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ABSTRAK 

Urgensi Pendidikan Shalat Pada Anak Dalam Keluarga (Studi Analisis Perintah 

Shalat Dalam Hadits Abu Daud Dan Ahmad) 

  Kata Kunci: Urgensi Pendidikan Shalat Pada Anak dalam Keluarga 

Keluarga adalah lingkungan pendidikan pertama lagi utama bagi anak. 

Menurut Islam, pendidikan haruslah menjadikan seluruh manusia menjadi 

manusia yang menghambakan diri kepada Allah. Yang dimaksud 

menghambakan diri adalah beribadah kepada Allah SWT. dan ibadah yang 

pertama kali diwajibkan adalah shalat. Dari sini, penulis tertarik untuk meneliti 

dua permasalahan yaitu: Bagaimana konsep pendidikan shalat anak?. Bagaimana 

penerapan pendidikan shalat pada anak?. Bagaimana urgensi pendidikan shalat 

pada anak dalam keluarga?. Maka tujuan peneliti adalah Untuk memahami dan 

mendeskripsikan konsep pendidikan shalat anak. Untuk memahami dan 

mendeskripsikan penerapan shalat pada anak. Dan untuk memahami, 

mendeskripsikan dan menganalisa urgensi pendidikan shalat pada anak dalam 

keluarga. 

Penelitian ini adalah termasuk kategori library researce (penelitian 

kepustakaan) atau kepustakaan murni dengan pengumpulan data yang bersumber 

dari literatur yang berstandar akademis. Dalam analisis data menggunakan 

metode deskriptif analitik dan metode analisa deduktif dengan pendekatan 

psikologis, sosio historis, dan filsafat. 

Hasil penelitian menyatakan bahwa urgensi pendidikan shalat pada anak 

dalam keluarga dikarenakan shalat adalah tiang agama, juga ibadah yang 

pertama kali diwajibkan oleh Allah SWT.. Di dalamnya terdapat keutamaan dan 

hikmah bagi yang mengerjakannya dan ancaman bagi yang meninggalkannya. 

Anak kecil belum dibebankan kewajiban mendirikan shalat, akan tetapi keluarga 

(orang tua) mempunyai tanggung jawab dan kewajiban untuk mendidikkan 

shalat bagi anak-anaknya, yaitu memerintah anak untuk shalat setelah anak 

berusia tujuh tahun, dan memukulnya jika pada usia sepuluh tahun tidak mau 

mengerjakan shalat. Akan tetapi sebelum memukul, orang tua juga harus sudah 

mendidikan shalat pada anaknya di usia sebelum sepuluh tahun.  

Pendidikan shalat adalah usaha sadar untuk menyiapkan peserta didik 

melalui kegiatan bimbingan pengajaran, latihan tentang ucapan dan tindakan 

shalat yang merupakan kewajiban yang harus ditunaikan dan sangat diancam 

bagi yang meninggalkan. Walaupun anak-anak belum dikenai kewajiban untuk 

shalat, tetapi orang tua harus senantiasa memperhatikan dan mengontrol 
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pelaksanaan shalat anak. Keluarga (orang tua) memiliki tanggungjawab untuk 

mendidikkan shalat terhadap anak-anaknya, yaitu ketika anak berusia tujuh 

tahun dan memukulnya jika pada usia sepuluh tahun anak tidak mau 

melaksanakan shalat. Pada usia di bawah tujuh tahun, hendaknya orang tua 

sudah mengenalkan dan mengajak anak untuk shalat, agar pada usia perintah 

pendidikan shalat orang tua tidak kesulitan dalam mendidik dan 

mendisiplinkanya.  
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PERSEMBAHAN 

Dengan penuh rasa syukur, penulis haturkan ribuan ungkapan terima kasih 

yang sarat dengan makna kepada: 

1. Allah SWT. yang telah memberikan rahmatnya sampai saat ini. 

2. Bapak Karno dan ibu Rubi’ah yang senantiasa sabar dan selalu memberikan 

limpahan kasih sayang, dukungan moral, spiritual, materi, motivasi, didikan, 

doa-doa yang selalu dipanjatkan, semangat, serta bimbingan untuk 

kesuksesan penulis. 

3. Suamiku tersayang Slamet Wahyudi yang selalu memberikan arahan dan 

motivasi kepada penulis. 

4. Semua Guru mulai dari yang pertama mengenalkan huruf (ilmu) sampai kini 

di perguruan tinggi. Kalian semua takkan pernah terlupakan dan akan selalu 

terkenang dalam do’a, terima kasih tak terhingga atas didikan yang telah 

diberikan, semoga dapat menghantarkan penulis menjadi manusia harapan 

bangsa dan agama. 

5. Teman-teman seperjuangan mahasiswa angkatan 2013 khususnya kelas A1 

yang selalu  memberi dukungan semangat, canda, dan kebersamaan, semoga 

kita selalu dalam Rahmat Allah dan diberi kemudahan oleh Allah untuk 

mewujudkan Visi Misi UNISNU Jepara. Satu kalimat untuk kalian “kalian 

akan selalu ada disini”. 
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MOTTO 

الِة َواْصطَبِْر َعلَْيهَا ال نَْسأَلَُك ِرْزقًا نَْحُن نَْرُزقَُك َواْلَعاقِبَةُ لِلتَّْقَوى  : طه)َوْأُمْر أَْهلََك بِالصَّ
231) 

 “dan perintahkanlah kepada keluargamu untuk mendirikan shalat dan 

sabar dalam mengerjakannya. Kami tidak meminta rezeki kepadamu, Kami-lah 

yang memberi rezeki kepadamu. Dan akibat (yang baik di akhirat) adalah bagi 

yang bertakwa.” (Q.S. Thaha: 132).
1
 

                                                           
1
 Departemen Agama RI, Al-Qur’an dan Terjemahnya, (Bandung: CV Penerbit J-AR, 

2004), hlm. 322. 
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Tiada balasan lain yang bisa penulis haturkan, kecuali ucapan 

terimakasih dan do’a “Semoga amal kebaikan mereka semua diterima dan 

dibalas oleh Allah SWT. dengan surga-Nya, dan dicatat sebagai amal shaleh 

yang bermanfaat selamanya. Amin. Besar harapan penulis, semoga skripsi ini 
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pembuatan skripsi ini, baik yang disengaja atau tidak. Dengan diiringi doa dan 
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