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BAB V 

PENUTUP 

A. Simpulan 

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan yakni dengan judul “ Peran 

Keteladanan Orang Tua dalam Pembinaan Shalat bagi Remaja di Desa Batulappa 

Kabupaten Pinrang”. Maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut: 

1. Peran orang tua dalam pembinaan shalat bagi remaja di Desa Batulappa 

Kabupaten Pinrang, sangat penting di mana orang tua betul-betul mendidik 

anaknya walaupun dalam mendidik anak sangat berat. Akan tetapi, karena 

sudah menjadi kewajiban orang tua mendidik seorang anak maka orang tua 

berusaha untuk tetap memberi nasehat bahkan mengingatkan jika anak tidak 

melaksanakan shalat. Walaupun dalam membina anak remaja kebanyakan 

yang diberikan bimbingan adalah ibu karena anak cenderung dekat dengan 

ibunya dibanding ayahnya. Dalam pelaksanaan shalat selain sebagai 

kewajiban bagi setiap orang yang beragama islam, ibadah shalat juga 

merupakan saranan bagi setiap orang muslim  untuk menyembah Allah yang 

sebagai pencegah manusia agar terhindar dari perbuatan keji dan munkar. 

Shalat juga merupakan amalan yang pertama kali dihisab kelak di akhirat.  

2. Bentuk keteladanan orang tua dalam pembinaan shalat bagi remaja di Desa 

Batulappa Kabupaten Pinrang adalah menunjukkan sikap baik, mengurangi 

sikap tidak baik, menunjukkan kasih sayang dan bertutur kata yang sopan. 

Orang tua memberikan sikap baik terhadap anak, serta memberikan contoh 

bagaimana orang tua berbuat sesuatu yang baik sehingga anak dapat melihat 

perbuatan tersebut, adapun orang tua mengajak anaknya shalat berjamaah 
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dimasjid, orang tua memilih disiplin dari dirinya sendiri seperti shalat dan 

puasa kemudian diaplikasikan kepada anak-anaknya, begitupun landasan yang 

digunakan orang tua yaitu al-Quran dan hadis, dalam al-Quran dianjurkan kita 

melaksanakan shalat karena shalat merupakan kewajiban bagi umat muslim. 

B. Saran 

1. Kepada Orang Tua 

Orang tua yaitu mampu untuk membentuk arah keyakinan anak-anak mereka 

serta sebagai teladan bagi anak-anaknya tentu memberikan didikan dengan 

baik terhadap anak seperti tidak lalai dalam melaksanakan shalat bahkan 

shalat sangat penting karena merupakan kewajiban kita sebagai muslim, 

sebagai orang tua jika anak lalai dalam melaksanakan shalat orang tua bisa 

memukul atau mencubit dibagian bawa daerah kaki. 

2. kepada anak remaja 

Anak adalah titipan Allah yang telah amanahkan bagi setiap orang tua yang 

dijaga sebaik mungkin, maka dari itu anak berkah untuk mendapatkan teladan 

yang baik seperti malaksanakan shalat, memperbaiki wudlu, bacaan shalat 

dengan baik, gerakan dan tidak terburu-buru dalam melaksanakan shalat, tidak 

menunda nunda waktu dan melaksanakan shalat dengan tepat waktu. 

 


