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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah 

Penelitian tentang pendidikan anak merupakan hal penting dan menarik yang 

tidak pernah akan kehilangan makna, selalu menjadi kebutuhan, selama kehidupan 

masih eksis. Anak merupakan eksistensi kehidupan, secara individu bagi kepentingan 

sebuah keluarga, maupun secara universal bagi kepentingan kelestarian umat di muka 

bumi. Karena itu, dua eksistensi terpenting bagi kelahiran seorang anak adalah 

sebagai penerus generasi, dan sebagai generasi pemelihara dan pelurus nilai-nilai 

Ilahiah. 

Islam adalah sebuah agama yang memiliki ajaran-ajaran mulia, komprehensif 

dan universal, yang mana sumber utamanya adalah Al-Qur’an dan As-Sunnah. Islam 

pun sangat memperhatikan pendidikan anak. Orang tua pengemban amanah dalam 

mendidik anak-anaknya dan yang paling bertanggung jawab disamping pendidik yang 

lainnya. Pendidikan diawali dari rumah (keluarga), dan Islam mengajarkan bahwa 

anak adalah amanah Allah yang harus dijaga dalam rangka membentuk kecedasan 

otak, emosional dan spiritual anak, papar Daan Dini Khairunnida, dalam Parenting 

with Love. 1 Begitu pula dengan fitrah yang dimiliki seorang anak, orang tualah yang 

harus mempertahankan fitrah tersebut, dan mendidik anaknya agar kelak anak 

tersebut dapat menjaga fitrah tersebut dengan sendirinya. Allah SWT Berfirman : 

Hai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu 
dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu; penjaganya 
malaikat-malaikat yang kasar, keras, dan tidak mendurhakai Allah terhadap 

                                                 
1
 Anshor, Maria Ulfah, et al. Parenting with love : panduan islami mendidik anak penuh cinta dan 

kasih sayang. (Bandung : 2009) hal pendahuluan 
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apa yang diperintahkan-Nya kepada mereka dan selalu mengerjakan apa yang 
diperintahkan. 2 
 

Pendidik dan umat Islam harus khawatir ketika meninggalkan generasi 

penerus yang lemah (iman, intelektual, fisik dan sosialnya). Hal ini terdapat dalam 

firman Allah yang berbunyi: 

 ُذر���ً� ِ�َ��ً�� َ��ُ��ا َ�َ�ْ	ِ�ْ َ�ْ�َ	��ُ��ا ْ�ِ�ِ�ْ�َ �ْ�َوْ!َ	ْ$َ# ا!�ِ"�َ� َ!ْ� َ َ�ُآ�ا ِ
 )9(ا!��َ( َوْ!َ	ُ��ُ!�ا َ)ْ�ً!� َ'ِ&�ً&ا 

Dan hendaklah takut kepada Allah orang-orang yang seandainya 
meninggalkan dibelakang mereka anak-anak yang lemah, yang mereka 
khawatir terhadap (kesejahteraan) mereka. oleh sebab itu hendaklah mereka 
bertakwa kepada Allah dan hendaklah mereka mengucapkan perkataan yang 
benar.3 
 

 Generasi-generasi yang kuat baik intelektual, iman, social maupun fisiknya, 

agar dapat diperoleh maka dilakukan dengan usaha melalui pendidikan. Pendidikan 

merupakan usaha seorang pendidik guna mempersiapkan anak didik agar menjadi 

pribadi yang mandiri dan bermanfaat bagi masyarakat. Proses pendidikan dapat 

berlangsung dalam keluarga, sekolah dan masyarakat.4 Islam mngajarkan setiap laki-

laki dan perempuan wajib untuk mendapatkan pendidikan, dengan pendidikan 

manusia dapat membedakan baik buruknya sesuatu dan pendidikan itu juga akan 

memberikan perkembangan dan perubahan pola hidup manusia kearah yang lebih 

baik, tentunya pendidikan yang dilaksanakan diharapkan adalah dalam rangka 

beribadah kepada Allah SWT. 

Berbicara lebih jauh tentang pendidikan anak, ternyata ia mencakup banyak 

aspek, sesuai dengan pribadi seorang anak yang juga terdiri dari banyak aspek. 

                                                 
2 Q.S. At-Tahrim (66) :6 

3 Q.S. An-Nisa [4] : 9 

4 A. Syafi’i Maarif, Pendidikan di Indonesia, Antara Cita dan Fakta, (Yogyakarta : 1991) hal. 43 
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Diantara aspek-aspek pendidikan anak adalah aspek keimanan (aqidah), aspek moral 

(akhlaq), aspek fisik (jasmani), aspek intelektualitas (akal), aspek kejiwaan (nafsiyah), 

dan aspek sosial (ijtima’iyah).5 Sebagaimana pula dikatakan oleh Dr. Abdullah 

Nashih Ulwan dalam kitab bukunya Tarbiyat al-Aulād fi al-Islām yang diterjemahkan 

kedalam Bahasa Indonesia “Pendidikan Anak Dalam Islam”, oleh Drs. Jamaluddin 

Miri, Lc, bahwa aspek-aspek pendidikan anak yang merupakan tanggung jawab 

orangtua ialah tanggung jawab pendidikan iman, tanggung jawab pendidikan moral, 

tanggung jawab pendidikan fisik, tanggung jawab pendidikan rasio (akal), tanggung 

jawab pendidikan kejiwaaan, tanggung jawab pendidikan social, tanggung jawab 

pendidikan seksual. Berbeda dengan konsep pendidikan anak yang diterapkan oleh 

Luqmanul Hakim pada anaknya yang dikutib dalam buku karya Dr. Miftakhul Huda, 

M. Ag meliputi empat hal. Pertama : pendidikan keimanan, kedua : pendidikan 

syari’ah ( baca : ibadah ), ketiga : pendidikan akhlak, dan yang keempat : Pendidikan 

sosial. Hal tersebut sebagaimana konsep pendidikan anak yang dikemukakan oleh Al-

Ghazali yang pemikirannya sudah bukan merupakan hal yang asing. Hasil pemikiran 

Al-Ghazali tentang pendidikan anak juga dapat disimpulkan aspek pendidikan anak 

meliputi pendidikan keimanan, pendidikan akhlak, pendidikan aqliyah, pendidikan 

social, pendidikan jasmani, yang mana dari aspek-aspek tersebut akan didapatkan 

materi yang dapat diajarkan pada anak.  

Banyak dari beberapa konsep pendidikan anak di atas yang terdiri banyak 

aspek dan berbeda pendapat tentang aspek pendidikan anak. Penulis tertarik untuk 

mengkaji aspek pendidikan ibadah yang mana adapula yang memasukkan aspek 

pendidikan ibadah kedalam aspek pendidikan keimanan. Mengapa aspek ibadah ada 

yang menyamakan pada aspek pendidikan iman dinyatakan oleh Dr. Miftahul Huda 

                                                 
5 http://paksalam.wordpress.com/2009/07/18/pendidikan-anak/yang di akses pada tanggal 7 juni 2012 
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bahwa secara filosofis, setelah anak dikenalkan keimanan dan sudah mengkristal 

menjadi karakternya, maka dia dituntut untuk membuktikan keimanannya itu dalam 

bentuk amaliyah kongkrit melalui ibadah.6 Jadi dengan iman yang kuat diharapkan 

anak mengerti bahwa kesempurnaan iman itu perlu dibuktikan dengan tindakan nyata 

yang berupa pengabdian melalui tatacara ibadah. Sedangkan menurut Abdullah Nasih 

‘Ulwan, mengatakan bahwa Rasulullah SAW memberi petunjuk tentang pendidikan 

agama kepada anak-anak antara lain:7 

a. Perintah mengawali mendidik anak dengan kalimat Laa ilaaha illallah, hal ini 

dimaksudkan agar kalimat tauhid dan syiar Islam merupakan yang pertama 

kali didengar oleh anak, yang pertama diucapkan oleh lidahnya, dan 

merupakan kata-kata dan lafadz yang pertama kali dipahami. 

b. Mengenalkan hukum halal dan haram, hal ini dimaksudkan agar anak terbiasa 

dilatih untuk mengenal hukum-hukum Islam serta mengenalkan pada anak 

tentang tanggung jawab. 

c. Menyuruh anak beribadah sejak berusia tujuh tahun, hal ini dimaksudkan agar 

anak lebih bergairah dan bersemangat dalam menjalankan perintah-Nya dan 

menjauhi segala larangan-Nya.  

d. Mendidik anak mencintai Rasulullah SAW, ahli bait, dan membaca Al-

Qur’an, hal ini dimaksudkan agar anak mempunyai dasar (pondasi) tentang 

ajaran-ajaran agama Islam. 

                                                 
6 Miftakhul Huda.  Idealitas Pendidikan Anak (tafsir tematik Q.S. Lukman). (Malang : 2009), hal 3 

7 Asnelly Ilyas, “Mendambakan Anak Shaleh”, (Yogyakarta: 1991). Hal 69-71 
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Penulis tertarik untuk melakukan peneliian pendidikan ibadah sholat untuk 

anak usia 7-10 tahun. Hal tersebut sejalan dengan pesan Rasulullah dalam salah satu 

hadits yang yang telah popular, yaitu : 

1 0� أ��ب و)�	-�  	5&�34 �2 ) &	�' �ه� ( وا0� 5:� )�!�ا 5&�34 إ'��8	7 ) ��63 ا0

 ���< �� ا!�Dء �� أ0	( �� أ60 ه���ة أن ر'�ل ا? @�1 ا? ��	( و '� )�ل إذا ��ت ) ا0�

 ��&� E!�@ &!0( أو و F��3� � @&)� >�ر�� أو ��� G�4 إD4 �� G( إ�3( �8� FH�Iن ا�JIKا

)!  

Telah menceritakan kepada kami Yahya bin Ayub dan Qutaibah (yakni 
Ibnu Sa’id) dan Ibnu Hajar, mereka berkata : Telah menceritakan kepada kami 
Isma’il (dan dia adalah Ibnu Ja’far) dari al-’Ala’i dari Bapaknya dari Abu 
Hurairah bahwa Rasulullah saw bersabda : “Jika seorang manusia mati, 
terputus darinya ‘amalnya kecuali dari 3 (perkara) : Shodaqoh jariyah, atau 
‘ilmu yang bermanfa’at, atau anak sholeh yang berdo’a baginya”. (HR. 
Muslim 14-(1631)8. 
 

Banyak manfaat yang diambil dari shalat. Semua amal akan berhubungan 

dengan shalat. Karena memang shalat ialah penghubung antara Rabb dan hamba.9 

Jika berhubungan dengan hadits diatas, shalat diibaratkan sebagai sinyal pada HP. 

Kiriman doa anak sholeh akan mantul dan tidak sampai karena tidak ada sinyal. Yang 

berperan sebagai sinyal adalah sholat.   10    

Shalat adalah amal yang pertama kali dihisab. Sehingga Rasulullah sangat 

menekankan dan memberikan semangat untuk melaksanakan Ibadah Shalat. Setelah 

dikenalkan sholat mulai usia 7 tahun anak harus diperintahkan mengerjakan sholat. 

Sebagaimana hadits Nabi Muhammad SAW: 

                                                 
8 yang diambil dari maktabah syamila edisi 2 

9 http://www.makalahkuliah.com/2012/05/metode-luqman-al-hakim-dalam-mendidik.html 

10 http://darussalambengkulu.wordpress.com/2012/03/25/tiga-amalan-yang-tak-lekang/ 
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	َ
�َ � ا	��ْ�ِ��� اْ	َ�ْ�َ�� َواِ�ٌٍ� ا	��ْ�َ�ِ! ا	)�َ'
ِوي� َوَ%ْ$ُ ا	#�ِ" ْ�ُ! َ�ِْ$ْ%َ !ُ�ْ ُ��)َ*ُ 
�َ+َ��َ 


َ�
 �24َاٌر َأُ�2 1َ�ْ�ََة َ%ْ! َ%ْ�ِ�و ْ�ِ! ُ/َ�ْ,ٍ. َ%ْ! َأِ�,ِ" َ%+َ�
َلَ��َ 6ِ78َ !ْ  


ِة ِ	َ�ْ$ِ> 4ِِ�,َ! َواْ;ِ�ُ�2ُه9ْ #َ�=	

َل َر24ُُل ا	#�ِ" َ@#�� ا	#�ُ" َ%َ#ْ,ِ" َو9َ�#4َ ُ*ُ�وا َأْ�َ�
َءُآ9ْ ِ��َ

 <ِ8ِ
Aَ�َ	ْا �Bِ 9ْ�ُ�َ,ْ�َ 2ا�7ُ�Bَ4ِِ�,َ! َو �ِCْ�َ	ِ 
�َ,ْ#َ%َ  

Menceritakan kepada kami Muhammad bin Abdurrahman Ath-
Thofawi dan Abdullah bin Bakar As-Sahwi haditsnya sama seperti ini. 
Berkata Rasulullah SAW : Perintahkanlah anak kalian untuk sholat ketika 
umur 7 tahun dan pukullah mereka ketika mereka meninggalkan sholat pada 
umur 10 tahun dan pisahkan tempat tidur mereka.11 
 

Hal tersebut dimaksudkan agar ketika anak telah dewasa, anak telah mengenal 

perintah-perintah Allah, dan dia segera bersemangat untuk melaksanakannya. 

Pendidikan dan pembinaan tersebut dimaksudkan untuk menjaga fitrah anak agar 

tidak terjatuh dalam jurang penyelewengan dan penyimpangan dan tetap pada 

fitrahnya, yaitu mencintai Allah SWT, Maha Pencipa. Karena pendidikan Keimanan 

dan Ibadah jika terabaikan terutama sampai akhir masa kanak-kanak (12 tahun), akan 

sulitlah bagi anak menghadapi perubahan cepat pada dirinya yang tidak jarang 

membawa goncangan emosi.12 Sebagaimana pepatah arab yang mengatakan bahwa  

Pengajaran di waktu kecil ibarat melukis di atas batu dan pengajaran diwaktu besar 

ibarat melukis di atas air. 

 Dُ$َ�ِ
�ُزُ�Eَ َواْ	َ�ْGَ !ُ)ْGَ 

 ُIَ�ْGَ	Eَ ِرْزً�	َ 
�َ,ْ#َ%َ �
ِة َواْ@َ)ِ$ْ#َ�=	
�ِ Eَ#ََأْه �َوْأُ*ْ
  ِ	#2َKْ�Lى

Dan perintahkanlah kepada keluargamu mendirikan shalat dan 
bersabarlah kamu dalam mengerjakannya. Kami tidak meminta rezki 
kepadamu, Kamilah yang memberi rezki kepadamu. Dan akibat (yang baik) 
itu adalah bagi orang yang bertakwa.13 

                                                 
11 Musnid Ahmad juz 4 No. 6467 yang diambil dari Maktabah Syamilah edisi 2. 

12 Umar Hasyim, Anak Shaleh II: Cara Mendidik Anak Dalam Islam, (Bandung : 1983), hal. 13 

13 Q. S. Thaha (20) : 132 
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Allah telah memperingatkan manusia bahwa untuk memerintahkan anak-anak 

untuk sholat haruslah sabar (dengan terus menerus). Dari firman tersebut dapat ditarik 

kesimpulan bahwa untuk pendidikan Ibadah sholat pastinya nanti banyak 

mengandung kesulitan-kesulitan yang dialami. Tetapi tidaklah hal tersebut 

menjadikan orangtua menjadi pesimis untuk melakukan tindakan prefentif terhadap 

pendidikan Ibadah sholat anaknya. Salah satu cara untuk mempertahankan fitrah 

manusia yang telah diberikan Allah (tindakan prefentif) dari hal keji dan munkar ialah 

dengan cara sholat. 

Di sini pula pentingya mendidik anak dimulai sejak dini karena anak mulai 

tumbuh sejak dia kecil sesuai dengan fitrahnya. Dengan demikian maka fitrah manusia 

perlu dibimbing dan dididik sesuai dengan ajaran agama.14
 Hal ini sesuai dengan sabda 

Nabi yang diriwayatkan oleh Muslim sebagai berikut : 

 َ%#َ� اْ	ِ'ْ)َ�ِة، IَBََ�2َا6ُُ	َ2ْOُ �P2ٍد ِإ	2ُُ*َ !ْ*ِ 
*َ  ،"ِGِ
�َِّT�َOُ َأْو "ِGِا�َِّ=�َOُ َأْو "ِGِ2�ََِّداOُ

UُLِ�ْVُ 
َ�
 ِ*ْ! َآَ�,ْBِ 2َن��)ِVُ Xَْء َه
�َ�ْ8َ Dً�َ,ْ�ِ�َ Dُ�َ,ْ�ِ$َ	َْء؟ ا
%َْ8َ  

Dari Abu Hurairah berkata : bahwasanya Rasulullah SAW. bersabda: 
“Tidaklah seseorang yang dilahirkan kecuali dalam keadaan fitrah (suci dari 
kesalahan dan dosa), maka orang tuanyalah yang menjadikannya Yahudi, 
Nasrani, dan Majusi. Seperti hewan melahirkan anaknya yang sempurna, 
apakah kalian melihat darinya buntung (pada telinga)?” Hadits diriwayatkan 
oleh Al-Imam Malik rahimahullahu dalam Al-Muwaththa` (no. 507); Al-Imam 
Ahmad rahimahullahu dalam Musnad-nya (no. 8739); Al-Imam Al-Bukhari 
rahimahullahu dalam Kitabul Jana`iz (no. 1358, 1359, 1385), Kitabut Tafsir 
(no. 4775), Kitabul Qadar (no. 6599); Al-Imam Muslim rahimahullahu dalam 
Kitabul Qadar (no. 2658). 

 
Mencermati Hadist tersebut berarti kedua orang tua memiliki peran yang 

cukup strategis bagi masa depan anak. Hal ini disebabkan karena perkembangan fitrah 

manusia banyak bergantung pada usaha pendidikan dan bimbingan orang tua. Dengan 

                                                 
14 Umar Hasyim, Anak Shaleh II: Cara Mendidik Anak Dalam Islam, (Bandung : 1983), hal. 13. 
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demikian orang tua diharapkan menyadari akan kewajibannya dan tanggung jawabnya 

yang besar dan mulia terhadap anaknya.  

Berdasar latar belakang di atas maka penulis terdorong melakukan penelitian 

untuk mengetahui lebih jauh tentang pendidikan Ibadah Sholat anak usia 7-10 tahun 

dengan mengambil judul "Pendidikan Anak Dalam Islam (Studi Tentang 

Pendidikan Sholat untuk anak Usia 7-10 Tahun)".  

 

B. Rumusan Masalah 

Agar dapat memperoleh gambaran yang jelas tentang permasalahan yang 

diteliti, maka penulis merumuskan masalah sebagai berikut : 

1. Mengapa ada perintah sholat saat anak berusia 7 tahun dan dipukul saat 

berusia 10 tahun? 

2. Bagaimana cara  mendidik sholat anak pada usia 7-10 tahun?  

C. Tujuan Penelitian 

1. Penelitian ini dilaksanakan untuk mengetahui perintah shalat anak usia 7-10 

tahun 

2. Menegetahui cara mendidik shalat anak usia 7-10 tahun 

D. Manfaat Penelitian 

Ditinjau dari rumusan masalah di atas, diharapkan penelitian ini mendatangkan 

manfaat : 

1. Bagi penulis 

a) Sebagai tambahan ilmu terutama tentang konsep pendidikan sholat anak 

usia 7-10 tahun 
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b) Mengetahui psikologis anak usia 7-10 tahun 

c) Salah satu sumbangan pemikiran dari penulis sebagai perwujudan 

pengabdian kepada agama, Negara, dan bangsa 

2. Bagi Masyarakat 

a. Memberikan masukan kepada orangtua, pendidik tentang pendidikan 

sholat pada anak usia 7-10 tahun 

b. Memberikan masukan kepada orangtua, pendidik agar mencontoh Islam 

dalam memerintahkan sholat anak usia 7-10 tahun 

c. Memberikan masukan kepada orangtua, pendidik agar dapat mengetahui 

pendidikan ibadah dan psikologis anak diperintahkan sholat usia 7-10 

tahun 

3. Bagi Pengembangan Pendidikan : Hasil penelitian diharapkan dapat menjadi 

sumbangan atau sebagai bahan masukan penelitian pendidikan Islam yang 

bercorak Pendidikan Anak (pendidikan sholat anak usia 7-10 tahun) 

E. Penelitian Terdahulu 

Tinjauan pustaka merupakan uraian singkat tentang hasil-hasil penelitian yang 

telah dilakukan sebelumnya tentang masalah sejenis, sehingga diketahui secara jelas 

posisi dan kontribisi peneliti. Sebelum penelitian ini dilakukan memang sudah ada 

penelitian-penelitian yang sejenis, akan tetapi dalam hal tertentu penelitian ini 

menujukkan adanya perbedaan. Berikut ini diantara penelitian sebelumnya yang dapat 

penulis dokumentasikan sebagai tinjauan pustaka:  
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Sobri (Universitas Muhammadiyah Malang, 2009) dalam skripsinya yang 

berjudul, “PENDIDIKAN ANAK DALAM AL-QUR’AN (STUDI ANALISIS ATAS 

NASIHAT LUQMAN TERHADAP ANAKNYA DALAM SURAT LUQMAN AYAT 13-

19)”  : Hasil dari penelitian ini adalah bahwa nasihat Luqman mencakup 3 hal yaitu: 

1). Pendidikan akidah dengan mentauhidkan Allah dan melarang perbuatan syirik. 2). 

Pendidikan ibadah (syari’ah) yaitu melakukan shalat lima waktu sehari semalam. 3). 

Pendidikan akhlak meliputi akhlak personal dengan keluarga dan akhlak personal 

dengan masyarakat. Akhlak personal dengan keluarga dimanifestasikan dalam bentuk 

taat kepada orangtua sedangkan akhlak personal dengan mayarakat dimanifestasikan 

dengan amar ma’ruf nahi mungkar, sabar, menebarkan kebaikan, tidak berjalan 

dengan sombong, tidak memalingkan wajah ketika berbicara dan bertutur kata dengan 

lemah lembut. 

Triwidyastuti (UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2008) dalam skripsinya yang 

berjudul “NILAI-NILAI PENDIDIKAN ISLAM DALAM HADITS PERINTAH 

SHALAT BAGI ANAK” : Hasil dari penelitian tersebut ialah tentang nilai-nilai 

pendidikan Islam di dalam hadist perintah shalat tersebut sekaligus pembahasan tentang 

nilai-nilai pendidikan tersebut. 

Ari Firmansyah (UIN Maliki Ibrahim Malang, 2007) “NILAI-NILAI PENDIDIKAN 

DALAM SURAT LUQMAN (Analisis Surat Luqman Ayat 12-19)”. Hasil dari 

penelitiannya ialah nilai-nilai pendidikan yang terkandung dalam surat Luqman 

meliputi 3 hal yaitu aspek pendidikan Aqidah, aspek pendidikan Ibadah, aspek 

pendidikan Akhlak. Bila dijabarkan adalah sebagai berikut: Larangan berbuat syirik; 

Kepercayaan kepada hari akhirat dan pembalasan Allah; Berbakti kepada orang tua; 

Hukum menghormati orang tua kafir; Perintah shalat; Amar ma’ruf nahyi munkar; 

Konsep sabar; Larangan bersifat sombong dan takabur; Larangan memalingkan muka; 
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Konsep kesederhanaan. Sedangkan karakteristik surat Luqman dilihat dari segi bahasa 

mempunyai 3 bahasa yang berbeda yang diterapkan oleh Luqman dalam mendidik 

putranya yaitu: a) Bahasa Seruan, b) Bahasa Kiasan, c) Bahasa Isyarat 

Nurus Saadah (UIN Maliki Ibrahim, 2008) dengan judul skripsi Konsep 

Pendidikan dalam Perspektif Al-Ghazali (Analisis Teori Tahap-tahap Perkembangan 

jean Piaget). Dari hasil penelitiannya ialah Konsep Pendidikan Anak yang 

dirumuskan Al-Ghazali yang pertama yaitu dasar pendidikan anak adalah Al-Quran 

dan As-Sunnah dan tujuan pendidikan anak yaitu tercapainya kebahagiaaan dunia 

yang bermuara pada pengembangan potensi anak meliputi potensi jasmani dan rohani. 

Sedangkan aspek-aspeknya mencakup pendidikan keimanan, pendidikan akhlak, 

pendidikan aqidah, pendidikan sosial dan pendidikan jasmani. Kemudian metode 

pendidikan anak menurut al-ghozali bervariasi sesuai dengan perkembangan akal 

pikiran anak : hafalan, pemahaman, pembiasaan dan latihan.  

Dari hasil penelitian sebelumnya menurut penulis hanya terdapat kesamaan dalam 

Pendidikan Anak dalam Islam. Dan yang paling mendekati persamaan ialah skripsi 

Triwidyastuti tetapi dalam skripsinya hanya menerangkan tentang nilai-nilai 

pendidikan Islam yang terkandung dalam hadits perintah shalat dengan metode takhrij 

hadits secara keseluruhan. Sedangkan kontribusi penulis dalam penelitian ini akan 

lebih fokus dalam Aspek pendidikan Anak tentang Pendidikan Shalat anak usia 7-10 

tahun bagian dari Pendidikan Anak dalam Islam sebagai tema besar. Jadi pembahasan 

fokusnya hanya pada pendidikan shalat. 

F. Sistematika Penulisan 

Dalam suatu pembahasan harus didasari oleh kerangka berfikir yang jelas dan 

teratur. Suatu permasalahan harus disampaikan menurut urutannya, mendahulukan 

sesuatu yang harus didahulukannya dan mengakhiri sesuatu yang harus diakhiri dan 
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selanjutnya. Maka dari itu harus ada sitematika pembahasan sebagai kerangka yang 

dijadikan acuan dalam berfikir secara sistematis. Adapun skripsi ini menggunakan 

sistematika pembahasan sebagai berikut: 

Bab I Pendahuluhan, pada bagian ini penulis memberikan gambaran secara umum 

tentang penelitian ini. Dalam hal ini diuraiakan sesuatu yang berhubungan dengan 

latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, penelitian 

terdahulu dan sistematika penelitian. 

Bab II Kajian Pustaka, adalah penjelasan-penjelasan yang bersifat teoritis konseptual 

yang meliputi:  

A. Tinjauan Pendidikan seperti pengertian dan tujuan pendidikan Islam,  

B. Sholat dalam Islam yang didalamnya membahas tentang pengertian Sholat, 

Urgensi Sholat, Tujuan Sholat, Hikmah Sholat.  

C. Fase-fase Pendidikan Anak yang didalamnya membahas tentang psikologi, 

didaktis (aspek kognitif, aspek afektif, aspek psikomotorik) dan biologis anak 

usia 7-10 tahun 

Bab III Metodologi Penelitian ini menjelaskan tentang: Pendekatan dan Jenis 

Penelitian, Sumber Data Penelitian, Prosedur Pengumpulan Data, Analisis Data, 

Pengecekan Keabsahan Temuan, dan Tahapan-Tahapan Penelitian 

Bab IV merupakan penyajian dan pembahasan (analisis data) hasil penelitian yang 

didalamnya berusaha mencari titik temu dengan rumusan masalah yang menjadi 

problema peneliti 

Bab V Kesimpulan dan saran yang berisi uraian hasil penelitian secara ringkas dan 

saran sebagai tindak lanjut dari kesimpulan. 

 


