuk TK. Orang 

tua mengenalkan salat kepada anak sedini mungkin dengan beragam cara 

seperti membacakan al-Fatihah sambil mengelus-elus bagian perut, 

memperdengarkan azan, dan menitipkan anak di tempat mengaji. Orang 

tua membimbing salat anak dengan cara menjadi teladan bagi anak. 
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Peneliti kemudian bertanya kepada orang tua mualaf mengenai 

bagaimana cara orang tua mualaf membimbing salat wajib anak agar tepat 

waktunya.  

Ibu Ni Ketut Sekar Lestari memberikan keterangan: 

“Waktu salat juga saya ajarin, jangan sampai lupa. Kadang dia 

ngingatkan saya, anak saya yang cewek itu. Anak saya yang laki 

juga gitu juga ngingetin saya, saling mengingatkan. Dia kan ngerti 

kalo saya itu belum paham. Maksudnya tepat waktu itu ya udah 

azan itu ya nggak sampek lewat waktu gitu.”
140

  

 

Berdasarkan keterangan Ibu Ni Ketut Sekar Lestari, antara beliau 

dengan anak-anaknya saling mengingatkan karena sepengetahuan beliau, 

anak-anaknya lebih paham dan lebih dulu belajar agama. Maksud tepat 

waktu yang beliau pahami adalah tidak sampai lewat waktu salat. 

Sedangkan Ibu Ida Ayu Kadek Somowati menberikan keterangan: 

“Ya saya ingatkan, nanti dia kan pulang kerja kan kita kadang 

nggak tahu di tempatnya, di luar gitu kan. Pulang dia, “mandi dulu 

na e. Ntar salat kalo masih ada waktu salat.” Gitu kan. Kadang jam 

kerjanya nggak tentu dia dateng."
141

  

 

Berdasarkan keterangan Ibu Ida Ayu Kadek Somowati, beliau 

ingatkan anaknya untuk salat saat anak pulang kerja. Meskipun terkadang 

waktu datangnya tidak tentu. Berdasarkan hasil observasi peneliti, 

diketahui bahwa ketika Dewi Ayu sebagai anak ketiga dari Ibu Ida Ayu 

Kadek Somowati pulang kerja, ia ditanyai oleh ibunya tentang sudah 

melaksanakan salat atau belum.
142

 

Ibu Ni Wayan Rasiani memberikan keterangan: 
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“Kalo dalam segi salat, cuma mengingatkan aja. Ya seperti tadi 

yang ibu bilang itu dia sendiri dah. Cuma mengingatkan, “udah 

azan dek waktunya salat!” gitu dah. Anak-anak salatnya lima 

waktu kalo nggak salah itu kelas 1 kelas 2 dia sudah. Kelas 2SD 

dia sudah, mungkin di kelas 1 yang nomor satu sama yang nomor 

dua yang masih agak gitu. Agak kliyud lah kalo orang Bali bilang, 

ya agak kliyud. Tapi kalo yang kecil alhamdulillah, sudah inisiatif 

sendiri dia. Bahkan sekarang gini, salat Dhuha itu dia lakuin.
143

  

 

Berdasarkan keterangan Ibu Ni Wayan Rasiani, beliau hanya 

mengingatkan. Bahkan anak-anak beliau sudah salat lima waktu sejak 

kelas 2 SD. Ketika anak-anak beliau masih kelas 1 SD, mereka masih agak 

kliyud, pasang surut atau belum konsisten. Sedangkan anak yang paling 

kecil sudah inisiatif sampai salat Dhuha dilakukannya. Berdasarkan hasil 

observasi peneliti, anak-anak beliau sudah inisiatif untuk melaksanakan 

salat wajib secara tepat waktu. Rizka Maulida dan Yasmine Sabrina 

melaksanakan salat di rumah secara bergiliran, tidak berjamaah. Jadi saat 

itu, orang tua mualaf tidak mengingatkan anak-anaknya untuk 

melaksanakan salat.
144

  

Ibu Ni Made Arik Sintya Dewi memberikan keterangan: 

“Kalo yang pertama, Alhamdulillah lima waktu. Azan, berangkat 

ke masjid. Kalo yang kedua, masih pakek mood dia. Tapi ya gitu, 

diajarin. Kadang diajak ayahnya gitu ke masjid. Walaupun dia 

masih main mungkin ya di sana. Yang penting, di ajak dulu dia. 

Tau dia, jam salat itu, lima waktu tuh tau dia. Biar diajak ke 

masjid. Biar dah dia di sana main, atau gerakannya salah, dibiarin 

dah sudah. Kalo saya di rumah.”
145

  

 

Berdasarkan keterangan Ibu Ni Made Arik Sintya Dewi, anaknya 

yang pertama sudah melaksanakan salat wajib lima waktu dan berangkat 
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ke masjid saat azan. Sedangkan anak kedua masih tergantung perasaannya. 

Tetapi tetap beliau ajari. Terkadang Ayahnya mengajak anak-anak ke 

masjid agar tahu jam salat lima waktu dan gerakannya. Sedangkan beliau 

di rumah. Berdasarkan hasil observasi peneliti, Arfa Musthafa sebagai 

anak pertama dari Ibu Ni Made Arik Sintya Dewi berangkat ke Masjid 

Besar Al-Muhajirin sebelum azan Maghrib berkumandang. Arfa Musthofa 

berangkat ke masjid tanpa diingatkan bahkan mendahului Ayahnya. 

Sedangkan Adzkia Naira, anak kedua beliau salat di rumah bersama 

beliau.
146

  

Berdasarkan hasil pengumpulan data terkait cara orang tua mualaf 

membimbing salat wajib anak agar tepat waktunya, peneliti memperoleh 

kesimpulan. Kesimpulan yang peneliti peroleh adalah semua orang tua 

mualaf cenderung membimbing salat wajib anak agar tepat waktunya 

dengan cara mengingatkan anak untuk segera melaksanakan salat. Namun 

ada kalanya orang tua mualaf tidak mengingatkan karena anak sudah 

menyadari kewajibannya untuk segera melaksanakan salat. Ada pula orang 

tua mualaf yang tidak dapat mencegah anak untuk tidak meninggalkan 

salat karena keadaan anak yang sulit sampai terpaksa meninggalkan salat. 

Setelah pertanyaan sebelumnya terjawab, peneliti menanyakan 

tentang bagaimana cara orang tua mualaf membimbing tata cara salat anak 

agar baik dan benar. Masing-masing narasumber memberikan jawaban 

yang beragam. 
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Ibu Ni Ketut Sekar Lestari memberikan jawaban: 

“Dia kan lebih paham, udah dari kecil kan belajar agama. Saya kan 

sudah tua begini baru belajar, selagi ada niat.”
147

  

 

Berdasarkan keterangan Ibu Ni Ketut Sekar Lestari, anak beliau 

lebih paham tata cara salat karena dari kecil belajar agama, tidak seperti 

beliau. Namun berdasarkan hasil observasi peneliti, Fahra Ayu sebagai 

anak ketiga dari Ibu Ni Ketut Sekar Lestari masih terburu-buru saat 

melaksanakan salat.
148

  

Ibu Ida Ayu Kadek Somowati memberikan jawaban: 

 “Ikut ngaji. Anaknya juga bareng dengan orang tuanya karena 

kebiasaan orang tuanya jadi gitu.”
149

  

 

Berdasarkan keterangan Ibu Ida Ayu Kadek Somowati, anak-

anaknya ikut ngaji. Anak juga bersama dan melihat kebiasaan orang tua. 

Berdasarkan hasil observasi peneliti, Ibu Ida Ayu Kadek Somowati tinggal 

bersama suami dan Dewi Ayu, anak ketiganya. Ketika Dewi Ayu salat, 

beliau tidak mengamati tata cara salat anaknya.
150

  

Ibu Ni Wayan Rasiani memberikan keterangan: 

“Alhamdulillah, dia dapatkan dari tempat ngajinya. Di sana sudah 

ada praktik salat juga. ya jadi ibu ndak pernah memperhatikan dia 

salat. Tapi kalo kita salat, wudu karena kita kan barengan salat, 

gitu. Tapi memang jarang sekali salat berjamaah. jadi ibu tidak bisa 

memperhatikan apakah tata cara salatnya bener atau ndak.”
151

  

 

Berdasarkan keterangan Ibu Ni Wayan Rasiani, anak mendapatkan 

praktik tata cara salat dari tempat mengajinya. Beliau tidak pernah dan 
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tidak bisa memperhatikan anak salat. Berdasarkan hasil observasi peneliti, 

Ibu Ni Wayan Rasiani hanya melihat sekilas ketika anak-anaknya salat dan 

tidak mengamati tata cara salatnya.
152

 

Ibu Ni Made Arik Sintya Dewi memberikan keterangan: 

 “Kalo yang cewek, masih ada yang salah. Kayak gitu kan. Tapi 

kadang mungkin dia lihat kita kan, kadang dia salat di rumah atau 

di masjid ya gitu dah. Kadang kalo dia sujud ya sujud lama gitu 

dah. Kalo kakaknya sudah, alhamdulillah. Kadang kan dia jadi 

imam di rumah, disuruh ama bapaknya kalo nggak sempet ke 

masjid. Disuruh belajarlah dia jadi imam. Gitu dah diajarin terus 

dah dia. „Ayo kak, kalo misalnya nggak ke masjid, salat di rumah.‟ 

Adiknya ngikutin. Ngikut-ngikut aja dia.”
153

 

 

Berdasarkan keterangan Ibu Ni Made Arik Sintya Dewi, tata cara 

salat anak perempuannya masih ada yang salah. Tetapi kadang anak 

tersebut melihat orang tuanya, baik ketika salat di rumah maupun di 

masjid. Sedangkan kakaknya sudah benar dan terkadang belajar menjadi 

imam salat di rumah ketika tidak sempat ke masjid.  Bapaknya yang 

menyuruhnya sejak Anak TK. Kakaknya dibiasakan seperti itu. Adiknya 

mengikuti saja. 

Berdasarkan hasil pengumpulan data terkait cara orang tua mualaf 

membimbing tata cara salat anak agar baik dan benar, peneliti memperoleh 

kesimpulan. Kesimpulan yang peneliti peroleh adalah sebagian dari orang 

tua mualaf cenderung tidak membimbing tata cara salat anak agar baik dan 

benar. Bahkan sebagian dari orang tua mualaf tidak tahu pasti mengenai 

benar atau salahnya tata cara salat anaknya. Orang tua mualaf tidak tahu 
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pasti mengenai tata cara salat anak dikarenakan orang tua justru 

menganggap anak lebih paham, hanya melihat sekilas dan tidak 

mengamati salat anak secara keseluruhan. Namun ada pula orang tua 

mualaf yang membimbing tata cara salat anak dengan cara 

memperlihatkan kepada anak atau menjadi teladan, dan pembiasaan salat 

berjamaah baik di rumah maupun di masjid. 

Peneliti kemudian bertanya mengenai apa kesulitan yang dihadapi 

orang tua mualaf dalam membimbing salat anak. 

Ibu Ni Ketut Sekar Lestari memberikan keterangan: 

“Ngajarin anak-anak itu saya ndak punya kesulitan Kalo anak saya 

kan dah paham. Kadang saya kan nggak bertanya, kadang saya 

salat kan anak saya nggak tahu kalo saya wudu itu kan nggak 

tahu.”
154

  

 

Berdasarkan keterangan dari Ibu Ni Ketut Sekar Lestari mengenai 

apa kesulitan yang dihadapi orang tua mualaf dalam membimbing salat 

anak, beliau merasa tidak memiliki kesulitan karena anaknya lebih dulu 

paham dari pada beliau. Berdasarkan hasil observasi peneliti, Ibu Ni Ketut 

Sekar Lestari berada di tempat bisnis jasa binatu dari pagi hingga 

menjelang malam. Ketika beliau sibuk pada bisnisnya, beliau tidak terlihat 

bersama dengan anak-anaknya.
155

 

Sedangkan Ibu Ida Ayu Kadek Somowati memberikan keterangan: 

“Saya nggak bisa memantau dia setiap hari. Di jam kerja ini, di 

kasir nggak bisa ditinggalkan. Dari pekerjaannya, jadi dia 

meninggalkan. Kadang-kadang Asar dia tinggalkan, kan kayak 

gitu. Kalo misalnya saya pulang ke rumah saya ya, rumah tempat 
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orang tua saya itu juga. Kalo di sana kan Hindu. Di sana juga 

kesulitan mencari tempat yang bersih, ya. Jadi ya sementara saya 

tinggalkan dulu misalnya jam apanya. Nanti kan pas pulangnya 

langsung bisa cepet-cepetin. Gitu aja. Karena saya juga terus 

terang kalo seperti orang-orang itu di Qada, itu ya salatnya. Saya 

itu belum bisa, ya belum paham betul. Jadi, apa saja yang saya bisa 

lakukan, itu aja. Sama anak-anak juga kayak gitu.”
156

  

 

Berdasarkan keterangan Ibu Ida Ayu Kadek Somowati, kesulitan 

beliau dalam membimbing salat anak adalah beliau tidak dapat memantau 

anak setiap hari, seperti ketika anak kerja. Selain itu, kesulitan mencari 

tempat bersih ketika pulang ke rumah orang tuanya yang beragama Hindu. 

Jadi sementara beliau tinggalkan salat karena belum bisa dan paham Qada' 

salat. Beliau lakukan apa yang beliau bisa. Anak-anak beliau juga seperti 

itu. 

Ibu Ni Wayan Rasiani memberikan keterangan: 

 “Kalo kesulitan, Cuma ini aja. Waktu dia setelah dewasa ini. 

Waktu dia keluar, kepikiran aja itu sudah ingat salat apa ndak. 

Kalo di rumah nggak ada masalah sih dalam salatnya. 

Alhamdulillah tidak ada. Itu yang kita khawatirkan, nggeh. Apa 

sudah salat atau belum. Gitu aja sih.”
157

  

 

Berdasarkan keterangan dari Ibu Ni Wayan Rasiani, kesulitan 

beliau dalam membimbing salat anak adalah ketika anak keluar rumah. 

Beliau khawatir anaknya sudah ingat salat apa tidak, sudah salat atau 

belum. 

Ibu Ni Made Arik Sintya Dewi memberikan keterangan: 

“Mungkin bacaan-bacaan salat itu. Ya paling kita ngajarinnya itu 

aja, untuk dia mau menghafal dulu. Ya kesulitannya sama di gerak. 

Walaupun keliatannya gampang gini-gini ya, ada rukunya, ada 
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sujudnya. Tapi kadang anak-anak umur segitu kan kadang masih 

ya udah secepetnya dia. Kalo apalagi pengen nonton. Biar selesai 

cepet itu ya kadang kita susahnya masih di sana. Masih ngasih 

taunya dia „kalo salat itu jangan buru-buru, jangan cepet-cepet.‟ 

Kayak gitu terus lah pokoknya.”
158

 

 

Berdasarkan keterangan Ibu Ni Made Arik Sintya Dewi, kesulitan 

beliau dalam membimbing salat anak adalah pada bacaan-bacaan salat 

agar mau menghafal dan gerakan salat karena terkadang anak salat 

secepatnya, apalagi ketika ingin menonton. Sulitnya memberitahu anak 

secara berulang-ulang. 

Berdasarkan hasil pengumpulan data terkait kesulitan yang 

dihadapi orang tua mualaf dalam membimbing salat anak, peneliti 

memperoleh kesimpulan. Kesimpulan yang peneliti peroleh adalah orang 

tua mualaf cenderung menghadapi kesulitan dalam membimbing salat 

anak. Kesulitan tersebut seperti ketika anak di luar pengawasan orang tua 

mualaf, ketika kesulitan mencari tempat bersih untuk salat, ketika anak 

terburu-buru dalam salatnya karena ingin menonton. Namun ada pula 

orang tua mualaf yang merasa tidak memiliki kesulitan karena 

menganggap anaknya lebih dulu paham mengenai tata cara salat. 

Peneliti kemudian bertanya mengenai pendapat orang tua mualaf, 

mengenai bagaimana praktik salat anak hingga saat ini. Ibu Ni Ketut Sekar 

Lestari memberikan pendapat: 

“Subuhnya dia kalo saya bangunin, ya. Kadang kan anak itu susah 

sekali bangunnya, ya. Dia mikirnya kan dia gini, belum akil 

baligh.
159

  

                                                           
158

 Ni Made Arik Sintya Dewi, wawancara, 4 November 2021. 
159

 Ni Ketut Sekar Lestari, wawancara, 20 Oktober 2021. 



 

 

 

93 

Berdasarkan pendapat Ibu Ni Ketut Sekar Lestari, anak salat subuh 

apabila dibangunkan. Kadang sulit dibangunkan karena anak pikir ia 

belum akil baligh. Berdasarkan hasil observasi peneliti, Ibu Ni Ketut Sekar 

Lestari memiliki satu anak perempuan yang belum akil baligh, yaitu Fahra 

Ayu. Fahra Ayu masih duduk di kelas 6 SD. 
160

 

Ibu Ida Ayu Kadek Somowati memberikan pendapat: 

 “InsyaAllah, tapi kan saya nggak bisa memantau dia setiap hari 

soalnya. Ya alhamdulillah. Kalo masih kiranya dia seperti dulu 

anak sekolah itu, masih bisa. Nah kadang-kadang jam empat itu, 

kadang-kadang dia nggak. Alhamdulillah kalo sudah di rumah 

tetep salat.”
161

 

 

Berdasarkan keterangan Ibu Ida Ayu kadek Somowati, beliau tidak 

bisa memantau anaknya setiap hari. Jam empat atau waktu Asar kadang-

kadang anak tidak salat. 

Ibu Ni Wayan Rasiani memberikan pendapat: 

“Kalau masalah itu sih mungkin waktu kecil masih dibimbing, ya. 

Pas bangun tidur, salat subuh masih dibangunin, ya. Tetapi setelah 

usianya sudah dewasa, bisa sendiri lah dia. Kalau masalah salat, 

soalnya anak-anak ndak gini ya, ndak pernah dipermasalahkan, 

bahkan yang kecil. Yang paling kecil itu ndak dikasih tahu pun dia 

tetap salat. Dari kecil, enggeh. Alhamdulillah sampai sekarang. 

Sebatas mengingatkan saja.”
162

  

 

Berdasarkan pendapat Ibu Ni Wayan Rasiani, beliau menganggap 

setelah dewasa anaknya sudah bisa sendiri. Bahkan anak yang paling kecil 

salat tanpa diberitahu terlebih dulu. Beliau hanya sebatas mengingatkan. 

Ibu Ni Made Arik Sintya Dewi memberikan pendapat: 

                                                           
160

 Observasi di Kampung Islam Kepaon, 16 Oktober 2021. 
161

 Ida Ayu Kadek Somowati, wawancara, 27 Oktober 2021. 
162 Ni Wayan Rasiani, wawancara, Denpasar, 31 Oktober 2021. 



 

 

 

94 

 “Kalo menurut saya sih Alhamdulillah sampai sini. Karena dia… 

itu dah. Karena dia mau, karena nggak kita paksa “ayo salat 

dulu!” nggak begitu. Kadang dia yang ngajakin orang tuanya. 

Kadang kita sebagai orang tuanya masih main HP, masih 

megang.” 
163

 

Berdasarkan pendapat Ibu Ni Made Arik Sintya Dewi, terkadang 

anak terlebih dulu mengajak orang tuanya untuk salat. Terkadang orang 

tua masih main handphone padahal sudah azan.  

Berdasarkan hasil pengumpulan data mengenai praktik salat anak 

hingga saat ini peneliti memperoleh kesimpulan. Kesimpulan yang peneliti 

peroleh, hingga saat ini ada sebagian anak dari orang tua mualaf yang 

masih meninggalkan salat dan belum benar tata caranya. Anak 

meninggalkan salat karena sebab tertentu, seperti karena pekerjaan dan 

belum akil baligh. Sebagian anak dari orang tua mualaf yang lain sudah 

melaksanakan salat tepat waktu, bahkan awal waktu.  

Hasil analisis dari pengumpulan data terkait peran orang tua mualaf 

dalam membimbing salat anak di Kampung Islam Kepaon, Denpasar Bali 

menunjukkan bahwa orang tua mualaf cenderung berperan dalam 

membimbing salat anak. Orang tua mualaf lebih berperan dalam 

membimbing waktu pelaksanaan salat anak dari pada membimbing tata 

cara salat anak. Orang tua mualaf menghadapi kesulitan dalam 

membimbing salat anak. Namun masih ada anak dari orang tua mualaf 

yang tidak istiqomah dalam pelaksanaan salat karena sebab tertentu. Hasil 

yang telah disajikan tersebut peneliti peroleh melalui triangulasi sumber 

dan triangulasi teknik. Melalui triangulasi sumber, peneliti memperoleh 
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data serupa dari Ibu Ni Ketut Sekar Lestari, Ibu Ida Ayu Kadek Somowati, 

Ibu Ni Wayan Rasiani, dan Ibu Ni Made Arik Sintya Dewi sehingga data 

yang telah peneliti peroleh tersebut dinyatakan valid. Kemudian, melalui 

triangulasi teknik, peneliti memperoleh data serupa setelah mengumpulkan 

data menggunakan beberapa teknik seperti observasi, wawancara dan 

dokumentasi sehingga data yang telah peneliti peroleh tersebut dinyatakan 

valid. 

3. Peran orang tua mualaf dalam membimbing wudu anak di Kampung 

Islam Kepaon, Denpasar Bali. 

Menurut Henk Kusumawardana, wudu adalah membersihkan 

tubuh yang dimulai dari bismillah dan diakhiri dengan syahadat sebagai 

prasyarat untuk melaksanakan salat dengan menyempurnakan tata 

tertibnya dan tanpa ada bacaan apa-apa saat tiap-tiap anggota tubuh 

dibasuh. Jadi, penting bagi mukmin, khususnya anak untuk mengetahui, 

memahami, dan mengamalkan wudu tanpa mengabaikan tata-tertibnya. 

Sebab, jika ada salah satu tata tertib wudu yang terlupakan atau tidak 

sempurna, maka perihal tersebut akan mengakibatkan tidak hilangnya 

hadats dan menjadikan wudunya tidak sah. Kemudian, apabila wudunya 

tidak sah, salatnya pun menjadi tidak sah. Dengan demikian, peran orang 

tua dibutuhkan untuk membimbing wudu anak agar benar tata tertibnya. 

Sebab, meskipun mukmin melaksanakan salat secara konsisten, sedangkan 

salatnya tidak sah karena tidak sahnya wudu, manfaat salat pun akan 

semakin sulit diperolehnya. 
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Uraian pada paragraf di atas menjadi dasar keingintahuan peneliti 

mengenai bagaimana cara orang tua mualaf dalam membimbing tata cara 

wudu anak agar baik dan benar. Maka dari itu, peneliti menanyakan hal 

tersebut kepada empat narasumber dalam penelitian ini. 

Ibu Ni Ketut Sekar Lestari memberikan keterangan: 

 “Kalo dia sih saya rasa lebih paham dia daripada saya. Kadang 

saya dapat pelajaran ini dari tempat ngaji, kamu tau nggak gini 

ini?” “tau,” “ooo… tak kira nggak tau.” “Ya tau, bu. Masak gitu 

aja nggak tau,” Katanya. Tau bacaannya itu gini-gini, gitu. Tak 

kira anak-anak saya diem tak kira dia nggak tau. Kadang kalo 

bacaan itu, saya panggil anak saya ke sini.”
164

  

 

Berdasarkan keterangan Ibu Ni Ketut Sekar Lestari, beliau merasa 

anaknya lebih memahami tata cara wudu dari pada beliau. Kadang beliau 

mendapatkan pelajaran wudu dari pengajian dan beliau coba menguji 

anaknya. Ternyata anaknya sudah tahu lebih dulu. Terkadang tentang 

bacaan wudu, beliau panggil anaknya terlebih dulu. 

Sedangkan Ibu Ida Ayu Kadek Somowati memberikan keterangan: 

“Kalo anak-anak saya kan sudah dari kecil, Mbak. Ngaji sore, 

siangnya belajar di sekolah.” 
165

  

 

Berdasarkan keterangan Ibu Ida Ayu Kadek Somowati, anak-anak 

beliau sudah mengaji dan belajar di sekolah dari kecil. Berdasarkan hasil 

observasi, beliau tidak memperhatikan ketika Dewi Ayu sedang 

berwudu.
166
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Ibu Ni Wayan Rasiani memberikan keterangan: 

“Kalo ibu enggak. “Dek wudunya sudah bener?” bapaknya yang 

ngingetin… tapi kan sudah dia dapatkan dari belajar mengaji.”
167

  

 

Berdasarkan keterangan Ibu Ni Wayan Rasiani, beliau tidak 

mengingatkan tata cara wudu anak. Suami beliau yang mengingatkan. 

Selain itu, anak sudah dapatkan praktik wudu dari belajar mengaji. 

Ibu Ni Made Arik Sintya Dewi memberikan keterangan: 

“Sampai sekarang sih, kita terus mantau dia. Kalo wudu pasti 

diliatin, untuk yang kecil ini. Untuk yang besar sih udah agak 

paham, udah kelas tiga. Yang kecil ini dah.”
168

 

Berdasarkan keterangan Ibu Ni Made Arik Sintya Dewi,  cara 

beliau dalam membimbing tata cara wudu anak agar baik dan benar yaitu 

dengan cara terus memantau anak, khusus anak yang paling kecil. 

Sedangkan anak yang paling besar sudah beliau anggap agak paham. 

Berdasarkan hasil observasi peneliti, orang tua mualaf salat di rumah 

bersama Adzkia Naira, anak keduanya. Beliau lebih dulu mengawasi wudu 

Adzkia Naira kemudian wudu setelah anaknya tersebut.
169

 

Berdasarkan hasil pengumpulan data terkait cara orang tua mualaf 

dalam membimbing tata cara wudu anak agar baik dan benar, peneliti 

memperoleh kesimpulan. Kesimpulan yang peneliti peroleh adalah 

sebagian besar orang tua mualaf tidak membimbing tata cara wudu anak 

karena beberapa sebab. Beberapa sebab tersebut seperti orang tua mualaf 

merasa anak sudah memahami lebih dulu, anak sudah mendapatkan 

pelajaran dari mengaji dan sekolah, dan ada suami yang sudah 
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mengingatkan anak untuk membenahi wudunya. Tetapi ada orang tua 

mualaf yang membimbing tata cara wudu anak dengan cara mengawasi 

wudu anak. 

Peneliti kemudian bertanya mengenai apa saja kesulitan yang 

orang tua mualaf hadapi dalam membimbing wudu anak. 

Ibu Ni Ketut Sekar Lestari memberikan keterangan: 

“Saya ndak punya kesulitan karena dia tuh lebih paham dulu 

daripada saya. Saya baru paham itu kan di sini, mana dulu saya itu 

wudu kayak gitu kan ternyata di sini dijelaskan lagi. Makanya saya 

tahu kesalahannya di mana.”
170

  

 

Berdasarkan keterangan Ibu Ni Ketut Sekar Lestari, beliau merasa 

tidak memiliki kesulitan karena anaknya lebih dulu memahami dari pada 

beliau. Sedangkan beliau baru memahami tentang wudu. 

Ibu Ida Ayu Kadek Somowati memberikan keterangan: 

“Kesulitannya ya itu dah kesulitannya. Di tempat kerja kan kita 

bukan kerja dengan orang muslim kan. Di tempatnya, yang kayak 

apa namanya. Jadi seringlah meninggalkan gitu itu ya, 

wudunya.”
171

  

 

Berdasarkan keterangan Ibu Ida Ayu Kadek Somowati, kesulitan 

yang beliau hadapi dalam membimbing wudu anak adalah tempat kerja 

anak. Anaknya bukan kerja di tempat orang muslim. Jadi sering 

meninggalkan wudunya. 

Ibu Ni Wayan Rasiani memberikan keterangan: 

 “Kalo kesulitan sih, Alhamdulillah kalo di rumah ndak ada.”
172

  

                                                           
170

 Ni Ketut Sekar Lestari, wawancara, 20 Oktober 2021. 
171

 Ida Ayu Kadek Somowati, wawancara, Denpasar, 27 Oktober 2021. 
172

 Ni Wayan Rasiani, wawancara, Denpasar, 31 oktober 2021. 



 

 

 

99 

Berdasarkan keterangan Ibu Ni Wayan Rasiani, beliau tidak ada 

kesulitan ketika anak di rumah. 

Ibu Ni Made Arik Sintya Dewi memberikan keterangan: 

“Kadang dia mikirnya itu, kena air itu udah wudu. Anak-anak kan, 

gitu. Tapi ya udah kita ajarin lah dia, kadang dia inget, kadang dia 

lupa, kadang gitu. Ya diingetin terus lah. Kalo yang kecil. Kalo 

yang besar ya sudah alhamdulillah.”
173

 

 

Berdasarkan keterangan Ibu Ni Made Arik Sintya Dewi, kesulitan 

yang beliau hadapi dalam membimbing wudu anak adalah ketika anak 

berpikir terkena air itu wudu. Beliau ajari anaknya. Kadang ingat, kadang 

lupa. Beliau terus mengingatkan anak. 

Berdasarkan hasil pengumpulan data terkait apa saja kesulitan yang 

orang tua mualaf hadapi dalam membimbing wudu anak, peneliti 

memperoleh kesimpulan. Kesimpulan yang peneliti peroleh adalah ada 

sebagian orang tua mualaf yang merasa tidak menghadapi kesulitan dalam 

membimbing wudu anak. Namun ada sebagian orang tua mualaf yang 

merasa menghadapi kesulitan. Kesulitan yang dihadapi orang tua mualaf 

dalam membimbing wudu anak seperti ketika anak tidak di rumah karena 

kerja dan karena anggapan anak bahwa terkena air sama dengan wudu 

sehingga orang tua mualaf harus mengingatkan berkali-kali. 

Peneliti kemudian bertanya mengenai pendapat orang tua mualaf, 

mengenai bagaimana praktik wudu anak hingga saat ini. Ibu Ni Ketut 

Sekar Lestari memberikan pendapat: 
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“Kalo yang kecil itu dia belum ini, belum baligh. Tapi cuma ini, 

saya bilangin. Dibilangin sama guru ngajinya juga.” 
174

  

 

Berdasarkan pendapat Ibu Ni Ketut Sekar Lestari, anaknya yang 

paling kecil belum baligh. Jadi hanya beliau beri tahu. Diberi tahu oleh 

gurunya juga. Berdasarkan hasil observasi peneliti, Fahra Ayu masih 

terburu-buru dalam berwudu.
175

 

Ibu Ida Ayu Kadek Somowati memberikan jawaban: 

“Saya percaya sama anak-anak karena anak-anak saya itu lebih 

memahami. Karena dia belajar dari kecil. Jadi dia lebih tau lah 

mana batasannya dia.”
176

  

 

Berdasarkan pendapat Ibu Ida Ayu Kadek Somowati, beliau 

percaya anak-anaknya lebih memahami karena belajar dari kecil. Jadi anak 

dianggap lebih tahu batasannya. 

Ibu Ni Wayan Rasiani memberikan jawaban: 

“Kita kalo sudah azan, ya udah tinggal wudu ya salat sendiri-

sendiri. Ibu rasa dia lebih pintar dari ibu. Karena kan dia sudah 

dapat praktik dari tempat mengajinya, gitu.”
177

  

 

Berdasarkan pendapat Ibu Ni Wayan Rasiani, beliau merasa 

anaknya lebih pintar dari beliau. Sebab anaknya sudah dapat praktik wudu 

dari tempat mengajinya. 

Ibu Ni Made Arik Sintya Dewi memberikan jawaban: 

“Kadang kita lalai sebagai orang tua. Kadang anak pengingat 

memang, ya. Dia yang wudu duluan. Abis itu nungguin dah 

ayahnya, mau ke masjid, gitu. Anak yang ngajarin kita.”
178
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Berdasarkan pendapat Ibu Ni Made Arik Sintya Dewi, beliau 

merasa terkadang lalai sebagai orang tua. Anak yang mengingatkan. Anak 

yang wudu terlebih dulu. Anak yang menunggu Ayahnya saat akan ke 

masjid. 

Berdasarkan hasil pengumpulan data terkait pendapat orang tua 

mualaf, mengenai bagaimana praktik wudu anak hingga saat ini, peneliti 

memperoleh kesimpulan. Kesimpulan yang peneliti peroleh adalah  hingga 

saat ini ada beberapa anak dari orang tua mualaf yang masih belum 

konsisten wudunya. Anak tidak konsisten dalam wudu karena anak masih 

terburu-buru dalam berwudu sehingga perlu diberitahu atau diingatkan dan 

karena pekerjaan. Namun ada pula orang tua yang menganggap anak lebih 

memahami batasan dalam berwudu, anak lebih pintar, dan lalai dalam 

mengawasi wudu anak. 

Hasil analisis dari pengumpulan data terkait peran orang tua mualaf 

dalam membimbing wudu anak di Kampung Islam Kepaon, Denpasar Bali 

menunjukkan bahwa orang tua mualaf cenderung tidak berperan dalam 

membimbing wudu anak. Sebagian dari orang tua mualaf menghadapi 

kesulitan dalam membimbing wudu anak. Sedangkan hingga saat ini, 

masih ada beberapa anak dari orang tua mualaf yang terburu-buru dalam 

berwudu. Hasil yang telah disajikan tersebut peneliti peroleh melalui 

triangulasi sumber dan triangulasi teknik. Melalui triangulasi sumber, 

peneliti memperoleh data serupa dari Ibu Ni Ketut Sekar Lestari, Ibu Ida 

Ayu Kadek Somowati, Ibu Ni Wayan Rasiani, dan Ibu Ni Made Arik 
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Sintya Dewi sehingga data yang telah peneliti peroleh tersebut dinyatakan 

valid. Kemudian, melalui triangulasi teknik, peneliti memperoleh data 

serupa setelah mengumpulkan data menggunakan beberapa teknik seperti 

observasi, wawancara dan dokumentasi sehingga data yang telah peneliti 

peroleh tersebut dinyatakan valid. 

C. Pembahasan Temuan 

1. Pengalaman keberagamaan orang tua mualaf di Kampung Islam 

Kepaon, Denpasar Bali. 

Orang tua mualaf dapat dimaknai sebagai ayah atau ibu kandung 

yang baru atau pernah pindah agama ke Islam dan dianggap masih 

membutuhkan bimbingan. Peneliti memperoleh temuan di Kampung Islam 

Kepaon yang menunjukkan bahwa orang tua mualaf memiliki pengalaman 

konversi agama yang beragam, seperti dalam tahap dan jangka waktu 

konversi agama. 

Semua orang tua mualaf dalam penelitian ini merupakan 

perempuan mualaf yang telah berkeluarga. Mereka telah melalui proses 

berpindah agama hingga menjadi mualaf.  Proses konversi agama yang 

pernah mualaf lalui berbeda-beda sekali pun didorong oleh faktor yang 

sama, yaitu pernikahan. Orang tua mualaf berproses, melalui masa 

konversi dengan tahap dan jangka waktu yang berbeda. 

Menurut Saifuddin, beralihnya keyakinan individu dari satu agama 

ke agama lain atau konversi agama disebabkan oleh faktor-faktor tertentu. 

Faktor-faktor tersebut memunculkan gejala stres psikologis sebagai akibat 
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dari konflik perihal agama bagi individu. Munculnya stres tersebut 

mendorong individu untuk berupaya mengatasi stres tersebut.
179

 Jadi, agar 

perempuan non-muslim dapat menikah dengan muslim, mereka harus 

memilih konversi agama menjadi mualaf sebagai solusi dan konsekuensi 

dari pilihannya. Ida Rahmawati dan Dinie Ratri Desiningrum menyatakan 

bahwa proses kognitif, peran lingkungan, dan adanya kehendak dalam diri 

yang saling terkait dengan pengalaman individu dapat menjadi awal mula 

terbentuknya keputusan konversi agama, memilih identitas baru menjadi 

mualaf. Setelah menjadi mualaf, langkah selanjutnya adalah proses 

mengembangkan diri dengan identitas baru.
180

  

Pengalaman keberagamaan telah membuat orang tua mualaf 

berkembang. Salah satu perkembangan mualaf adalah dapat 

mengekspresikan ajaran Islam dalam bentuk ibadah. Temuan penelitian 

menunjukkan bahwa orang tua mualaf memiliki pengalaman belajar 

agama Islam dan mampu mengekspresikannya dalam bentuk ibadah. 

Mualaf memperoleh pengalaman belajar Islam dari bimbingan orang-

orang terdekat seperti sepupu suami atau mengikuti bimbingan mualaf. 

Menurut M. Fuad Anwar, bimbingan merupakan proses pemberian 

bantuan kepada individu agar mampu memahami dirinya dan 

lingkungannya serta membantu individu berkembang secara optimal.
181

 

Sedangkan mualaf adalah orang yang baru masuk Islam dan membutuhkan 

bimbingan karena imannya masih lemah. Maka dari itu, mualaf  
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membutuhkan bimbingan Islam untuk menguatkan imannya. Sedangkan 

menurut Hallen A, bimbingan Islam merupakan proses pemberian bantuan 

kepada individu secara terarah, berkelanjutan, dan sistematis agar individu 

mampu mengembangkan fitrah agama yang dimilikinya secara optimal 

dan mampu menginternalisasikan nilai-nilai yang terkandung dalam Al-

Qur'an dan hadis.
182

 Selain itu, pengalaman belajar Islam juga dapat 

mualaf peroleh dari pengajian, berguru, dan membaca buku. Orang tua 

mualaf dapat mengekspresikan pengalaman belajar agama Islam dalam 

bentuk salat, wudu, dan membenahi pelafalan bahasa Arab.  

Zakiah Daradjat membagi proses konversi agama menjadi lima 

tahap yaitu masa tenang, masa ketidaktenangan, masa konversi, masa 

tenang dan tentram serta masa ekspresi konversi. Menurut Zakiah 

Daradjat, individu mencapai masa ekspresi konversi ketika ajaran agama 

baru telah diekspresikan. Individu mempelajari ajaran agama kemudian 

merefleksikannya dalam bentuk perkataan dan perbuatan, khususnya 

dalam bentuk ibadah. Individu mampu menyesuaikan diri dengan ajaran 

agama yang dipilih tersebut. Ajaran agama yang individu refleksikan 

dalam bentuk ibadah tersebut secara tidak langsung menjadi ungkapan 

penerimaan diri sekaligus pernyataan konversi agama dalam hidupnya.
183

 

Jadi, orang tua mualaf dalam penelitian ini telah mencapai masa ekspresi 

konversi karena telah melaksanakan salat, wudu, dan membenahi pelafalan 

bahasa Arab.  
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Pengalaman keberagamaan pada orang tua mualaf tidak hanya 

membuatnya mengekspresikan ajaran Islam dalam bentuk ibadah, tetapi 

juga mengembangkan persepsinya mengenai pentingnya ibadah bagi anak. 

Temuan penelitian menunjukkan bahwa orang tua mualaf akan merasa 

senang, bersyukur, bangga apabila anak dapat beribadah dengan bagus dan 

rajin. Hal tersebut menjadi salah satu harapan bagi orang tua mualaf dalam 

menjalankan kewajiban, membimbing ibadah anak. Pendapat orang tua 

mualaf tersebut sudah termasuk salah satu perkembangan yang tampak 

pada diri orang tua mualaf. 

2. Peran orang tua mualaf dalam membimbing salat anak di Kampung 

Islam Kepaon., Denpasar Bali. 

Menurut Zaenal Abidin, salat menjadi ibadah yang paling utama 

untuk membuktikan keislaman individu. Islam memandang salat sebagai 

tiang agama dan menjadi amalan pertama yang akan dihisab di hari 

kiamat. Oleh karena itu, amalan salat sangat penting untuk ditanamkan 

dalam jiwa anak sejak dini oleh orang tua.
184

 Jadi, peran orang tua sangat 

penting dalam membimbing salat anak, tidak terkecuali bagi orang tua 

mualaf. Pernyataan tersebut selaras dengan temuan peneliti di lapangan. 

Temuan penelitian di lapangan menunjukkan bahwa orang tua 

mualaf cenderung berperan dalam membimbing salat anak. Hal tersebut 

dibuktikan dengan temuan penelitian yang mengarah pada hasil yang 

sama, yaitu semua orang tua mualaf mulai mengenalkan dan membimbing 
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salat sejak anak belum duduk di bangku sekolah, baik itu sejak dalam 

kandungan, sejak usia 3 tahun maupun sebelum anak masuk TK. Orang 

tua mengenalkan dan membimbing salat anak sedini mungkin dengan 

beragam cara seperti membacakan al-Fatihah sambil mengelus-elus bagian 

perut, memperdengarkan azan, menjadi teladan, dan menitipkan anak di 

tempat mengaji.  

Orang tua mualaf lebih berperan dalam membimbing waktu 

pelaksanaan salat anak dari pada membimbing tata cara salat anak. 

Pernyataan tersebut didukung temuan peneliti yang menunjukkan bahwa 

orang tua mualaf cenderung membimbing salat wajib anak agar tepat 

waktunya dengan cara serupa, yaitu mengingatkan anak untuk segera 

melaksanakan salat. Namun ada kalanya orang tua mualaf tidak 

mengingatkan karena anak sudah menyadari kewajibannya untuk segera 

melaksanakan salat. Menurut Henk Kusumawardana waktu yang paling 

baik tetaplah waktu awal, tidak ada manfaat yang dapat diperoleh apabila 

mukmin menunda-nunda waktu salat apalagi tanpa alasan yang dapat 

dibenarkan.
185

 Jadi, peran orang tua mualaf masih terus dibutuhkan sampai 

anak melaksanakan salat dan menyegerakannya, tidak menunda-nunda 

waktu salat apalagi tanpa alasan yang dapat dibenarkan. Ada pula orang 

tua mualaf yang tidak dapat mencegah anak untuk tidak meninggalkan 

salat karena keadaan anak yang sulit sampai terpaksa meninggalkan salat, 

seperti karena pekerjaan anak. Sesuai dengan menurut Mayyadah, lebih 
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baik orang tua bersabar dalam membimbing salat anak kecil yang masih 

lebih mudah dibentuk dari pada ketika anak sudah dewasa.
186

  

Peneliti juga memperoleh temuan lain yang menunjukkan bahwa 

sebagian dari orang tua mualaf cenderung tidak berperan dalam 

membimbing tata cara salat anak. Bahkan sebagian dari orang tua mualaf 

tidak tahu pasti mengenai benar atau salahnya tata cara salat anaknya. 

Orang tua mualaf tidak tahu pasti mengenai tata cara salat anak 

dikarenakan: 

a. Orang tua justru menganggap anak lebih paham, 

b. Orang tua hanya melihat sekilas, dan 

c. Orang tua mualaf tidak mengamati salat anak secara keseluruhan. 

Temuan tersebut berlawanan dengan salah satu teori yang disusun 

oleh Mahdaniyal. H. N. dan Ahmad Zubair, bahwa orang tua hendaknya 

mempercayai anaknya tetapi bukan berarti orang tua membiarkan anak 

begitu saja dan meyakini bahwa anaknya akan selamat di dunia dan 

akhirat.
187

 Namun ada pula orang tua mualaf yang membimbing tata cara 

salat anak dengan metode memperlihatkan kepada anak atau menjadi 

teladan, dan pembiasaan salat berjamaah baik di rumah maupun di masjid. 

Berdasarkan beberapa cara yang diterapkan orang tua mualaf 

dalam membimbing salat, metode yang digunakan orang tua mualaf 

tersebut dapat dikategorikan sebagai berikut: 
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a. Metode perhatian dan pengawasan, seperti dengan cara mengingatkan 

anak untuk melaksanakan salat. 

b. Metode keteladanan, seperti dengan cara memperlihatkan kepada anak 

ketika melaksanakan salat atau menjadi teladan bagi anak. 

c. Metode pembiasaan, seperti menerapkan kebiasaan salat berjamaah di 

rumah maupun di masjid. 

Kendala sering kali dijumpai ketika individu mengupayakan suatu 

hal untuk mencapai tujuan, begitu pun bagi orang tua mualaf. Orang tua 

mualaf menghadapi kesulitan dalam membimbing salat anak. Tidak jarang 

orang tua mualaf kesulitan karena upayanya dalam membimbing ibadah 

anak terkendala. Temuan penelitian menunjukkan bahwa orang tua mualaf 

cenderung menghadapi kesulitan dalam membimbing salat anak. Kesulitan 

tersebut seperti: 

a. Ketika anak di luar pengawasan orang tua mualaf,  

b. Ketika kesulitan mencari tempat bersih untuk salat, dan 

c. Ketika anak terburu-buru dalam salatnya karena ingin menonton. 

Temuan tersebut memiliki kemiripan dengan temuan penelitian 

Assirqindi mengenai karakteristik Anak, khususnya anak usia dini 

dapat menjadi kendala bagi orang tua mualaf. Karakteristik unik 

tersebut seperti anak lebih gemar bermain, selalu ingin tahu hal-hal 

baru, bertindak secara spontan, cepat bosan pada hal-hal monoton.
188
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Namun ada pula orang tua mualaf yang merasa tidak memiliki 

kesulitan karena menganggap anaknya lebih dulu paham mengenai tata 

cara salat.  

Peneliti memperoleh temuan penelitian yang menyatakan bahwa 

hingga saat ini, ada beberapa anak dari orang tua mualaf yang tidak 

istiqomah dalam pelaksanaan salat karena sebab tertentu. Hingga saat ini, 

ada beberapa anak dari orang tua mualaf yang masih meninggalkan salat 

dan belum benar tata caranya. Anak meninggalkan salat karena sebab 

tertentu, seperti karena pekerjaan dan belum akil baligh. Beberapa anak 

dari orang tua mualaf yang lain sudah melaksanakan salat tepat waktu, 

bahkan awal waktu. Temuan di atas mengarah pada sebuah kesimpulan 

bahwa peran orang tua mualaf bukan satu-satunya faktor pendukung anak 

istiqomah dalam salat, melainkan hanya menjadi salah satu faktor dari 

istiqomahnya salat anak. 

3. Peran orang tua mualaf dalam membimbing wudu anak di Kampung 

Islam Kepaon, Denpasar Bali. 

Menurut Henk Kusumawardana, wudu adalah membersihkan 

tubuh yang dimulai dari bismillah dan diakhiri dengan syahadat sebagai 

prasyarat untuk melaksanakan salat dengan menyempurnakan tata 

tertibnya dan tanpa ada bacaan apa-apa saat tiap-tiap anggota tubuh 

dibasuh.189 Berdasarkan teori tersebut sudah jelas bahwa tata tertib salat 

perlu disempurnakan sebagai prasyarat salat, tidak terkecuali bagi anak. 
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Oleh sebab itu, orang tua mualaf perlu membimbing wudu anak. 

Tujuannya agar anak istiqomah dalam berwudu.  

Temuan penelitian menunjukkan bahwa orang tua mualaf 

cenderung tidak berperan dalam membimbing wudu anak. Sebagian besar 

dari orang tua mualaf tidak membimbing tata cara wudu anak karena 

beberapa sebab. Beberapa sebab tersebut seperti: 

a. Orang tua mualaf merasa anak sudah memahami lebih dulu, 

b. Anak sudah mendapatkan pelajaran dari mengaji dan sekolah, dan  

c. Ada suami yang sudah mengingatkan anak untuk membenahi 

wudunya.  

Sedangkan menurut Mayyadah, tanggung jawab orang tua dalam 

membimbing ibadah anak bukan sebuah tugas yang serta-merta dapat 

dilimpahkan keluar keluarga apalagi sampai lepas tangan. Tanggung jawab 

orang tua dalam membimbing ibadah, tidak selesai hanya karena orang tua 

memasukkan anak ke pesantren atau ke sekolah untuk mendapat 

pendidikan Islam.
190

 Jadi, ketika orang tua membimbing tata cara wudu 

anak karena anak sudah mendapatkan pelajaran dari mengaji dan sekolah, 

berarti orang tua mualaf telah melimpahkan tanggung jawab membimbing 

ibadah anak keluar keluarga. Namun tidak semua orang tua mualaf seperti 

itu. Ada orang tua mualaf yang membimbing tata cara wudu anak dengan 

cara mengawasi wudu anak. Cara yang diterapkan oleh orang tua mualaf 
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tersebut termasuk dalam kategori membimbing dengan metode perhatian 

dan pengawasan. 

Peneliti memperoleh temuan di Kampung Islam Kepaon yang 

menunjukkan bahwa sebagian dari orang tua mualaf menghadapi kesulitan 

dalam membimbing wudu anak. Kesulitan tersebut seperti ketika anak 

tidak di rumah karena kerja dan karena anggapan anak bahwa terkena air 

sama dengan wudu sehingga orang tua mualaf harus mengingatkan 

berkali-kali. Menurut  Mahdaniyal. H. N. dan Ahmad Zubair,  bentuk 

perhatian orang tua tampak ketika anak berperilaku kurang tepat, 

kemudian orang tua memberikan arahan secara bijak. Orang tua 

memberikan arahan agar anak dapat memahami mana tindakan benar dan 

salah.
191

 Jadi, ketika orang tua mualaf mengingatkan anak berkali-kali 

karena tidak istiqomah saat berwudu, berarti orang tua mualaf telah 

memperhatikan atau mengawasi wudu anak. 

Peneliti memperoleh temuan yang menunjukkan bahwa hingga saat 

ini ada beberapa anak dari orang tua mualaf yang masih belum istiqomah 

dalam berwudu. Anak tidak istiqomah dalam wudu karena anak masih 

terburu-buru dalam berwudu sehingga perlu diberitahu atau diingatkan dan 

karena pekerjaan. Namun ada pula orang tua yang menganggap anak lebih 

memahami batasan dalam berwudu, anak lebih pintar, dan orang tua 

mualaf lalai dalam mengawasi wudu anak. 
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Temuan di atas mengarah pada sebuah kesimpulan bahwa peran 

orang tua mualaf bukan satu-satunya faktor pendukung istiqomahnya anak 

dalam berwudu, melainkan hanya menjadi salah satu faktor dari 

istiqomahnya wudu anak. Istiqomah atau tidaknya wudu anak bukan 

berarti orang tua mualaf tidak menjalankan peran mereka. Istiqomah atau 

tidaknya wudu anak juga tergantung dari kesungguhan niat anak, apalagi 

bagi anak yang sudah akil baligh. Sebab, kesungguhan niat juga 

merupakan salah satu aspek yang harus diterapkan secara istiqomah. 

Menurut Henk Kusumawardana, Niat adalah kesadaran dalam pelaksanaan 

suatu kegiatan. Niat tidak hanya harus ada sebelum melaksanakan suatu 

kegiatan, tetapi juga harus ada selama kegiatan dilaksanakan.
192
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BAB V  

PENUTUP 
 

A. Simpulan 

Berdasarkan hasil penelitian mengenai peran orang tua mualaf dalam 

membimbing ibadah anak di Kampung Islam Kepaon, Denpasar Bali dapat 

disimpulkan bahwa: 

1. Orang tua mualaf di Kampung Islam Kepaon, Denpasar Bali 

memiliki pengalaman konversi agama yang beragam.  

Orang tua mualaf memiliki pengalaman konversi yang beragam. 

Hal tersebut terbukti dari proses berpindah agama mereka hingga menjadi 

mualaf.  Proses konversi agama yang pernah mualaf lalui berbeda-beda 

sekali pun didorong oleh faktor yang sama, yaitu pernikahan. Orang tua 

mualaf berproses, melalui masa konversi dengan tahap dan jangka waktu 

yang berbeda. Pengalaman keberagamaan telah membuat orang tua mualaf 

berkembang. Pengalaman keberagamaan pada orang tua mualaf tidak 

hanya membuatnya mengekspresikan ajaran Islam dalam bentuk ibadah, 

tetapi juga mengembangkan persepsinya mengenai pentingnya ibadah bagi 

anak. Bahkan orang tua mualaf mengaku akan merasa senang, bersyukur, 

dan bangga apabila anak dapat beribadah dengan bagus dan rajin. Hal 

tersebut menjadi salah satu harapan bagi orang tua mualaf dalam 

menjalankan kewajiban, khususnya dalam membimbing ibadah anak. 
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2. Orang tua mualaf cenderung berperan dalam membimbing salat anak 

di Kampung Islam Kepaon, Denpasar Bali.  

Orang tua mualaf mulai mengenalkan dan membimbing salat sejak 

anak belum duduk di bangku sekolah, baik itu sejak dalam kandungan, 

sejak usia 3 tahun maupun sebelum anak masuk TK. Cara yang digunakan 

oleh orang tua seperti membacakan al-Fatihah sambil mengelus-elus 

bagian perut, memperdengarkan azan, dan menitipkan anak di tempat 

mengaji. Orang tua mualaf lebih berperan dalam membimbing waktu 

pelaksanaan salat anak dari pada membimbing tata cara salat anak. Faktor 

yang menjadi dasar hal tersebut karena orang tua mualaf belum 

mengetahui banyak hal tentang salat namun berharap anak nantinya rajin 

dan bagus dalam melaksanakan salat. Orang tua mualaf cenderung 

mengingatkan anak untuk salat namun tidak mengamati tata cara salat 

anak secara keseluruhan. Orang tua mualaf menghadapi kesulitan dalam 

membimbing salat anak, seperti anak di luar pengawasan orang tua, 

ketiadaan tempat bersih, dan anak terburu-buru dalam salatnya karena ada 

hal lain yang diinginkan. Namun masih ada anak dari orang tua mualaf 

yang tidak istiqomah dalam pelaksanaan salat karena sebab tertentu, 

seperti anak masih meninggalkan salat dan belum benar tata cara salatnya. 

3. Orang tua mualaf cenderung tidak berperan dalam membimbing 

wudu anak.  

Beberapa penyebab orang tua mualaf cenderung tidak berperan 

dalam membimbing wudu anak yaitu karena mereka merasa anak sudah 
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memahami lebih dulu, sudah mendapatkan pelajaran dari mengaji dan 

sekolah serta sudah ada pihak lain yang mengingatkan. Faktor yang 

menjadi dasar orang tua mualaf cenderung tidak berperan dalam 

membimbing wudu anak adalah karena keadaannya yang masih dalam 

proses belajar dan masih membutuhkan bimbingan Islam. Faktor lain yang 

menjadi dasar hal tersebut adalah karena orang tua mualaf sibuk bekerja. 

Namun, sebagian dari orang tua mualaf tetap menghadapi kesulitan dalam 

membimbing wudu anak. Kesulitan yang dihadapi orang tua mualaf 

tersebut seperti ketika anak tidak di rumah karena kerja dan karena 

anggapan anak bahwa terkena air sama dengan wudu sehingga orang tua 

mualaf harus mengingatkan berkali-kali. Hingga saat ini ada beberapa 

anak dari orang tua mualaf yang terburu-buru dalam berwudu. 

B. Saran-saran 

Berdasarkan paparan hasil penelitian yang telah peneliti uraikan pada 

bab sebelumnya, peneliti menyantumkan beberapa saran agar dapat 

memberikan manfaat, khususnya kepada semua pihak yang terkait dalam hasil 

penelitian ini. Berikut beberapa saran dari peneliti, di antaranya: 

1. Bagi Kampung Islam Kepaon 

Penyelenggaraan bimbingan Islam bagi para mualaf merupakan 

keputusan yang amat bijak dan patut diapresiasi. Namun masih ada 

beberapa mualaf belum terjangkau layanan bimbingan tersebut. Oleh 

karena itu, diharapkan bagi para pihak penyelenggara bimbingan mualaf 

untuk mempublikasikan keberadaan kegiatan bimbingan mualaf tersebut 
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lebih luas dari sebelumnya agar para mualaf, khususnya orang tua mualaf 

dapat mengikuti bimbingan mualaf. 

2. Bagi penelitian selanjutnya 

Penelitian ini tidak terlepas dari beberapa kekurangan. Maka dari 

itu, penelitian selanjutnya disarankan menggunakan prosedur penelitian 

yang berbeda. Tujuannya agar penelitian selanjutnya dapat menjangkau 

hasil penelitian yang lebih akurat, mendalam dan dapat memperoleh hasil 

penelitian yang belum terjangkau dalam penelitian ini.  

3. Bagi Masyarakat 

Mualaf berhak diterima dan mendapat dukungan di lingkungan 

masyarakat tempatnya tinggal. Oleh karena itu, masyarakat diharapkan 

dapat menjadi lingkungan yang turut mendukung perkembangan agama 

mualaf dan membantunya mempelajari, memahami, dan hidup selaras 

dengan ajaran agama Islam. Tujuannya agar mualaf mampu 

mengembangkan fitrah yang dimilikinya secara optimal, dan hidup 

bahagia di dunia dan di akhirat kelak, khususnya bagi orang tua mualaf 

yang telah mengemban tanggung jawab untuk membimbing ibadah anak 

di lingkungan keluarga. 
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MATRIK PENELITIAN 

Judul Variabel Indikator Sumber Data Metode Penelitian Fokus Penelitian 

Peran Orang 

tua Mualaf 

dalam 

Membimbing 

Ibadah Anak di 

Kampung 

Islam Kepaon, 

Denpasar Bali 

Peran 

Orang tua  

 

 

 

 

 

 

 

 Ibadah 

Anak 

Peran Orang tua Mualaf 

meliputi: 

a. Mempertahankan 

situasi keluarga yang 

stabil dalam upaya 

memenuhi kebutuhan 

keluarga. 

b. Mendidik anak dalam 

upaya pemeliharaan 

fisik dan mental, 

membina dan 

membimbing moral, 

serta melatih 

keterampilan anak. 

c. Menanamkan rasa 

tanggung jawab 

menjalankan aturan 

dan norma agama 

dalam kehidupan. 

Ibadah Anak: 

1. Salat 

a. Waktu 

b. Tata cara 

2. Wudu 

Tata cara 

Primer:  

a. Kepala dusun 

Kampung 

Islam Kepaon 

b. Orang tua 

mualaf  

c. Anak   

 

Sekunder: 

Dokumentasi 

 

1. Pendekatan Kualitatif 

dan jenis penelitian 

Deskriptif. 

2. Teknik pengambilan 

sumber data: Snowball 

3. Metode pengumpulan 

data:  

a. Observasi 

b. Wawancara  

c. Dokumentasi 

4. Teknik analisis data 

model Miles dan 

Huberman: 

a. Reduksi data 

b. Penyajian data 

c. Penarikan 

kesimpulan dan 

Verifikasi 

5. Teknik Keabsahan 

data: 

a. Triangulasi teknik 

b. Triangulasi 

sumber 

 

1. Bagaimana 

pengalaman 

keberagamaan 

orang tua mualaf di 

Kampung Islam 

Kepaon, Denpasar 

Bali? 

2. Bagaimana peran 

orang tua mualaf 

dalam membimbing 

salat anak di 

Kampung Islam 

Kepaon, Denpasar 

Bali? 

3. Bagaimana peran 

orang tua mualaf 

dalam membimbing 

wudu anak di 

Kampung Islam 

Kepaon, Denpasar 

Bali? 

  



 

 

LEMBAR CHECKLIST OBSERVASI 

PERAN ORANG TUA MUALAF DALAM MEMBIMBING IBADAH 

ANAK DI KAMPUNG ISLAM KEPAON, DENPASAR BALI 

 

Hari/tanggal : 

Waktu  : 

Lokasi  : 

 

No Aspek yang diamati Ya Tidak 

1. Orang tua mualaf membimbing salat wajib 

anak agar tepat waktunya dengan metode 

keteladanan. 

  

2. Orang tua mualaf membimbing salat wajib 

anak agar tepat waktunya dengan metode 

pembiasaan. 

  

3. Orang tua mualaf membimbing salat wajib 

anak agar tepat waktunya dengan metode 

nasihat. 

  

4. Orang tua mualaf membimbing salat wajib 

anak agar tepat waktunya dengan metode 

perhatian dan pengawasan. 

  

5. Orang tua mualaf membimbing salat wajib 

anak agar tepat waktunya dengan metode 

permainan. 

  

6. Orang tua mualaf membimbing salat wajib 

anak agar tepat waktunya dengan metode 

cerita. 

  

7. Orang tua mualaf membimbing salat wajib 

anak agar tepat waktunya dengan metode 

dialog. 

  

8. Anak dari orang tua mualaf melaksanakan salat 

pada awal waktu. 

  

9. Anak dari orang tua mualaf tidak meninggalkan 

salat. 

  

10. Orang tua mualaf membimbing tata cara salat 

anak dengan metode keteladanan. 

  

11. Orang tua mualaf membimbing tata cara salat 

anak dengan metode pembiasaan. 

  

12. Orang tua mualaf membimbing tata cara salat 

anak dengan metode nasihat. 

  

13. Orang tua mualaf membimbing tata cara salat   



 

 

anak dengan metode perhatian dan 

pengawasan. 

14. Orang tua mualaf membimbing tata cara salat 

anak dengan metode permainan. 

  

15. Orang tua mualaf membimbing tata cara salat 

anak dengan metode cerita. 

  

16. Orang tua mualaf membimbing tata cara salat 

anak dengan metode dialog. 

  

17. Anak dari orang tua mualaf melaksanakan salat 

dengan gerakan yang baik dan benar. 

  

18. Orang tua mualaf membimbing tata cara wudu 

anak dengan metode keteladanan. 

  

19. Orang tua mualaf membimbing tata cara wudu 

anak dengan metode pembiasaan. 

  

20. Orang tua mualaf membimbing tata cara wudu 

anak dengan metode nasihat. 

  

21. Orang tua mualaf membimbing tata cara wudu 

anak dengan metode perhatian dan 

pengawasan. 

  

22. Orang tua mualaf membimbing tata cara wudu 

anak dengan metode permainan. 

  

23. Orang tua mualaf membimbing tata cara wudu 

anak dengan metode cerita. 

  

24. Orang tua mualaf membimbing tata cara wudu 

anak dengan metode dialog. 

  

25. Anak dari orang tua mualaf berwudu dengan 

tata cara yang baik dan benar. 

  

 

  



 

 

PEDOMAN WAWANCARA 

Nama Narasumber : ………………………………………………………… 

Hari/tanggal : ………………………………………………………… 

Waktu : ………………………………………………………… 

Tempat : ………………………………………………………… 

Pewawancara : ………………………………………………………… 

 

No Pertanyaan Jawaban 

1. Bagaimana proses 

berpindah agama yang 

Anda lalui sampai 

menjadi Mualaf? 

 

2. Bagaimana pengalaman 

Anda selama belajar 

agama Islam seperti 

tentang wudu dan salat, 

baik di bimbingan mualaf 

atau di pengajian? 

 

3. Bagaimana pendapat 

Anda apabila anak Anda 

bagus dan rajin 

ibadahnya? 

 

4. Sejak kapan Anda mulai 

mengenalkan dan 

membimbing salat anak? 

 

5. Bagaimana cara Anda 

membimbing salat wajib 

anak agar tepat 

waktunya? 

 

6. Bagaimana cara Anda 

membimbing tata cara 

salat anak agar baik dan 

benar? 

 

7. Apa saja kesulitan yang 

Anda hadapi dalam 

membimbing salat anak? 

 

8. Bagaimana pendapat 

Anda mengenai praktik 

salat anak-anak Anda 

hingga saat ini? 

 

9. Bagaimana cara Anda 

dalam membimbing tata 

cara wudu anak agar baik 

dan benar? 

 



 

 

10. Apa saja kesulitan yang 

Anda hadapi dalam 

membimbing wudu anak? 

 

11. Bagaimana pendapat 

Anda mengenai praktik 

wudu anak-anak Anda 

hingga saat ini? 

 

 

  



 

 

PEDOMAN WAWANCARA 

Nama Narasumber : ………………………………………………………… 

Hari/tanggal : ………………………………………………………… 

Waktu : ………………………………………………………… 

Tempat : ………………………………………………………… 

Pewawancara : ………………………………………………………… 

 

No Pertanyaan Jawaban 

1. Berapa luas wilayah 

Kampung Islam Kepaon 

 

2. Wilayah apa yang 

berbatasan dengan 

Kampung Islam Kepaon 

di sebelah Utara? 

 

3. Wilayah apa yang 

berbatasan dengan 

Kampung Islam Kepaon 

di sebelah Barat? 

 

4. Wilayah apa yang 

berbatasan dengan 

Kampung Islam Kepaon 

di sebelah Selatan? 

 

5. Wilayah apa yang 

berbatasan dengan 

Kampung Islam Kepaon 

di sebelah Timur? 

 

6. Berapa jumlah 

penduduk di Kampung 

Islam Kepaon? 
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