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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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MOTTO
:َو ْأ ُمرْ أَ ْهلَكَ بِالصَّال ِة َواصْ طَبِرْ َعلَ ْيهَا ال نَسْأَلُكَ ِر ْزقًا نَحْ ُن نَرْ ُزقُكَ َو ْال َعاقِبَةُ لِلتَّ ْق َوى (طه
)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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