
 

BAB V  

PENUTUP 

A. Kesimpulan 

Dari hasil penelitian yang dilakukan peneliti tentang Upaya Orang tua dalam 

meningkatkan kedisiplinan shalat lima waktu pada anak di desa Tanjung Tirto 

Kecamatan Way Bungur meliputi perintah, memberi Tauladan, memberi dukungan 

dan Motivasi. Dari hasil penelitian di tiga keluarga mereka melakukan salah satu 

upaya dengan cara memerintah anak untuk segera melaksnakan shalat. Kedua adalah 

keteladanan. Maksud dari keteladanan disini adalah ketika para orang tua memerintah 

anak untuk segera melaksanakan shalat mereka para orang tua juga segera 

melaksanakan shalat atau mengjak shalat berjama‟ah. Ketiga adalah nasehat. Para 

orang tua dalam penelitian ini selalu memberikan nasehat-nasehat agar anak-anak 

mereka mengerti dan faham pentingnya shalat. Keempat adalah arahan, jadi para 

orang tua dalam penelitian ini selalu memberikan arahan yang baik terhadap anak-

anaknya agar anak-anaknya bisa tanggung jawab terhadap kewajibannya. Kelima 

adalah mengingatkan, mengingatkan anak untuk segera melakanakan shalat baik 

secara langsung atau melalui saudaranya. Keenam adalah memantau,  jadi orang tua 

disini ketika tidak berada di rumah mereka juga memantau anak-anak mereka lewat 

anggota keluarga atau saudara yang ada di rumah. Ketujuh adalah motivasi, motivasi 

memberikan motivasi agar anak-anak mereka rajin belajar dan disiplin dalam 

melaksanakan kewajibannya sebagai hamba Allah yaitu shalat lima waktu. Kedelapan 

adalah hukuman, dalam penelitian para orang tua terkadang melakukan hukuman 

walaupun bukan hukuman secara fisik. 
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B. Saran 

1. Kepada orang tua selaku penanggung jawab dalam keluarga hendaknya dapat 

melakukan upaya untuk meningkatkan kedisiplinan shalat lima waktu pada 

anak. 

2. Kedua orang tua dalam melakukan upaya untuk meningkatkan kedisiplinan 

shalat lima waktu pada anak harusnya dapat bekerjasama dengan baik, dan 

dapat dijadikan suri tauladan terhadap anak-anaknya. 

3. Orang tua agar lebih disiplin lagi terhadap anak-anaknya dalam melakukan 

pengawasan yang ketat sejak dini agar anak dapat melaksanakan shalat 

dengan sendirinya. 

4. bagi anak-anak hendaknya bisa mencontoh orang tuanya, selalu mengingat 

apa yang telah ditanamkan oleh orang tuanya baik dirumah maupun diluar 

rumah. 

 


