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ABSTRAK 

Ainiya, Hayyik Qurrota. 2018. Implementasi Pembelajaran Kitab Fas}ala>tan dalam 

Meningkatkan Kemampuan Ibadah Salat Anak (Studi Kasus di TPA Miftahul Huda 

Desa Munggung Kecamatan Pulung Kabupaten Ponorogo). Skripsi. Jurusan 

Pendidikan Agama Islam Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan Institut Agama Islam 

Negeri Ponorogo. Pembimbing, Dr. H. Sutoyo, M, Ag. 

 

Kata Kunci: Kitab Fas}ala>tan, Ibadah dan Salat. 

Salat merupakan ibadah yang wajib kita laksanakan dan tidak boleh ditinggalkan 

sebagai salah satu bentuk ketaatan dan ketundukan kita kepada Allah Swt. Perintah salat 

ditujukan kepada seluruh umat Islam yang sudah berusia baligh dengan syarat dan rukun-

rukun yang telah ditetapkan. Skripsi ini membahas tentang pembelajaran kitab Fas}ala>tan 

yang dikarang oleh KHR. Asnawi Al-Qudsy dalam meningkatkan kemampuan ibadah salat 

anak di TPA Miftahul Huda Munggung Pulung Ponorogo. Sejak usia kecil anak harus mulai 

diajarkan bagaimana tata cara salat yang benar agar ketika sudah baligh nanti mereka mampu 

melaksanakan ibadah salat sesuai dengan ajaran Islam. 

Tujuan dari penelitian ini adalah (1) Untuk mengetahui latar belakang diadakannya 

pembelajaran kitab Fas}alātan (2) Untuk mengetahui pelaksanaan pembelajaran kitab 

Fas}alātan untuk meningkatkan kemampuan ibadah salat anak (3) Untuk mengetahui hasil 

pembelajaran kitab Fas}alātan terhadap kemampuan ibadah salat anak. 

Untuk mencapai tujuan tersebut, penulis menggunakan metode penelitian kualitatif 

(studi kasus) dengan teknik pengumpulan data berupa wawancara, observasi dan 

dokumentasi. Sedangkan untuk menganalisis data menggunakan reduksi data, penyajian data 

dan penarikan kesimpulan. 

Dari hasil analisis data dapat disimpulkan bahwa (1) Latar belakang diadakannya 

pembelajaran kitab Fas}alātan adalah untuk mengajarkan kepada anak pelajaran ibadah salat 

untuk meningkatkan kemampuan anak dalam melaksanakan ibadah salat dan sebagai bekal 

untuk masa depannya nanti. (2) Pelaksanaan pembelajaran kitab Fas}alātan diawali dengan 

berdoa bersama dan penyampaian meteri dengan menggunakan metode ceramah, pemberian 

contoh dan hafalan. (3) Hasil dari pembelajaran kitab Fas}alātan terhadap anak: (a) anak-

anak menjadi tahu hal-hal yang terkait dengan ibadah salat (b) anak-anak menjadi hafal 

bacaan-bacaan dalam ibadah salat (c) anak-anak menjadi lebih rajin dalam melaksanakan 

ibadah salat. 

 



 

 

5 

 

BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah 

Sebagai umat Islam kita mempunyai kewajiban untuk beribadah kepada 

Allah Swt. Ibadah adalah semua bentuk pekerjaan yang bertujuan untuk 

memperoleh keridhaan Allah  Swt. dan mendambakan pahala dari-Nya di 

akhirat.
1
Menurut ulama Fiqih, ibadah dibagi menjadi tiga macam yaitu ibadah 

mah}d}ah, ibadah ghayr mah}d}ah dan ibadah dzil-wajhayn. 

Ibadah mah}d}ah adalah yang mengandung hubungan dengan Allah 

Swt. semata-mata (vertikal atau h}ablu>m minallah). Ciri ibadah ini adalah 

semua ketentuan dan aturan pelaksanaannya telah ditetapkan secara rinci 

melalui penjelasan-penjelasan Al-Qur‟an atau sunnah. Ibadah ghayr 

mah}d}ah adalah ibadah yang tidak hanya sekedar menyangkut hubungan 

dengan Allah, tetapi juga menyangkut hubungan dengan sesama makhluk 

(h}ablu>m minallah au h}ablu>m min an-nas), atau disamping hubungan 

vertikal, ada juga unsur hubungan horizontal. Sedangkan ibadah dzil-wajhayn 

adalah ibadah yang memiliki dua sifat sekaligus, yaitu ibadah mah}d}ah dan 

                                                           
1
Ahmad Thib Raya dan Siti Musdah Mulia, Menyelami Seluk-beluk Ibadah dalam Islam 

(Jakarta: Prenada Media, 2003), 137. 
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ibadah ghayr mah}d}ah. Maksudnya adalah sebagian dari maksud dan tujuan 

pensyariatannya dapat diketahui dan sebagian lainnya tidak dapat diketahui.
2
 

Salah satu contoh dari ibadah mah}d}ah adalah salat. Salat merupakan 

kewajiban Islam yang paling utama sesudah mengucapkan dua kalimat 

syahadat. Salat merupakan pembeda antara orang muslim dengan non-

muslim.
3
 Salat wajib dilaksanakan seluruh umat Islam dan waktu-waktu 

pelaksanaannya sudah ditentukan. Kewajiban melaksanakan salat ini harus 

dilaksanakan dalam setiap keadaan jika waktunya telah tiba, baik dalam 

keadaan sakit, bepergian atau dalam keadaan lainnya. Kewajiban 

melaksanakan salat ini dianggap telah selesai jika ajal manusia itu telah tiba. 

Salat juga dijadikan sebagai tolak ukur dari amalan-amalan lain yang 

telah dikerjakan. Dalam suatu hadist Nabi Saw. menjelaskan bahwa baik 

buruknya suatu perbuatan atau amalan manusia itu tergantung dengan 

salatnya. Jika salatnya baik maka baik pula amalannya, jika salatnya buruk 

maka buruk jugalah amalannya. 

                                                           
2
Erwin Yudi Prahara, Materi Pendidikan Agama Islam (Ponorogo: Stain Po Press, 2009), 259. 

3
A. Rahman Ritonga dan Zainuddin, Fiqih Ibadah (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2002), 88. 
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Salat adalah ibadah yang terdiri dari beberapa perkataan dan perbuatan, 

yang dimulai dengan takbir dan diakhiri dengan salam.
4
 Firman Allah 

mengenai perintah tentang salat di antaranya adalah: 

              

Artinya: “Sungguh, salat itu adalah kewajiban yang ditentukan waktunya 

atas orang-orang yang beriman.” (QS. An-Nisa: 103).
5
 

           

Artinya:”Dan laksanakanlah salat. Sesungguhnya sholat itu mencegah dari 

(perbuatan) keji dan munkar.”(QS. Al-Ankabut:45).
6
 

Perintah salat ini tidak hanya dibebankan kepada orang dewasa saja, 

namun perintah salat ini juga dibebankan kepada anak yang sudah memasuki 

usia baligh. Sebagai orang tua sudah menjadi kewajiban untuk mendidik 

anaknya sesuai dengan perintah Allah Swt. Bagi orang tua atau para wali 

diwajibkan mengajarkan kepada mereka bagaimana tatacara salat yang benar, 

                                                           
4
Ahmad Mudjab Mahalli, Hadis-Hadis Ahkam Riwayat Syafi‟I Thaharah dan Sholat (Jakarta: 

Raja Grafindo Persada, 2003), 115. 
5
Departemen Agama RI, Al-Qur‟an dan Tafsirnya (Jakarta: Departemen Agama RI, 2009), 253. 

6
Departemen Agama RI, Al-Qur‟an, 411. 
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kemudian mereka harus diperintahkan untuk menunaikannya apabila telah 

menginjak usia tujuh tahun, dengan tujuan untuk mendidik dan membiasakan 

mereka. Lalu setelah itu, mereka berhak untuk dipukul apabila telah berusia 

sepuluh tahun tapi ternyata masih tidak mau mengerjakan salat. 

Yang menjadi dasar bagi filosofi itu adalah sabda Rasulullah Saw 

sebagai berikut: 

َها َوُىْم أَبْ َناُء َعْشٍر َوفَ ر   قُ ْوا ُمُرْوا َأْواَلدَُكْم بِالصَّاَلِة َوُىْم أَبْ َناُء َسْبِع ِسِنْْيَ َواْضرِبُ ْوُىْم َعَلي ْ

ن َُهْم ِف اْلَمَضاِجِع )رواه أبو داود(   بَ ي ْ

Artinya: ”Ajarilah anak-anakmu tentang salat tatkala mereka menginjak 

usia tujuh tahun, dan pukullah mereka tatkala telah menginjak usia sepuluh 

tahun tapi belum mau mengerjakannya, dan pisahkanlah mereka dari tempat 

tidurmu.”(HR. Abu Dawud dengan sanad Hasan).
7
 

Namun pada kenyataannya masih seringkali ditemukan ada anak yang 

belum mampu melaksanakan salat sesuai dengan aturan yang telah 

ditetapkan. Mereka terkadang melaksanakan s}alāt dengan seenaknya sendiri, 

salat sambil tertawa atau bahkan bergerak-gerak diluar gerakan salat. Sebagai 

orang dewasa, kita mempunyai kewajiban untuk mengajarkan kepada anak 

                                                           
7
Syaikh Hasan Ayyub, Fikih Ibadah terj. Abdul Rosyad Shiddiq (Jakarta Timur: Pustaka Al-

Kautsar, 2006), 116. 
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bagaimana tata cara salat yang benar. Sebab waktu kecil merupakan waktu 

terbaik untuk membiasakan anak melaksanakan kebiasaan yang baik terutama 

tentang salat. 

TPA Miftahul Huda merupakan suatu tempat pendidikan non-formal 

yang terletak di dusun Tosari RT/RW 03/01 desa Munggung kecamatan 

Pulung kabupaten Ponorogo. Di TPA tersebut mengkaji beberapa kitab-kitab 

dasar yang diantaranya adalah membahas tentang kitab Fas}alātan. Kitab 

Fas}alātan merupakan kitab dasar yang di dalamnya  membahas mengenai 

tata cara wudhu, adzan dan iqamah, salat dan wiridan.  

Berangkat dari uraian di atas, maka penulis tertarik untuk meneliti 

bagaimana upaya guru TPA Miftahul Huda dalam meningkatkan 

kemampuan ibadah salat anak di TPA tersebut melalui pembelajaran kitab 

Fas}alātan, dalam bentuk skripsi yang berjudul:“ Implementasi 

Pembelajaran Kitab Fas}alātan dalam Meningkatkan Kemampuan Ibadah 

Salat Anak (Studi Kasus di TPA Miftahul Huda Desa Munggung Kecamatan 

Pulung Kabupaten Ponorogo)”. 

B. Fokus Penelitian 

Penelitian ini difokuskan pada pelaksanaan pembelajaran kitab 

Fas}alātan dalam meningkatkan kemampuan ibadah salat anak di TPA 

Miftahul Huda di Desa Munggung yang meliputi: latar belakang diadakannya 
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pembelajaran kitab Fas}alātan di TPA Miftahul Huda di Desa Munggung, 

bagaimana proses pelaksanaan pembelajaran kitab Fas}alātan di TPA 

Miftahul Huda di Desa Munggung dan bagaimana hasil pembelajaran kitab 

Fas}alātan terhadap kemampuan ibadah salat anak di TPA Miftahul Huda di 

Desa Munggung. 

C. Rumusan Masalah 

1. Apa latar belakang diadakannya pembelajaran kitab Fas}alātan di TPA 

Miftahul Huda Desa Munggung? 

2. Bagaimana pelaksanaan pembelajaran kitab Fas}alātan untuk 

meningkatkan kemampuan ibadah salat anak di TPA Miftahul Huda Desa 

Munggung? 

3. Bagaimana hasil pembelajaran kitab Fas}alātan terhadap kemampuan 

ibadah salat anak di TPA Miftahul Huda Desa Munggung? 

D. Tujuan Penelitian 

1. Untuk mengetahui latar belakang diadakannya pembelajaran kitab 

Fas}alātan di TPA Miftahul Huda Desa Munggung. 

2. Untuk mengetahui pelaksanaan pembelajaran kitab Fas}alātan untuk 

meningkatkan kemampuan ibadah salat anak di TPA Miftahul Huda Desa 

Munggung. 
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3. Untuk mengetahui hasil pembelajaran kitab Fas}alātan terhadap 

kemampuan ibadah salat anak di TPA Miftahul Huda Desa Munggung. 

E. Manfaat Penelitian 

Dari hasil penelitian ini diharapkan bermanfaat untuk penulis dan 

pembaca yaitu: 

1. Dari segi teoritis 

Secara teoritis dari penelitian ini akan ditemukan pelaksanaan 

pembelajaran kitab Fas}alātan dalam meningkatkan kemampuan ibadah 

salat anak di TPA Miftahul Huda Desa Munggung. Maka akan menambah 

khazanah keilmuan dibidang pendidikan agama khususnya tentang upaya 

yang dilakukan oleh seorang guru dalam meningkatkan kemampuan ibadah 

salat anak. 

2. Dari segi praktis 

a. Sebagai bahan masukan dan pertimbangan bagi calon-calon guru dan 

orang tua. 

b. Bagi peneliti khususnya akan dapat pengalaman pengetahuan yang 

nantinya akan diamalkan pada masyarakat dan keluarga pribadi. 

c. Untuk memenuhi persyaratan akhir dalam memperoleh gelar 

kesarjanaan dalam bidang ilmu tarbiyah pada Fakultas Tarbiyah dan 

Ilmu Keguruan Jurusan Pendidikan Agama Islam di IAIN Ponorogo. 
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F. Sistematika Pembahasan 

Dalam penyusunan skripsi ini terbagi menjadi 6 bab yang secara ringkas 

diuraikan sebagai berikut: 

 Bab pertama, pendahuluan bab ini berfungsi untuk memberi gambaran 

umum untuk isi skripsi yang terdiri dari: latar belakang masalah, fokus 

penelitian, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian dan 

sistematika pembahasan. 

 Bab kedua, berisi kajian teori dan telaah pustaka, bab ini berfungsi 

untuk mengetengahkan kerangka awal teori yang digunakan sebagai landasan 

melakukan penelitian yang terdiri dari  apa latar belakang diadakannya 

pembelajaran kitab Fas}alātan di TPA Miftahul Huda di Desa Munggung;  

Bagaimana pelaksanaan pembelajaran kitab Fas}alātan untuk meningkatkan 

kemampuan ibadah salat anak di TPA Miftahul Huda di Desa Munggung; 

Bagaimana hasil pembelajaran kitab Fas}alātan terhadap kemampuan ibadah 

salat anak di TPA Miftahul Huda di Desa Munggung. 

Bab ketiga, berisi tentang metode penelitian, bab ini menjelaskan 

tentang metode yang digunakan selama penelitian berlangsung untuk 

memperoleh data-data yang  relevansi dengan judul penelitian. 

 Bab keempat, merupakan deskripsi data, bab ini mendeskripsikan 

tentang gambaran umum TPA Miftahul Huda di Desa Munggung dan juga 
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mendeskripsikan kegiatan pembelajaran kitab Fas}alātan di TPA Miftahul 

Huda di Desa Munggung.  

 Bab kelima, merupakan analisis dari kegiatan pembelajaran di TPA 

Miftahul Huda di Desa Munggung, keadaan keagamaan anak di TPA Miftahul 

Huda di Desa Munggung dan penerapan pembelajaran kitab Fas}alātan di 

TPA Miftahul Huda di Desa Munggung. Bab ini berfungsi menafsirkan dan 

menjelaskan data hasil temuan di lapangan. 

 Bab keenam, merupakan bab penutup, bab ini berfungsi 

mempermudah para pembaca dalam mengambil intisari skripsi ini yaitu berisi 

kesimpulan dan saran. 
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BAB II 

TELAAH HASIL PENELITIAN TERDAHULU DAN KAJIAN TEORI 

A. Telaah Hasil Penelitian Terdahulu 

Di samping memanfaatkan teori yang relevan untuk menjelaskan 

fenomena pada situasi, peneliti kualitatif juga melakukan telaah hasil penelitian 

terdahulu yang ada relevansinya dengan fokus penelitian, untuk bahan telaah 

pustaka pada penelitian ini penulis mengangkat judul skripsi: 

Pertama, penelitian yang dilakukan oleh Fajar Sidiq Nur Firmansyah 

mahasiswa IAIN Ponorogo tahun 2017 dengan judul penelitian: Pembiasaan 

Shalat Berjama‟ah sebagai Budaya Sekolah (Studi Kasus Kelas VIII SMPN 04 

Ponorogo).
8
 

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah: Mengapa shalat berjamaah 

harus menjadi bagian dalam budaya sekolah di SMPN 04 Ponorogo. Penelitian 

ini menggunakan pendekatan kualitatif (studi kasus). Dengan teknik 

pengumpulan data: observasi, wawancara dan dokumentasi. Analisis data 

menggunakan teknik reduksi data, display data dan pengambilan kesimpulan 

atau verifikasi. 

Dari hasil penelitian ini, peneliti menyimpulkan: pelaksanaan pembiasaan 

shalat berjamaah sebagai budaya di SMPN 04 Ponorogo merupakan suatu 

                                                           
8
 Fajar Sidiq Nur Firmansyah, “Pembiasaan Shalat Berjama‟ah sebagai Budaya Sekolah (Studi 

Kasus Kelas VIII SMPN 04 Ponorogo).” (Skripsi, IAIN, Ponorogo, 2017), vii. 
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kegiatan rutin yang dilaksanakan di sekolah setiap hari yang mana kegiatan 

tersebut diikuti oleh siswa-siswi kelas VII, VIII dan XI yang pada hari itu 

terdapat jadwal mata pelajaran Pendidikan Agama Islam, beserta guru dan 

karyawan kegiatan ini dilaksanakan ketika usai KBM. Untuk imam shalat yaitu 

guru PAI. Apabila ada murid yang tidak mengikuti kegiatan ini maka diberi 

hukuman yang bersifat mendidik yaitu menulis kembali surat dalam Al-Qur‟an 

sebanyak 7 kali beserta isinya setelah selesai harus dimintakan tanda tangan 

kedua orang tua, tujuannya agar pihak orang tua mengetahui kesalahan yang 

dilakukan anaknya, lalu tugas tersebut disetorkan kepada guru PAI. Kegiatan 

ini sudah berlangsung selama 38 tahun. Untuk alasan mengapa shalat 

berjamaah dijadikan sebagai bagian dari budaya sekolah dari pihak sekolah 

sendiri ingin menanamkan karakter pada peserta didik, selain itu sebagai 

penerapan siswa yang sudah mendapat materi di kelas, meminimalisir siswa 

yang tidak shalat, melatih anak untuk taat melakukan kewajibannya, melatih 

siswa disiplin waktu, serta menanamkan akhlak baik kepada peserta didik sebab 

semakin membiasakan shalat berjamaah akan mencegah dari perbuatan kurang 

terpuji. 

Kedua, penelitian yang dilakukan oleh Yuliana Nurul Khotimah 

mahasiswa Sekolah Tinggi Agama Islam (STAIN) Ponorogo tahun 2016 

dengan judul penelitian: Pembiasaan Pelaksanaan Shalat Berjamaah dan 
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Konstribusinya dalam Membentuk Akhlak Siswa-siswi di SMA Negeri 1 

Balong.
9
 

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah: (1) bagaimana model 

pembiasaan pelaksanaan shalat berjamaah di SMA Negeri 1 Balong? (2) apa 

konstribusi pelaksanaan shalat berjamaah dalam membentuk akhlak siswa-siswi 

di SMA Negeri 1 Balong?. Penelitian ini merupakan penelitian 

kualitatif.Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian 

ini adalah wawancara, observasi dan dokumentasi. Sedangkan teknik analisis 

data menggunakan reduction data, display dan conclusion. 

Berdasarkan penyajian data dan analisis data dapat disimpulkan bahwa 

pembiasaan pelaksanaan shalat berjamaah di SMA Negeri 1 Balong merupakan 

suatu kegiatan rutin yang dilaksanakan di sekolah. Yang mana kegiatan shalat 

berjamaah tersebut membutuhkan waktu kurang lebih sekitar 15 menit dan 

dikerjakan setelah jam keenam yaitu jam 11.40-11.55 WIB. Kegiatan ini 

merupakan kegiatan yang dilaksanakan setiap hari oleh segenap siswa, guru dan 

karyawan. Apabila ada anak yang tidak melaksanakan shalat berjamaah ada 

hukumannya tersendiri yaitu dijemur di lapangan selama satu jam pelajaran. 

Sedangkan konstribusi pelaksanaan shalat berjamaah dalam membentuk akhlak 

siswa-siswi di SMA Negeri 1 Balong sangat berpengaruh positif dalam 

pembentukan akhlaknya. Pengaruh yang paling besar adalah pengaruh terhadap 

                                                           
9
 Yuliana Nurul Khotimah, “Pembiasaan Pelaksanaan Shalat Berjamaah dan Konstribusinya 

dalam Membentuk Akhlak Siswa-siswi di SMA Negeri 1 Balong.” (Skripsi, STAIN, Ponorogo, 2016), 

vii. 



 

 

17 

 

kepribadian siswa itu sendiri. Tidak hanya pribadi anak saja tetapi juga 

berpengaruh terhadap perilaku kepada guru, kepada teman. Semakin 

membiasakan shalat berjamaah akan mencegah dari perbuatan yang kurang 

terpuji. 

Ketiga, penelitian yang dilakukan oleh Wahyu Susanto mahasiswa 

Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Ponorogo tahun 2015 dengan 

judul penelitian: Korelasi Pemahaman Materi Shalat dengan kemampuan 

Pelaksanaan Praktik Ibadah Shalat Siswa-siswi Kelas V di MI Ma‟arif Setono 

Ponorogo Tahun Ajaran 2014-2015.
10

 

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah: (1) berapa presentase 

pemahaman materi shalat siswa-siswi Madrasah Ibtidaiyah Ma‟arif Setono 

Ponorogo tahun pelajaran 2014-2015?. (2) berapa presentase kemampuan 

praktik ibadah shalat siswa-siswi Madrasah Ibtidaiyah Ma‟arif Setono 

Ponorogo tahun pelajaran 2014-2015?. Dan (3) adakah korelasi pemahaman 

materi shalat dengan kemampuan praktik ibadah shalat siswa-siswi Madrasah 

Ibtidaiyah Ma‟arif Setono Ponorogo tahun pelajaran 2014-2015?. Penelitian ini 

menggunakan metode penelitian kuantitaif yang bersifat korelasional.Penelitian 

ini adalah penelitian sampel populasi berjumlah 31. Adapun teknik 

pengumpulan data menggunakan angket, observasi dan dokumentasi. 

                                                           
10

 Wahyu Susanto, “Korelasi Pemahaman Materi Shalat dengan kemampuan Pelaksanaan 

Praktik Ibadah Shalat Siswa-siswi Kelas V di MI Ma‟arif Setono Ponorogo Tahun Ajaran 2014-2015,” 

(Skripsi, STAIN, Ponorogo, 2015), vii. 
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Sedangkan untuk teknik analisis data menggunakan rumus statistik korelasi 

product moment. 

Dari analisis data dan penelitian dapat disimpulkan (1) pemahaman 

materi shalat menunjukkan sedang dengan presentase 78,56%. Pelaksanaan 

praktik ibadah shalat menunjukkan sedang dengan presentase 77,38%. Terdapat 

korelasi antara pemahaman materi shalat dan hasil pelaksanaan praktik ibadah 

shalat siswa kelas V MI Ma‟arif Setono Ponorogo tahun ajaran 2014-2015 

dengan koefisien korelasi product moment sebesar r hitung 0,819 dan r tabel 

pada taraf signifikansi 5% 0,2852. Dengan demikian disarankan kepada kepala 

sekolah untuk meningkatkan suksesnya proses belajar mengajar di MI Ma‟arif 

Setono Ponorogo. (2) guru sebagai pendidik juga diharapkan memberikan 

perhatian kepada anak didik terutama dalam perkembangan kognitif siswa 

tentang pemahaman materi shalat dan pelaksanaan ibadah shalat siswa. (3) 

hendaknya siswa memiliki kesadaran sepenuh hati tentang urgensitas 

pemahaman materi shalat dan pelaksanaan ibadah shalat. 

Persamaan skripsi ini dengan skripsi yang sebelum-belumnya adalah 

sama-sama membahas tentang ibadah salat dan sama-sama menggunakan 

penelitian kualitatif pada skripsi pertama dan kedua. Sedangkan perbedaannya 

adalah dengan skripsi pertama pada fokus penelitiannya, yaitu budaya. 

Sedangkan dengan skripsi yang kedua perbedaannya adalah fokus penelitiannya 

adalah konstribusi salat terhadap akhlak. Dan dengan skripsi yang ketiga 

perbedaannya adalah pada jenis penelitiannya dan objek yamg diteliti. 
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B. Kajian Teori 

1. Ibadah 

a. Pengertian Ibadah 

 Ibadah adalah bahasa Arab yang secara etimologi berasal dari akar 

kata  َِعَباَدةً  -َعْبًدا -يَ ْعُبدُ  -َعَبد  yang berarti taat, tunduk, patuh, merendahkan diri 

dan hina. Kesemua pengertian itu mempunyai makna yang berdekatan. 

Seseorang yang tunduk, patuh merendahkan dan hina diri di hadapan 

yang disembah disebut „a>bid (yang beribadah). Budak disebut dengan 

 karena dia harus tunduk dan patuh serta merendahkan diri terhadap َعْبدُ 

majikannya.
11

 

Para ahli dari berbagai disiplin ilmu mengemukakan pengertian 

ibadah dari segi terminologi dengan rumusan yang bervariasi sesuai 

dengan bidangnya.
12

 

1) Menurut ulama Tauhid dan hadis, ibadah adalah: 

 تَ ْوِحْيُد اللَِّو َوتَ ْعِظْيُمُو َغايََة الت َّْعِظْيِم َمَع التََّذلُِّل َواخُلُضْوِع َلوُ 

Mengesakan dan mengagungkan Allah sepenuhnya serta 

menghinakan diri dan menundukkan jiwa kepada-Nya.
13

 

                                                           
11

 A. Rahman Ritonga dan Zainuddin, Fiqih Ibadah (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2002), 1. 
12
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Selanjutnya mereka mengatakan bahwa ibadah itu sama dengan 

tauhid. Ikrimah, salah seorang ahli hadits mengatakan bahwa segala 

lafadz ibadah dalam Al-Qur‟an diartikan dengan tauhid. 

2) Para ahli di bidang akhlak mendefinisikan ibadah sebagai berikut: 

 بِالطَّاَعاِت اْلَبَدنِيَِّة َوالِقَياُم بِالشَّرَاِئعِ  اْلَعَملُ 

Mengerjakan segala bentuk ketaatan badaniyah dan 

menyelenggarakan segala syari‟at (hukum).
14

 

“Akhlak” dan segala “tugas hidup” (kewajiban-kewajiban) yang 

diwajibkan atas pribadi, baik yang berhubungan dengan diri sendiri, 

keluarga maupun masyarakat, termasuk ke dalam pengertian ibadah, 

seperti Nabi Saw.bersabda: 

رواه ) قال النيب صلى الّلو عليو وسلم َنْظُر الرَُّجِل ِإىَل َواِلَديِْو ُحبِّا ََلَُما ِعَباَدةُ 

 (السيوطى

Nabi Saw. bersabda: memandang ibu bapak karena cinta kita 

kepadanya adalah ibadah. (HR Al-Suyuthi).
15
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14
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َها ِِف طََلِب  قال النيب صلى الّلو عليو وسلم اْلِعَباَدُة َعْشَرُة َأْجزَاٍء ِتْسَعٌة ِمن ْ

 اْلَْاَلِل. رواه السيوطى

Nabi Saw. bersabda: Ibadah itu sepuluh bagian, sembilan bagian 

daripadanya terletak dalam mencari harta yang halal. (HR Al-

Suyuthi).
16

 

3) Ulama tasawuf mendefinisikan ibadah sebagai berikut: 

َكلَِّف َعَلى ِخاَلِف َىَوى نَ ْفِسِو تَ ْعِظْيًما ِلَرب ِو.
ُ
 ِفْعُل امل

Pekerjaan seorang mukallaf yang berlawanan dengan keinginan 

nafsunya untuk membesarkan Tuhannya.
17

 

Ada tiga bentuk ibadah menurut ahli tasawuf. Pertama, ibadah 

kepada Allah Swt. karena sangat harap memperoleh pahala-Nya atau 

karena takut atas siksa-Nya. Kedua, ibadah kepada Allah Swt. karena 

memandang bahwa ibadah itu perbuatan mulia, dilakukan oleh yang 

mulia jiwanya. Ketiga, ibadah kepada Allah Swt. karena memandang 

                                                                                                                                                                        
15

 Ibid., 
16
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bahwa Allah Swt. berhak disembah, dengan tidak memperhatikan apa 

yang akan diterima atau diperoleh daripada-Nya. 

4) Menurut ahli fiqih ibadah adalah: 

 ابِْتَغاًء ِلَوْجِو اللَِّو َوطََلًبا لِثَ ْواِبِو ِِف اْلآلِخَرِة.َما أُدَّْيِت 

Segala bentuk ketaatan yang engkau kerjakan untuk mencapai 

keridhaan Allah Swt. dan mengharapkan pahala-Nya di akhirat.
18

 

Dari semua pengertian yang dikemukakan oleh para ahli di atas 

dapat ditarik pengertian umum dari ibadah itu sebagaimana rumusan 

berikut: 

العبادة ىى ِاْسٌم َجاِمُع ِلَما ُيُِبُُّو اللَُّو َويَ ْرَضاُه قَ ْواًل َكاَن َأْو ِفْعاًل َجِليِّا َكاَن أَْو 

 َخِفيِّا تَ ْعِظْيًما َلُو َوطََلًبا لِثَ َواِبِو.

Ibadah itu nama yang mencakup segala perbuatan yang disukai dan 

diridhai oleh Allah Swt. baik berupa perkataan maupun perbuatan, baik 

                                                           
18
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terang-terangan maupun tersembunyi dalam rangka mengangungkan 

Allah Swt. dan mengharapkan pahala-Nya.
19

 

Pengertian umum ibadah tersebut termasuk segala bentuk hukum, 

baik yang dapat dipahami maknanya (ma‟qulat al-ma‟na) seperti hukum 

yang menyangkut dengan muamalah pada umumnya, maupun yang tidak 

dapat dipahami maknanya (ghair ma‟qulat al-ma‟na), seperti thaharah 

dan s}alāt, baik yang berhubungan dengan anggota badan seperti rukuk 

dan sujud maupun yang berhubungan dengan lidah seperti zikir, dan hati 

seperti niat.
20

 

b. Dasar Hukum Ibadah 

Allah menetapkan perintah ibadah sebenarnya merupakan suatu 

keutamaan yang besar kepada makhluk-Nya, karena apabila direnungkan, 

hakikat perintah beribadah itu berupa peringatan agar kita menunaikan 

kewajiban terhadap Allah yang telah melimpahkan karunia-Nya.
21

 

Dasar hukum ibadah itu antara lain firman Allah yang berbunyi: 
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“Hai manusia! Sembahlah Tuhanmu yang telah menciptakan kamu dan 

orang-orang yang sebelum kamu, agar kamu bertakwa.” (QS. Al-

Baqarah (2): 21)
22

 

Dalam kaitan ini, Nabi Muhammad Saw. menerangkan bahwa 

ibadah itu merupakan “hak Allah” yang harus dilaksanakan makhluknya. 

Hal ini dapat diketahui dalam pembicaraan Muaz r.a dengan Nabi bahwa, 

“pada suatu hari aku duduk di belakang Nabi di atas kendaraannya 

(keledainya),” maka beliau bertanya: 

ِو؟ قُ ْلُت: اللَُّو يَا ُمعَ  اُذ, أًَتْدرِْي َما َحقُّ اللَِّو َعَلى اْلِعَباِد َوَما َحقُّ اْلِعَباِد َعَلى اللّّٰ

َوَرُسْولُُو َأْعَلُم. قَاَل: َحقُّ اللَِّو َعَلى اْلِعَباِد َأْن يَ ْعُبُدْوُه َوْحَدُه َواَل ُيْشرُِكْوا ِبِو َشْيًئا 

َأْن اَل يُ َعذ َب َمْن اَل ُيْشرُِك ِبِو َشْيًئا. )رواه البخارّي  َوَحقُّ اْلِعَباِد َعَلى اللَّوِ 

 واملسلم(

“Hai Muaz! Tahukah engkau mengenai hak Allah atas hamba dan apa 

hak hamba atas Allah?” Muaz menjawab: “Allah dan Rasul-Nya yang 

lebih mengetahui”, Nabi bersabda: “Hak Allah atas hamba adalah 
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mereka menyembah-Nya lagi mengesakan-Nya dan mereka tidak 

mensyarikatkan-Nya dengan sesuatu. Sedangkan hak hamba atas Allah 

adalah Allah tidak akan menyiksa orang yang tidak mensyarikatkan-Nya 

dengan sesuatu.” (HR. Bukhari Muslim)
23

 

c. Macam-macam Ibadah 

Secara umum, bentuk perintah beribadah kepada Allah dibagi 

menjadi dua yaitu:
24

 

1) Ibadah mah}d}ah 

2) Ibadah ghayr mah}d}ah 

Ibadah mah}d}ah adalah ibadah yang perintah dan larangannya 

sudah jelas secara dhohir dan tidak memerlukan penambahan atau 

pengurangan. Ibadah ini ditetapkan oleh dalil-dalil yang kuat (qat}‟i ah-

di>lalah}), misalnya perintah salat, zakat, puasa, ibadah haji, dan bersuci 

dari hadats kecil maupun besar.
25

 

Ibadah ghayr mah}d}ah ialah ibadah yang cara pelaksanaannya 

dapat direkayasa oleh manusia, artinya bentuknya dapat beragam dan 

mengikuti situasi dan kondisi, tetapi substansi ibadahnya tetap tetap 
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terjaga. Misalnya perintah melaksanakan perdagangan dengan cara yang 

halal dan bersih, larangan melakukan perdagangan yang gharar, 

mengandung unsur penipuan dan sebagainya.
26

 

Sedangkan menurut Hasbi Ash Shiddieqy membagi ibadah ke 

dalam berbagai aspek: 

1) Ditinjau dari umum dan khususnya, ibadah dibagi menjadi dua:
27

 

a) Ibadah kha>shs}ah ialah ibadah yang ketentuannya telah diatur 

oleh nas}s} seperti salat, zakat, puasa dan haji. 

b) Ibadah „a>mmah yaitu semua perbuatan baik, yang dilakukan atas 

dasar niat yang baik dan semata-mata karena Allah, seperti makan, 

minum dan bekerja. 

2) Ditinjau dari segi pelaksanaan, ibadah dibagi menjadi tiga:
28

 

a) Ibadah jasmaniyah ruh{iyah, seperti salat dan puasa. 

b) Ibadah ruh}iyah ma>liyah, seperti zakat. 

c) Ibadah jasmaniyah ruh}iyah dan ma>liyah seperti haji. 
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3) Ditinjau dari segi kemaslahatan individual atau masyarakat, ibadah 

dibagi menjadi dua:
29

 

a) Ibadah fardi> (privat) seperti salat, puasa. 

b) Ibadah ijtima>‟i> (nuansa sosial dan kemasyarakatan) seperti zakat 

dan haji.  

4) Dilihat dari segi bentuk dan sifatnya, ibadah dibagi menjadi lima:
30

 

a) Ibadah yang berupa perkataan atau ucapan lidah seperti membaca 

do‟a, membaca Al-Qur‟an, membaca dzikir dan sebagainya. 

b) Ibadah yang berupa pekerjaan tertentu bentuknya meliputi 

perkataan dan perbuatan seperti salat, haji. 

c) Ibadah yang berupa perbuatan yang bentuknya tidak ditentukan 

seperti menolong orang lain, merawat mayit, dan sebagainya. 

d) Ibadah yang pelaksanaannya berupa menahan diri seperti puasa dan 

ihram. 

e) Ibadah yang sifatnya menggugurkan hak, seperti membebaskan 

hutang, memaafkan orang lain dan sebagainya. 
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2. Salat 

a. Pengertian Salat 

 Salat menurut arti bahasa adalah doa, sedangkan menurut 

terminology syara‟ adalah sekumpulan ucapan dan perbuatan yang 

diawali dengan takbir dan diakhiri dengan salam.
31

 

Ia disebut dengan salat karena ia menghubungkan seorang hamba 

kepada penciptanya, dan salat merupakan manifestasi penghambaan dan 

kebutuhan diri kepada Allah Swt. Dari sini maka, salat dapat menjadi 

media permohonan pertolongan dalam menyingkirkan segala bentuk 

kesulitan yang ditemui manusia dalam perjalanan hidupnya, sebagaimana 

firman Allah Swt: 

نُ ْوا بِٱلصَّْْبِ َوٱ  ةِ لصَّلوّٰ ٱْسَتِعي ْ

Mohonlah pertolongan (kepada Allah) dengan sabar dan salat. (QS. Al-

Baqarah (2): 153)
32

 

b. Syarat-syarat Wajib Salat 

Salat tidak wajib kecuali bagi orang yang telah memenuhi syarat-

syarat sebagai berikut:
33
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1) Islam. Salat tidak wajib bagi orang kafir. Meskipun nanti ia akan 

disiksa dengan siksaan yang amat pedih karena meninggalkannya. 

2) Berakal. Salat tidak wajib untuk orang gila atau yang pingsan, apabila 

gila atau pingsannya terus berlangsung selama dua waktu salat yang 

bisa dijamak. 

Asy-Syafi‟iyah berpendapat apabila gila atau tidak sadarkan diri di 

seluruh waktu salat, maka kewajiban salatnya gugur. Namun 

Hanafiyyah berpendapat: tidak gugur salatnya, kecuali apabila gila dan 

pingsannya sampai melampaui enam waktu salat, maka kewajiban 

mengqadha telah gugur. Hal ini sebagaimana sabda Rasulullah Saw., 

“Diangkat pena untuk tiga perkara: orang yang tidur hingga bangun, 

anak kecil hingga dewasa dan orang gila hingga berakal.” HR. 

Ahmad, dan Ashabus Sunan, dan dihasankan oleh At-Tirmidzi dan Al-

Hakim, lalu beliau menambahkan hadits ini shahih atas syarat dari 

Asy-Syaikhani. 

3) Baligh. Salat tidak wajib bagi anak kecil yang belum baligh. Tetapi 

orangtuanya hendaknya memerintahkan kepada si anak untuk 

melaksanakan salat, apabila telah mencapai usia tujuh tahun dan si 

anak telah mengerti, dan boleh memukulnya pada usia sepuluh tahun 
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jika anak meninggalkan salat, untuk melatih dan membiasakan diri 

melaksanakan salat ketika menginjak usia baligh. Hal ini sebagaimana 

yang dijelaskan dalam hadits yang diriwayatkan dari „Amr bin Syu‟aib 

dari bapaknya dari kakeknya, ia berkata, Rasulullah bersabda, 

“Perintahkanlah anakmu untuk melaksanakan salat apabila usianya 

telah mencapai tujuh tahun, dan pukullah mereka (jika meninggalkan 

salat) apabila telah mencapai usia sepuluh tahun, dan pisahkanlah 

tempat tidur di antara mereka (anak laki-laki-laki dan anak 

perempuan).” HR. Ahmad, Abu Dawud dan Al-Hakim, ia 

menambahkan hadits ini shahih menurut syarat dari Muslim. 

4) Sampai dakwahnya, yaitu seruan (ajakan) Nabi Saw. Hal ini seperti 

firman Allah Swt: 

           

Artinya: “Dan kami tidak akan mengadzab sebelum Kami mengutus 

seorang rasul.” (Al-Isra>: 15).
34

 

5) Bersih dari haid dan nifas. Karena wanita yang sedang haid dan nifas 

tidak wajib salat, baik secara langsung atau qadha, berbeda dengan 

puasa yang wajib diqadha. 
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6) Sehat jasmani dan rohani. Orang yang tumbuh dalam keadaan tuli dan 

buta, maka bagi mereka tidak ada kewajiban salat. 

c. Syarat-syarat Sah Salat 

Salat memiliki syarat-syarat dan ia tidak sah tanpa adanya syarat-

syarat tersebut, kecuali karena alasan syar‟i yang telah sama-sama 

diketahui. Kami sebutkan syarat-syarat tersebut sebagai berikut:
35

 

1) Mengetahui masuknya waktu salat. Dan ini cukup berdasarkan sebuah 

keyakinan (dugaan yang kuat). Kapan pun kita yakin bahwa waktu 

salat telah tiba, maka kita diperbolehkan untuk melaksanakan salat, 

apakah itu melalui kabar yang dipercaya, atau melalui suara adzan 

yang dikumandangkan oleh seorang muadzin yang terpercaya, atau 

melalui ijtihad seseorang, atau sebab apa saja yang bisa membuat kita 

mengetahui tibanya waktu salat. Hal ini sebagaimana firman Allah 

Swt: 

                  

“Sungguh, salat itu adalah kewajiban yang ditentukan waktunya atas 

orang-orang yang beriman.” (QS. An-Nisa>: 103).
36
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Dan kita telah mengetahui batasan waktu-waktu salat yang tercantum 

dalam Al-Qur‟an dan As-Sunnah, kecuali pengeculian sahnya salat 

sebelum masuk waktu salat karena sebab, seperti salat jama‟. 

2) Suci dari dua hadats; kecil dan besar. Hal ini sebagaimana firman 

Allah SWT: 

                      

                    

قلى
     

قلى 
 

“Hai orang-orang yang beriman! Apabila kamu hendak melaksanakan 

s}ala>t, maka basuhlah wajahmu dan tanganmu sampai ke siku, dan 

sapulah kepalamu dan (basuh) kedua kakimu sampai ke kedua mata 

kaki. Jika kamu junub maka mandilah.” (QS. Al-Maidah: 6).
37

 

3) Sucinya baju, tubuh dan tempat yang akan digunakan untuk salat. 

Tentang kesucian pakaian, hal ini sebagaimana tercantum dalam 
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firman Allah Swt., “Dan pakaianmu bersihkanlah.” (QS. Al-

Muddatstsir: 4). 

4) Menutup aurat. Batasan aurat laki-laki adalah antara pusar sampai lutut 

begitupun batasan untuk hamba sahaya, sebagaimana dalam firman 

Allah SWT: 

                  

             

“Wahai anak cucu Adam! Pakailah pakaianmu yang bagus pada 

setiap (memasuki) masjid, makan dan minumlah, dan jangan 

berlebihan. Sungguh, Allah tidak menyukai orang yang berlebih-

lebihan.” (QS. Al-A‟ra>f: 31).
38

 

Yang dimaksud Az-Zinah dalam ayat ini adalah apa yang menutupi 

aurat, hal ini seperti hadits dari Muhammad bin Jahsy, ia berkata, 

Rasulullah Saw. lewat di hadapan Mamar sedang kedua pahanya 

terbuka, maka Rasulullah bersabda, “Wahai Ma‟mar, tutuplah kedua 
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pahamu, karena keduanya adalah aurat.” HR. Ahmad, Al-Hakim, dan 

Al-Bukhari dalam Tarikh-nya dan hadits ini mu‟allaq dalam shahihnya. 

Adapun batasan aurat wanita yang merdeka adalah seluruh tubuhnya 

kecuali wajah, Asy-Syafi‟iyah dan Hanafiyah menambahkan bahwa 

kedua telapak tangan bukankan aurat, demikian juga dengan kedua 

punggung kaki menurut Hanafiyah bukanlah aurat. Ini sebagaimana 

firman Allah SWT: 

            

“Dan janganlah menampakkan perhiasannya (auratnya), kecuali yang 

(biasa) terlihat.” (QS. An-Nu>r: 31)
39

 

5) Menghadap kiblat. Hal ini seperti dijelaskan dalam firman Allah SWT: 

             

“Maka hadapkanlah wajahmu ke arah itu, agar tidak ada alasan bagi 

manusia (untuk menentangmu).” (QS. Al-Baqarah: 150).
40
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Dan sabda Rasulullah Saw: 

“Apabila engkau (akan) melaksanakan salat maka sempurnakanlah 

wudhu, kemudian menghadap ke kiblat dan bertakbirlah.” (HR. 

Muslim) 

6) Niat. Menurut Hanafiyah dan Hanabilah niat adalah syarat. Adapun 

menurut Malikiyah dan Asy-Syafi‟iyah niat adalah rukun. Perbedaan 

antara syarat dan rukun adalah bahwa syarat itu sah jika dilakukan 

sebelum amal, sehingga jika seseorang keluar dari rumahnya atau 

tokonya sambil berniat untuk salat dan antara niat dengan salatnya itu 

tidak berselang dengan jarak yang lama atau pekerjaan lain, maka 

sahlah salatnya itu. Adapun rukun, ia adalah bagian dari amal itu 

sendiri. Maka tidak sah didahului oleh amal walaupun hanya dengan 

senggang waktu yang sekejap. Karena itulah niat salat haruslah seiring 

dengan takbiratul ihram, sebagaimana yang dijelaskan dalam firman 

Allah Swt.: 
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“Padahal mereka hanya diperintahkan menyembah Allah, dengan 

ikhlas menaati-Nya semata-mata karena (menjalankan) agama.” (QS. 

Al-Bayyinah: 5)
41

 

Dan sabda Rasulullah Saw., “Sesungguhnya setiap amalan ada niatnya, 

dan setiap orang akan mendapatkan balasan sesuai dengan apa yang 

diniatkannya.” (HR. Al-Jamaah). 

d. Rukun-rukun Salat 

Salat memiliki rukun, jika satu rukun tertinggal maka salatnya tidak 

dianggap syar‟i dan dia tidak bisa mendapatkan pahala salat. Rukun-rukun 

salat adalah sebagai berikut:
42

 

1) Niat 

2) Takbiratul ihram 

3) Berdiri bagi yang mampu, boleh duduk atau berbaring bagi yang tidak 

kuat berdiri karena sakit atau sudah sangat tua. 

4) Membaca surat Al-Fatihah pada tiap-tiap rakaat 

5) Rukuk dengan thuma‟ninah 
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6) I‟tidal dengan thuma‟ninah 

7) Sujud dengan thuma‟ninah 

8) Duduk antara dua sujud dengan thuma‟ninah 

9) Duduk tasyahud (baik awal maupun akhir) dengan thuma‟ninah 

10) Membaca tasyahud akhir 

11) Membaca shalawat pada tasyahud akhir 

12) Membaca salam yang pertama 

13) Tertib, yaitu berurutan dalam mengerjakan rukun-rukun s}ala>t. 

e. Sunnah-sunnah Salat 

Menurut istilah syariat, sunnah ialah sesuatu yang dituntut untuk 

dikerjakan dengan tuntutan yang tidak wajib. Konsekuensi hukum sunnah 

ialah orang yang melakukannya diberikan pahala, dan yang 

meninggalkannya tidak disiksa akan tetapi ia tidak mendapatkan pahala.
43

 

Sunnah-sunnah dalam salat adalah sebagai berikut:
44

 

1)  Mengangkat tangan ketika takbiratul ihram, ketika rukuk, dan bangkit 

dari rukuk (i‟tidal). 
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2) Meletakkan tangan kanan di atas tangan kiri, dan melingkarkan jempol 

dan kelingking pada pergelangan dan menempatkan tangannya di 

bawah pusar. 

3) Membaca at-tawajjuh atau doa iftitah. 

4) Membaca ta‟awudz pada rakaat pertama. 

5) Mengucap Amin (At-Ta‟min). 

6) Membaca sebuah surah yang ada dalam Al-Qur‟an setelah Al-Fatihah, 

walaupun satu ayat, atau setengah ayat yang panjang. 

7) Mengeraskan bacaan pada dua rakaat salat Subuh dan Jum‟at, dan dua 

rakaat pertama pada salat Maghrib dan Isya‟, serta dua salat Id, Khusuf 

dan Istisqa. Dan bacaan disamarkan pada salat Dhuhur dan Ashar, pada 

rakaat ketiga salat Maghrib, dan dua rakaat terakhir salat Isya‟. Adapun 

untuk salat sunnah, jika salat yang dilakukan pada siang hari maka 

disamarkan bacaannya, dan jika pada malam hari maka ada dua pilihan 

yaitu antara disamarkan dan dikeraskan, dan yang paling utama adalah 

pertengahan. 

8) Membaca takbir perpindahan (intiqal) setiap kali bangkit, sujud, dan 

rukuk kecuali ketika bangkit dari rukuk, maka ucapkanlah: 

Sami‟allahu liman h}amidah, robbana> lakal h}amdu.  
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9) Mensejajarkan kepala, dan tegaknya kedua tangan pada kedua lutut 

dengan merenggangkan kedua sampingnya, dan merenggangkan jari-

jari pada lutut dan betis serta membentangkan punggung pada saat 

melakukan rukuk. 

10) Berdoa ketika rukuk.  

11) Membaca doa bangkit dari rukuk dan i‟tidal.  

12) Disunnahkan ketika sujud hendaknya meletakkan kedua lutut ke 

lantai terlebih dahulu, lalu kedua tangan kemudian wajah. 

13) Pada saat posisi sujud disunnahkan dengan (a) menempelkan hidung, 

kening dan kedua tangan ke lantai dengan merenggangkan kedua sisi 

tangan, (b) merapatkan jari-jari, dan (c) menghadapkan ujung-ujung 

jari ke arah kiblat. 

14) Disunnahkan ketika sujud membaca doa: “Subh}a>na robbiyal 

a‟la”. 

15) Sunnah dalam duduk antara dua sujud adalah hendaknya duduk 

iftirasy; yaitu melipat kaki kiri dan membentangkan telapak kakinya 

lalu duduk di atasnya, kemudian menegakkan kaki kanan serta 

menghadapkan ujung-ujung jari kaki ke kiblat. 

16) Doa duduk antara dua sujud. 
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17) Duduk istirahat (Jilsatul Istirahah), menurut Asy-Syafi‟iyah. 

18) Disunnahkan pada tasyahhud pertama duduk iftirasy sebagaimana 

duduk antara dua sujud, yaitu menegakkan kaki kanan dan 

menduduki kaki kiri. Sedangkan pada tasyahhud akhir dengan cara 

duduk mutawarrik, kecuali pada sujud syahwi maka duduknya tetap 

iftirasy. Duduk tawarruk adalah menegakkan kaki kanan dan 

mengeluarkan ujung kaki kiri di bawah betis yang kanan, lalu duduk 

pada bagian bokong yang kiri. 

19) Tasyahhud pertama. 

20) Shalawat kepada Nabi ketika tasyahhud akhir. 

21) Doa setelah tasyahhud akhir dan sebelum salam. 

22) Mengucapkan salam ke sebelah kiri. 

23) Menoleh ke kanan dan ke kiri ketika mengucapkan salam hingga 

terlihat pipi. 

f. Hal-hal yang makruh dalam Salat
45

 

1) Tidak menyempurnakan rukuk ataupun sujud dalam salat. 

2) Menggerak-gerakkan salah satu anggota badan ketika salat. 
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3) Mengeluarkan ludah (berludah) ke arah depan. 

4) Berpaling (menoleh) ke kanan dan kiri serta melihat ke atas. 

5) Menahan hadats (baik hadats besar maupun hadats kecil). 

6) Menguap. 

7) Menyembunyikan ruas tangan. 

8) Berkacak pinggang. 

9) Memejamkan mata. 

10) Memandang kepada hal yang membimbangkan. 

11) Bersalat  ketika dipengaruhi rasa kantuk. 

12) Menutup mulut dan juga memakai kain hingga menjuntai ke lantai. 

13) Salat di tempat tertentu di dalam masjid selain imam. 

14) Salat ketika hidangan telah tersedia.
46

 

15) Salat di belakang shaf yang ada celah. 

16) Salat di tempat pembuangan sampah, tempat penyembelihan hewan, 

di tengah jalan, kandang unta, dan kuburan. 
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g. Hal-hal yang membatalkan Salat
47

 

1) Makan dan minum dengan sengaja. 

2) Berkata-kata dengan sengaja. 

3) Dan di antara kata-kata yang membatalkan salat adalah: berdehem 

tanpa alasan yang jelas, merintih, mengerang, mengeluh dan menangis 

jika mengandung huruf-huruf yang bisa didengar, kecuali jika itu 

semua timbul karena rasa takut kepada Allah atau karena ada anggota 

tubuh yang sakit dan tidak bisa menahan rasa sakitnya. 

4) Terlalu banyak gerak yang bukan bagian dari gerakan salat. 

5) Sengaja meninggalkan rukun atau syarat salat tanpa ada alasan syar‟i.  

6) Tertawa ketika salat. 

7) Dengan sengaja mendahului imam, dalam melaksanakan satu rukun 

penuh. 

8) Mengucapkan salam sebelum selesai salat dengan sengaja. 
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3. Metode Pembelajaran 

a. Pengertian Metode Pembelajaran 

 Kata metode berasal dari bahasa Yunani. Secara etimologi, kata ini 

berasal dari dua kata, yaitu meta dan hodos. Meta berarti melalui atau 

melewati dan hodos berarti jalan atau cara. Metode berarti suatu jalan 

yang dilalui untuk mencapai tujuan.
48

 Dalam Kamus Besar Bahasa 

Indonesia, kata metode diartikan sebagai cara yang teratur yang 

digunakan untuk melaksanakan pekerjaan agar tercapai sesuai dengan 

yang dikehendaki; cara kerja yang bersistem untuk memudahkan 

pelaksanaan suatu kegiatan guna mencapai tujuan yang ditentukan. Di 

samping itu, dalam Kamus Ilmiah Populer, kata metode diartikan dengan 

cara yang teratur dan sigtimatis untuk pelaksanaan sesuatu; cara kerja. 

Dalam bahasa Arab, metode dikenal dengan istilah thariqah yang berarti 

langkah-langkah strategis yang harus dipersiapkan untuk melakukan 

suatu pekerjaan. Sementara itu, dalam bahasa Inggris metode disebut 

method yang berarti cara.
49

 

Secara terminologi, Umar Muhammad mendefinisikan bahwa 

metode mengajar bermakna segala kegiatan terarah yang dikerjakan oleh 
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guru dalam rangka memantapkan mata pelajaran yang diajarkannya, ciri-

ciri perkembangan muridnya, dan suasana alam sekitarnya. Semua itu 

bertujuan menolong murid-muridnya agar mencapai proses belajar yang 

diinginkan dan perubahan yang dikehendaki pada tingkah laku mereka. 

Selain itu, ada yang mendefinisikan bahwa metode adalah seperangkat 

cara, jalan, dan teknik yang harus dimiliki dan digunakan oleh pendidik 

dalam upaya memberikan pendidikan dan pengajaran kepada peserta 

didik agar mencapai tujuan pendidikan yang termuat dalam kurikulum 

yang telah ditetapkan. 

Berikut ini ada beberapa definisi metode yang dikemukakan oleh 

para ahli: 

1. Muhammad Athiyah Al-Abrasyi mendefinisikan metode sebagai jalan 

yang kita ikuti untuk memberi pemahaman kepada murid-murid dalam 

segala macam pelajaran. 

2. Abdurrahim Ghunaimah menyebut metode sebagai cara-cara yang 

diikuti oleh guru untuk menyampaikan sesuatu kepada anak didik. 
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3. Edgar Bruce Wesley mendefinisikan metode sebagai kegiatan terarah 

bagi guru yang menyebabkan terjadinya proses belajar mengajar yang 

berkesan.
50

 

Metode pembelajaran merupakan alat untuk mencapai tujuan 

pembelajaran, operasionalisasi dari strategi pembelajaran dalam 

menyiasati perbedaan individual siswa, meningkatkan motivasi belajar, 

serta meningkatkan daya serap materi bagi siswa dan berdampak 

langsung terhadap pencapaian tujuan. Metode merupakan cara untuk 

mengantarkan materi pelajaran mencapai tujuan. Oleh karena itu, materi 

pelajaran merupakan salah satu pertimbangan guru dalam menentukan 

metode pembelajaran. Tidak menutup kemungkinan jika guru tidak 

memerhatikan materi pelajaran dalam menentukan metode maka akan 

mempersulit guru dalam menyampaikan materi. Banyak kegagalan terjadi 

karena ketidaktepatan guru dalam menentukan metode pembelajaran.
51

 

b. Macam-macam Metode Pembelajaran 

1)  Metode Ceramah 

Metode ceramah adalah suatu cara penyajian atau penyampaian 

informasi melalui penuturan secara lisan oleh pendidik kepada 

peserta didik.
52

 Ceramah dimulai dengan menjelaskan tujuan yang 
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ingin dicapai, menyiapkan garis-garis besar yang akan dibicarakan, 

serta menghubungkan antara materi yang akan disajikan dengan 

bahan yang telah disajikan. Ceramah akan berhasil apabila 

mendapatkan perhatian yang sungguh-sungguh dari peserta didik, 

disajikan secara sistematik, menggairahkan, memberikan kesempatan 

kepada peserta didik untuk merespons serta motivasi belajar yang 

kuat dari peserta didik. Pada akhir ceramah perlu dikemukakan 

kesimpulan, memberikan kesempatan kepada peserta didik untuk 

bertanya, memberikan tugas kepada peserta didik serta adanya 

penilaian akhir.
53

 

2) Metode Tanya jawab 

Metode tanya jawab ialah cara penyajian pelajaran dalam 

bentuk pertanyaan yang dikemukakan oleh guru yang harus dijawab 

oleh siswa. Dalam praktiknya, metode tanya jawab ini dimulai 

dengan mempersiapkan pertanyaan yang diangkat dari bahan 

pelajaran yang akan diajarkan, mengajukan pertanyaan, menilai 

proses tanya jawab yang berlangsung, dan diakhiri dengan tindak 

lanjut. 

Berbagai pertanyaan yang dituangkan dalam bahan tanya jawab 

tersebut dapat dirumuskan dengan fokus pada ingatan, pemahaman, 
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penerapan, analisis, sintesis, dan aspek-aspek lainnya yang terdapat 

dalam ranah kognitif. Metode tanya jawab banyak digunakan karena 

dapat menarik perhatian, merangsang daya pikir, membangun 

keberanian, melatih kemampuan berbicara dan berfikir secara teratur, 

serta sebagai alat untuk mengetahui tingkat kemampuan peserta didik 

secara objektif. Namun demikian, metode tanya jawab ini sering 

menimbulkan rasa takut pada peserta didik, sulitnya membuat 

pertanyaan yang sesuai dengan kemampuan peserta didik, banyak 

membuang-buang waktu, tidak tersedianya waktu yang cukup untuk 

memberikan kesempatan kepada semua anak untuk bertanya.
54

 

3) Metode Diskusi 

Metode diskusi adalah suatu cara penyajian bahan 

pembelajaran dimana pendidik memberikan kesempatan kepada 

peserta didik  membicarakan dan menganalisis secara ilmiah guna 

mengumpulkan pendapat, membuat kesimpulan atau menyusun 

berbagai alternative pemecahan atas suatu masalah.
55

 

Metode diskusi adalah salah satu cara penyajian pelajaran 

dengan cara menghadapkan peserta didik kepada suatu masalah yang 

dapat berbentuk pertanyaan yang bersifat problematis untuk dibahas 

dan dipecahkan bersama. Diskusi terjadi apabila ada masalah dalam 
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bentuk kesenjangan antara yang diharapkan dengan kenyataan, 

apabila dibiarkan akan menimbulkan kerugian yang lebih besar, serta 

menuntut adanya berbagai kemungkinan jawaban sebagai pemecahan 

serta hal-hal lainnya sebagaimana dikemukakan di atas.
56

 

4) Metode Pemberian Tugas 

Metode ini banyak digunakan guru dengan cara memberikan 

tugas yang harus dilakukan oleh peserta didik, baik selama di kelas 

maupun di luar kelas. Metode ini memberikan kesempatan belajar 

bagi peserta didik di luar kelas. Kesempatan belajar tidak hanya di 

rumah, namun dapat dilakukan di perpustakaan, masjid, atau 

lingkungan sekitar yang sesuai dengan materi dan tujuan 

pembelajaran.  

Pemberian tugas dilakukan untuk pemberian bekal tambahan 

pengalaman dan pengetahuan kepada peserta didik. Tugas biasanya 

dikerjakan secara individu maupun kelompok. Tugas yang diberikan 

guru hendaknya berkaitan erat dengan materi yang sedang dipelajari, 

sesuai dengan kemampuan peserta didik, jelas prosedur 

pengajarannya, batas waktu untuk mengerjakannya. Ada tiga fase 

yang harus dilalui peserta didik ketika diberi tugas oleh guru, yaitu 

fase pemberian tugas, fase belajar di luar kelas, dan fase resitasi atau 
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pengulangan untuk mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas 

setelah dikerjakan.
57

 

5) Metode Demonstrasi 

Metode demonstrasi ialah cara penyajian pelajaran dengan 

meragakan atau mempertunjukkan kepada peserta didik tentang suatu 

proses, situasi atau benda tertentu yang sedang dipelajari, baik yang 

sebenarnya maupun tiruannya. 

Metode demonstrasi ini banyak digunakan dalam rangka 

mendapatkan gambaran yang lebih jelas tentang hal-hal yang 

berhubungan dengan proses pengaturan dan pembuatan sesuatu, 

proses bekerjanya sesuatu, proses mengerjakan atau 

menggunakannya, komponen-komponen yang membentuk sesuatu, 

membandingkan suatu cara dengan cara yang lain, dan juga untuk 

mengetahui dan melihat kebenaran sesuatu.
58

 

6) Metode Eksperimen 

Metode eksperimen (percobaan) adalah cara penyajian 

pelajaran dengan cara menugaskan siswa, untuk melakukan 

percobaan dengan mengalami dan membuktikan sendiri tentang 

sesuatu yang dipelajari. Melalui metode eksperimen ini para peserta 

didik diberikan kesempatan untuk mengalami atau melakukan 
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sendiri, mengamati proses, mengamati suatu objek, menganalis, 

membuktikan dan menarik kesimpulan sendiri tentang suatu objek, 

keadaan, atau proses sesuatu. Dengan metode eksperimen ini, para 

peserta didik dituntut untuk mengalami sendiri, mencari kebenaran 

atau mencoba mencari data baru yang diperlukannya, mengolah 

sendiri, membuktikan suatu hukum atau dalil dan menarik 

kesimpulan.
59

 

7) Metode Kerja Kelompok 

Metode kerja kelompok adalah cara  mengajar dimana guru 

membagi murid-muridnya ke dalam kelompok belajar tertentu dan 

setiap kelompok diberi tugas-tugas tertentu dalam rangka mencapai 

tujuan pembelajaran.
60

 

8) Metode Kisah 

Metode kisah ialah suatu cara mengajar dimana guru 

memberikan materi pembelajaran melalui kisah atau cerita.
61

 Dalam 

pendidikan Islam, kisah merupakan metode yang sangat penting 

karena dapat menyentuh hati manusia. Kisah menampilkan tokoh 

dalam konteks yang menyeluruh sehingga pembaca atau pendengar 
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dapat ikut menghayati, seolah-olah ia sendiri yang menjadi 

tokohnya.
62

  

 

 

9) Metode Amsal 

Metode amsal yaitu suatu cara mengajar dimana guru 

menyampaikan materi pembelajaran dengan membuat contoh atau 

perumpamaan.
63

 Metode ini mempermudah peserta didik dalam 

memahami konsep yang abstrak. Ini terjadi karena perumpamaan itu 

mengambil benda yang konkret.
64

 

10) Metode Targhib dan Tarhib 

Metode Targhib dan Tarhib adalah cara mengajar dimana guru 

memberikan materi pembelajaran dengan menggunakan ganjaran 

terhadap kebaikan dan hukuman terhadap keburukan agar peserta 

didik melakukan kebaikan dan menjauhi keburukan.
65

 

4. Kitab-kitab Salat 

Kitab Fas}ala>tan merupakan salah satu kitab fiqih dasar yang 

menggunakan bahasa Jawa dengan tulisan arab pegon yang dikarang oleh 
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KHR. Asnawi Al-Qudsy dan disusun oleh cucunya yang bernama Minan 

Zuhry Asnawi.
66

 

KHR. Asnawi atau yang akrab dipanggil dengan sebutan Mbah 

Asnawi, merupakan pendiri pondok Madrasah Qudsiyyah Kudus pada tahun 

1437 H saat usia beliau mencapai 100 tahun atau 1 abad. Dalam kitab ini, 

Mbah Asanwi mengingatkan kepada orang-orang yang mengerjakan salat 

untuk jangan hanya melafalkan bacaannya saja, tetapi juga harus 

mengangan-angan bacaan-bacaan salat beserta dengan maknanya. Begitu 

juga dengan bacaan-bacaan wiridan yang biasa dibaca setelah selesai 

melaksanakan salat.
67

 

Sesuai dengan namanya, kitab Fas}ala>tan ini isinya menerangkan  

tentang tatacara melaksanakan salat serta hal-hal yang berkaitan dengan 

salat, seperti syarat salat, rukun-rukun salat, tata cara takbiratul ihram, rukuk, 

sujud, i‟tidal dan lain-lainnya serta menerangkan tentang wudhu, 

tayammum, adzan dan iqomat, salat-salat sunnah, doa-doa wirid dan lain 

sebagainya. 

Selain kitab Fas}ala>tan, ada banyak kitab-kitab fiqih lainnya yang 

membahas tentang salat, di antaranya kitab- kitab tersebut adalah sebagai 

berikut: 
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a. Matan Safi>na an- Naja> karangan al-Fadhil Salim bin Samir al-

Hadromi. 

b. Ka>syifa al-Saja> syarah Safi>na karangan Muhammad bin Umar al-

Nawawi al-Bantani. 

c. Sullam al-Tawfi>q karangan Abdullah bin Husein bin Thohir Ba‟alawi 

al-Hadromi. 

d. Miqatu Shu‟ud al-Tashdiq syarah Sullam karangan Muhammad bin 

Umar al-Nawawi al-Bantani. 

e. Fath}ul Qari>b al-Muji>b karangan Muhammad bin Qasim al-Ghazzi. 

f. Hasyiyah al-Bajuri karangan Syaikh Ibrahim al-Bajuri. 

g. Fath}ul Mu‟i>n karangan Syaikh Zainuddin bin Abdul Aziz bin 

Zainuddin al-Malibari. 

h. Niha>yatuzzai>n karangan Muhammad bin Umar al-Nawawi al-

Bantani. 

i. Tuhfatu al-Tullab karangan Syaikh Zakaria al-Anshari. 

j. Fath}ul Wahha>b karangan Abu Zakariya Yahya Muhyiddin al-

Nawawi. 

k. Bughya al-Mustarshidi>n karangan Sayyid Abdurrahman bin 

Muhammad bin Husain al-Masyhur. 

l. Al-Fiqh „Ala Madza>hib al-Arba‟a/Fikih Empat Madzab karya Syaikh 

Abdurrahman al-Jaziri. 
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

A. Pendekatan dan Jenis Penelitian 

Dalam penelitian ini digunakan metodologi dengan menggunakan 

pendekatan kualitatif dengan karakteristik alami (natural setting) sebagai 

sumber data langsung, deskriptif, proses lebih dipentingkan dari pada hasil. 

Analisis dalam penelitian kualitatif cenderung dilakukan secara analisa induktif 

dan makna merupakan hal yang esensial dalam penelitian kualitatif.
68
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Ada 5 macam metodologi penelitian yang menggunakan pendekatan 

kualitatif yaitu: etnografis, studi kasus, grounded theory, penelitian interaktif 

dan penelitian tindakan kelas.
69

 

Adapun dalam penelitian ini yang digunakan peneliti dalam penelitian 

kualitatif adalah studi kasus. Studi kasus merupakan suatu penelitian yang 

dilakukan terhadap suatu “kesatuan sistem”. Kesatuan ini dapat berupa 

program, kegiatan, peristiwa. Studi kasus adalah suatu penelitian yang 

diarahkan untuk menghimpun data, mengambil makna, memperoleh 

pemahaman dari kasus tersebut.
70

 

B. Kehadiran Peneliti 

Ciri khas penelitian kualitatif tidak dapat dipisahkan dari pengamatan 

berperan serta, sebab peranan penelitilah yang menentukan keseluruhan 

skenarionya.
71

 Untuk itu, dalam penelitian ini, peneliti bertindak sebagai 

instrumen kunci, partisipan penuh sekaligus pengumpul data, sedangkan 

instrumen yang lain sebagai penunjang. 

C. Lokasi Penelitian 

Adapun lokasi penelitian ini adalah di TPA Miftahul Huda yang terletak 

di Dusun Tosari RT/RW 03/01 desa Munggung kecamatan Pulung kabupaten 
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Ponorogo. Pemilihan lokasi ini didasarkan pada adanya pengajaran kitab 

Fas}alatān terhadap anak dalam meningkatkan kemampuan ibadah salat anak. 

D. Sumber Data 

Sumber data utama dalam penelitian ini adalah kata-kata dan tindakan, 

selebihnya adalah tambahan seperti dokumen dan lainnya. Dengan demikian 

dari hasil wawancara dengan ustadz atau guru dan santri dapat dikatakan 

sebagai  sumber data utama, sedangkan sumber data tertulis, foto dan statistik 

adalah sebagai sumber data tambahan.
72

 

 

E. Teknik Pengumpulan Data 

Untuk memperoleh data yang akurat, peneliti memilih beberapa metode, 

yaitu wawancara, observasi dan dokumentasi. Hal ini bisa dijelaskan sebagai 

berikut: 

1. Wawancara 

Wawancara merupakan bentuk komunikasi antara dua orang yang 

melibatkan seseorang yang ingin memperoleh informasi dari seseorang, yang 
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lainnya dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan berdasarkan tujuan 

tertentu.
73

 

Metode ini digunakan untuk memperoleh data tentang penerapan 

pembelajaran kitab Fas}alātan di TPA Miftahul Huda. 

 Dalam penelitian ini, orang-orang yang akan dijadikan informan 

adalah : 

a. Bapak Sampan, untuk memperoleh data tentang sejarah berdirinya 

mushola Miftahul Huda. 

b. Bapak Sumarji untuk memperoleh data tentang berdirinya TPA Miftahul 

Huda, latar belakang diadakannya pembelajaran kitab Fas}alatān di TPA 

Miftahul Huda, pelaksanaan pembelajaran kitab Fas}alatān di TPA 

Miftahul Huda, dan hasil pembelajaran kitab Fas}alatān di TPA Miftahul 

Huda Desa Munggung Pulung Ponorogo. 

c. Murid di TPA Miftahul Huda di Desa Munggung Pulung Ponorogo untuk 

memperoleh data tentang metode pembelajaran kitab Fas}alatān di TPA 

Miftahul Huda dan hasil pembelajaran kitab Fas}alatān di TPA Miftahul 

Huda. 

Hasil wawancara dari informan tersebut ditulis lengkap dengan kode-

kode dalam transkip wawancara. 
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2. Observasi 

Observasi diartikan sebagai pengamatan dan pencatatan secara 

sistematis terhadap gejala yang tampak pada objek penelitian. Dalam 

penelitian ini, teknik observasi yang digunakan yaitu observasi partisipatif 

dan terang-terangan karena peneliti secara langsung hadir dalam tempat 

penelitian dan secara terang-terangan mengadakan penelitian.
74

 

Di dalam penelitian ini, penulis mengobservasi tentang letak geografis 

TPA Miftahul Huda, keadaan murid TPA Mifahul Huda, sarana dan 

prasarana di TPA Miftahul Huda serta kegiatan pembelajaran kitab 

Fas}alātan untuk meningkatkan kemampuan ibadah salat anak di TPA 

Miftahul Huda Desa Munggung. 

3. Teknik Dokumentasi 

Teknik dokumentasi ini digunakan untuk pengumpulan data dari 

sumber non formal, sumber ini terdiri dari dokumen dan rekaman. Rekaman 

sebagai setiap tulisan atau pernyataan yang disiapkan oleh atau untuk 

individual atau organisasi dengan tujuan membuktikan adanya suatu 

peristiwa. Sedangkan dokumen digunakan untuk mengacu atau bukan selain 
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rekaman, yaitu tidak dipersiapkan secara khusus untuk tujuan tertentu seperti 

surat-surat, buku harian, catatan khusus, foto-foto dan sebagainya.
75

 

Metode ini digunakan peneliti untuk memperoleh data mengenai 

struktur organisasi dan proses kegiatan pembelajaran di TPA Miftahul Huda 

desa Munggung Pulung Ponorogo. 

Hasil pengumpulan data melalui cara dokumentasi ini dicatat dalam 

format transkip dokumentasi. 

F. Teknik Analisis Data 

Analisis data kualitatif adalah proses mencari dan menyusun secara 

sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan 

bahan-bahan lain. Sehingga dapat mudah dipahami, dan temuannya dapat 

diinformasikan kepada orang lain. Analisis data dilakukan dengan 

mengorganisasikan data, menjabarkannya ke dalam unit-unit, melakukan 

sintesa, menyusun ke dalam pola, memilih mana yang penting dan yang akan 

dipelajari, dan membuat kesimpulan yang dapat diceritakan kepada orang 

lain.
76

 

Teknik analisis data ini menggunakan konsep yang diberikan Miles dan 

Huberman dan Spradly. Miles dan Huberman, mengemukakan bahwa aktivitas 
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dalam analisis data kualitatif dilakukan interaktif dan berlangsung secara terus 

menerus pada setiap tahapan penelitian sehingga sampai tuntas, dan datanya 

sampai jenuh. Aktivitas dalam analisis data, meliputi data reduction, data 

display, dan conclusion.
77

 

1. Reduksi Data (Data Reduction) 

Reduksi data adalah merangkum, memilih hal-hal yang pokok, 

memfokuskan pada hal yang penting, mencari tema dan polanya serta 

membuang yang tidak perlu. Dengan demikian data yang telah direduksi 

akan memberikan gambaran yang lebih jelas, dan memudahkan peneliti 

melakukan pengumpulan selanjutnya dan mencarinya bila diperlukan.
78

 

2. Penyajian Data (Data Display) 

Penyajian data (data display) adalah penyajian data dalam bentuk 

uraian singkat, bagan hubungan antar kategori dan sejenisnya. Dalam hal ini, 

Miles dan Huberman menyatakan: yang paling sering digunakan untuk 

menyajikan data dalam penelitian kualitatif adalah dengan teks yang bersifat 

naratif. Dengan mendisplay data, maka akan mempermudah memahami apa 
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yang terjadi dan merencanakan kerja selanjutnya dan berdasarkan yang 

dipahami tersebut.
79

 

3. Penarikan Kesimpulan (Conclusing Data) 

Kesimpulan dalam penelitian kualitatif yang diharapkan adalah 

merupakan temuan baru yang sebelumnya belum pernah ada.Temuan dapat 

berupa deskripsi atau gambaran suatu obyek yang sebelumnya masih 

remang-remang atau gelap sehingga setelah diteliti menjadi jelas.
80

 

G. Pengecekan Keabsahan Temuan 

Keabsahan data merupakan konsep penting yang diperbaharui dari konsep 

kesahihan (validitas) dan keterandalan. Uji kredibilitas data atau kepercayaan 

terhadap data hasil penelitian kualitatif dilakukan dengan perpanjangan 

keikutsertaan, ketekunan pengamatan, trianggulasi, pengecekan sejawat, 

kecakupan referensial, kajian kasus negatif dan pengecekan anggota. Dalam 

penelitian ini, uji kredibilitas data atau kepercayaan terhadap data hasil 

penelitian kualitatif dilakukan dengan:
81

 

 

1. Perpanjangan Keikutsertaan 
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Peneliti dalam penelitian kualitatif adalah instrument itu sendiri. 

Keikutsertaan peneliti sangat menentukan dalam pengumpulan data. Dalam 

hal ini keikutsertaan tersebut tidak hanya dilakukan dalam waktu singkat, 

tetapi memerlukan perpanjangan keikutsertaan peneliti dalam peneliti pada 

latar penelitian. Maka perpanjangan keikutsertaan peneliti dalam penelitian 

ini akan memungkinkan peningkatan derajat kepercayaan data yang 

dikumpulkan. 

2. Pengamatan yang tekun 

Ketekunan pengamatan yang dimaksud dalam penelitian ini adalah 

menemukan ciri-ciri dan unsur-unsur dalam situasi yang sangat relevan 

dengan persoalan atau isu yang sedang dicari. Jadi, kalau perpanjangan 

keikutsertaan menyediakan lingkup, maka ketekunan pengamatan 

menyediakan kedalaman. 

3. Triangulasi 

Teknik triangulasi adalah teknik pemeriksaan keabsahan data yang 

memanfaatkan sesuatu yang lain di luar data itu untuk keperluan pengecekan 

atau sebagai pembanding terhadap data itu. Ada empat macam triangulasi 

sebagai teknik pemeriksaan yang memanfaatkan penggunaan: sumber, 

metode, penyidik, dan teori. 

H. Tahapan-Tahapan Penelitian 
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Tahap-tahap penelitian ini ada tiga tahapan dan ditambah dengan tahap 

terakhir dari peelitian yaitu tahap penulisan laporan hasil penelitian tahap-tahap 

penelitian tersebut adalah: 

1. Tahap pra lapangan penelitian, mengurus perizinan, menjajaki dan menilai 

keadaan lapangan, memilih dan memanfaatkan informan, menyiapkan 

perlengkapan penelitian dan yang menyangkut persoalan etika penelitian. 

2. Tahap pekerjaan lapangan yang meliputi: memahami latar penelitian dan 

persiapan diri, memasuki lapangan dan berperan serta sambil mengumpulkan 

data. 

3. Tahap analisis data, yang meliputi: analisis selama dan setelah pengumpulan 

data. 
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DESKRIPSI DATA 

A. Deskripsi Data Umum Mushola dan TPA “Miftahul Huda” Munggung 

Pulung Ponorogo 

1. Sejarah Berdirinya Mushola dan TPA “Miftahul Huda” Munggung 

Pulung Ponorogo 

Mushola Miftahul Huda berdiri pada tahun 1980 di atas tanah wakaf 

seluas 10x10 m. Tanah tersebut merupakan milik salah satu warga lingkungan 

RT/RW 03/01 dusun Tosari desa Munggung yang bernama mbah Partono. 

Mbah Partono mewakafkan tanahnya tersebut untuk dijadikan sebagai tempat 

untuk beribadah kepada Allah dan sebagai sarana untuk lebih mendekatkan 

diri kepada Allah. Kemudian oleh masyarakat lingkungan masyarakat tersebut 

dibangun sebuah mushola. 

Pada awal berdiri, mushola tersebut hanya berukuran 4x4 m dengan 

dinding dan galar lantai berasal dari bambu. Sebab pada saat itu masih 

menggunakan bahan-bahan seadanya. Kemudian mushola tersebut dilakukan 

beberapa kali renovasi seiring dengan berjalannya waktu. Renovasi tersebut 

lakukan pada tahun 1987, 1993, 2004 dan terakhir 2015.
82

 

Kemudian pada tahun 1990 mulai didirikan TPA di bawah naungan 

mushola Miftahul Huda tersebut oleh bapak Sumarji. Sebelumnya tempat 
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mengaji ini berada di rumah Mbah Hadi Sumarto, dan yang mengajar adalah 

bapak Suharno. Namun saat itu bapak Suharno berpindah tempat, kemudian 

diteruskan oleh adik iparnya yaitu bapak Sumarji dan berpindah tempat di 

mushola Miftahul Huda. Awalnya anak-anak yang mengaji di TPA ini hanya 

dari lingkup mushola Miftahul Huda, namun lama-kelamaan banyak anak dari 

luar yang ikut mengaji di TPA Miftahul Huda, bahkan ada yang dari luar desa 

Munggung. TPA Miftahul Huda ini berdiri atas dasar unsur sukarelawan, dan 

sampai saat ini bahkan tidak ada unsur dasar dari pemerintah. Namun, selalu 

ada sukarelawan yang memberikan bantuan-bantuan seperti dana renovasi, 

almari Al-Qur‟an, Al-Qur‟an, bangku siswa dan seragam siswa.
83

 

2. Struktur Organisasi Mushola dan TPA “Miftahul Huda” Munggung 

Pulung Ponorogo 

TPA Miftahul Huda berdiri dibawah naungan mushola Miftahul Huda 

sehingga struktur organisasinya dibawah pimpinan mushola Mifathul Huda. 

Adapun ketua mushola Miftahul Huda adalah bapak Sumarji, wakil ketua 

bapak Juremi, sekertaris satu bapak Suparmat, sekertaris dua bapak Rosidin, 

bendahara satu bapak Edi Karyono dan bendahara dua bapak Kandar.
84

 

3. Letak Geografis Mushola dan TPA “Miftahul Huda” Munggung Pulung 

Ponorogo 
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Mushola dan TPA “Miftahul Huda” terletak di desa Munggung 

kecamatan Pulung kabupaten Ponorogo, tepatnya di dusun Tosari RT/RW 

03/01 desa Munggung. Mushola dan TPA “Miftahul Huda” ini letaknya 

sangat strategis dan mudah dijangkau, yaitu terletak di pinggir jalan raya desa 

Munggung dan berada tidak jauh dari kantor Kepala Desa atau kelurahan.  

Adapun batas-batas mushola dan TPA “Miftahul Huda” ini yaitu:
85

 

a. Utara  : Rumah bapak Malik dan Bapak Tamam 

b. Timur  : Rumah bapak Suyanto 

c. Selatan  : Jalan raya desa Munggung 

d. Barat  : Rumah bapak Juremi 

4. Keadaan Guru dan Siswa di TPA “Miftahul Huda” Munggung Pulung 

Ponorogo 

TPA Miftahul Huda memiliki satu guru tetap dan beberapa guru bantu. 

Hal ini dikarenakan TPA Miftahul Huda didirikan atas dasar sukarelawan 

salah satu warga, yaitu bapak Sumarji, oleh sebab itu TPA Miftahul Huda ini 

tidak memiliki banyak guru. Guru bantu di TPA ini juga tidak tentu ikut hadir 

membantu mengajar setiap hari, mereka hadir hanya disaat waktu-waktu luang 

mereka saja. Guru bantu di TPA ini membantu mengajarkan membaca Iqra‟ 
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dan Al-Qur‟an, sementara untuk pelajaran kitab dipegang sendiri oleh Bapak 

Sumarji.
86

 

Sedangkan jumlah anak yang belajar di TPA Miftahul Huda ini kurang 

lebih berjumlah 56 anak. Dari keseluruhan jumlah tersebut terbagi ke dalam 6 

tingkatan. Tingkat 1 dengan jumlah 17 anak, tingkat 2 dengan jumlah 11 anak, 

tingkat 3 dengan jumlah 11 anak, tingkat 4 dengan jumlah 8 anak, tingkat 5 

dengan jumlah 6 anak dan tingkat 6 dengan jumlah 3 anak.
87

 

5. Sarana dan Prasarana mushola dan TPA “Miftahul Huda” Munggung 

Pulung Ponorogo 

Berdasarkan hasil observasi yang dilakukan penulis pada tanggal 18 

Maret 2018, sarana dan prasarana yang ada di mushola dan TPA “Miftahul 

Huda” adalah sebagai berikut:
88

 

No. Sarana dan Prasarana Jumlah 

1. Mushola  1 

2. Kelas 2 

3. Bangku 20 

4. Almari Al-Qur‟an 3 

5. Tempat Wudhu 3 

6. Kamar Mandi dan toilet 1 

 

B. Deskripsi Data Khusus TPA “Miftahul Huda” Munggung Pulung Ponorogo 
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1. Latar Belakang Diadakannya Pembelajaran Kitab Fas}alātan di TPA 

Miftahul Huda Desa Munggung. 

Sebagai manusia yang beriman, seorang muslim memiliki kewajiban 

beribadah kepada Allah Swt. sebagai bentuk ketaatan dan kecintaan kita 

terhadap sang Maha pemberi hidup. Salah satu bentuk ibadah kita terhadap 

Allah Swt. adalah dengan melaksanakan kewajiban yang telah Allah Swt. 

perintahkan melalui perantara Rasul-Nya yaitu dengan melaksanakan salat. 

Salat merupakan salah satu kewajiban yang harus dilaksanakan oleh 

setiap muslim, tidak terkecuali laki-laki maupun perempuan, tua ataupun 

muda, dan bahkan anak-anak, baik dalam keadaan sehat maupun sakit, mukim 

ataupun bepergian. 

Sebagai seorang dewasa ataupun orang tua kita memiliki kewajiban 

untuk mengajarkan anak untuk melaksanakan ibadah salat. Hal ini 

sebagaimana yang diperintahkan oleh Rasulullah dalam haditsnya bahwa kita 

harus melatih atau mengajarkan anak untuk melaksakan salat sejak usia tujuh 

tahun dan kita berhak memukulnya jika pada usai 10 tahun anak tersebut tidak 

melaksanakan salat. 

Secara umum, TPA bertujuan untuk menyiapkan anak-anak menjadi 

generasi Qur‟ani, yaitu menjadikan Al-Qur‟an sebagai pedoman hidup sehari-

hari. Selain itu, sesuai dengan petunjuk buku pedoman TKA-TPA atau TPQ 

Nasional, tujuan dari TPA adalah menjadikan anak-anak didiknya dapat 



 

 

69 

 

membaca Al-Qur‟an dengan benar sesuai dengan ilmu tajwid, dapat 

melakukan salat dengan baik, dapat menulis huruf-huruf Al-Qur‟an, hafal 

surat-surat pendek, dan doa sehari-hari.
89

 

Dalam hal ini, tujuan didirikannya TPA Miftahul Huda tidaklah jauh 

berbeda dari tujuan umum TPA atau TPQ di atas, yaitu mengenalkan anak 

pada pendidikan dasar atau pendidikan pokok agama Islam untuk dijadikan 

bekal masa depan mereka nanti dan menanamkan pendidikan akhlak yang 

baik agar mereka menjadi manusia yang berakhlak. Serta untuk mengalihkan 

waktu mereka pada hal-hal yang lebih positif agar tidak terbuang dengan sia-

sia. 

Hal tersebut dipaparkan oleh ustadz Sumarji atau anak-anak 

menyebutnya ”Pak Marji” selaku kepala TPA sekaligus guru di TPA Miftahul 

Huda dalam wawancara yang penulis lakukan pada tanggal 25 April 2018 

sebagai berikut: 

” Tujuan didirikannya TPA Miftahul Huda ini untuk mengenalkan anak-

anak pada agama Islam sejak usia dini mbak. Agar waktu kecil mereka 

itu tidak terbuang sia-sia, jadi disini kita belajar bersama-sama. Belajar 

ngaji, sholat, agar nanti bisa menjadi bekal ketika sudah dewasa 

nanti.”
90

 

Dalam mencapai tujuan tersebut, tentunya ada beberapa upaya yang 

harus dilakukan. Upaya-upaya yang dilakukan TPA Mifathul Huda dalam 
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mencapai tujuan tersebut adalah dengan mengajarkan anak-anak membaca 

dan menulis Al-Qur‟an dengan benar sesuai dengan kaidah tajwid, 

menghafalkan surat-surat pendek, menghafalkan doa sehari-hari, mengajarkan 

wudhu, adzan, iqomat, dan mengajarkan meraka bagaimana  tata cara salat 

yang benar. 

Hal tersebut sebagaimana yang dijelaskan oleh bapak Marji sebagai 

berikut: 

”Kalau upaya-upaya yang sejauh ini saya lakukan yaitu dengan 

mengajarkan mereka bagaimana cara wudhu yang benar, adzan dan 

iqomat, bagaimana melaksanakan sholat yang benar, bagaimana bacaan-

bacaan yang terdapat di dalam sholat dan mengajarkan mereka 

membaca Al-Qur‟an dengan baik sesuai dengan kaidah tajwid yang 

benar.”
91

 

Namun, upaya-upaya tersebut tentunya tidak akan berhasil dalam 

mencapai tujuan jika tidak diimbangi dengan pemberian materi-materi 

pelajaran yang sesuai dengan upaya yang akan dilakukan. Sebab, dengan 

pemberian materi yang terarah akan memudahkan dalam pencapaian tujuan 

yang diinginkan. 

”Untuk pelajaran-pelajaran yang saya berikan di sini yang utama adalah 

Al-Qur‟an, agar mereka mampu membaca Al-Qur‟an dengan baik dan 

benar. Kemudian setelah mereka mampu membaca Al-Qur‟an dengan 

benar saya menambahkan pelajaran penunjang lainnya, yaitu dengan 

menambahkan pelajaran kitab, di sini saya menggunakan kitab-kitab 

kecil yang ringan pembahasannya mbak, agar anak-anak itu mudah 
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memahaminya. Seperti kitab fasholatan, alala, „aqidatul „awam, 

„aqidatul islamiyah, sifaul jannah dan kitab-kitab kecil lainnya.”
92

 

Dalam pemaparan bapak Marji di atas, beliau menjelaskan bahwa untuk 

mempermudah upaya-upaya tersebut dalam mencapai tujuan yang telah 

dijelaskan di atas, TPA Mifathul Huda memberikan pelajaran-pelajaran yang 

sesuai dengan tujuan yang diharapkan. Pelajaran utama yang diberikan di 

TPA ini adalah Al-Qur‟an, dimana mereka diajarkan bagaimana cara 

membaca Al-Qur‟an dengan benar sesuai dengan tajwid sampai mereka 

mampu membacanya dengan lancar. Kemudian setelah mereka lancar 

membaca Al-Qur‟an, mereka akan diberikan pelajaran lainnya dengan 

menggunakan kitab-kitab dasar yang ringan pembahasannya agar mudah 

mereka pahami. Kitab-kitab tersebut di antaranya adalah kitab Fas}ala>tan, 

ala>la>, al-„aqi>dat al-„awa>m, al-„aqi>dat  al-Isla>miyah, shifa>‟ al-

Jana>n, al-maba>di> al-Fiqhiyyah dan lain sebagianya. 

Kitab Fas}ala>tan merupakan kitab dasar yang berisi tentang bab salat. 

Kitab ini diberikan kepada anak sebagai penunjang untuk tercapainya salah 

satu tujuan TPA yaitu mampu melaksanakan salat dengan baik. Latar 

belakang dipilihnya kitab Fas}ala>tan ini sebagai salah satu pelajaran 

penunjang di TPA Miftahul Huda ini adalah untuk mengenalkan dan 

mengajarkan anak bagaimana tata cara salat yang benar dan hal-hal lain yang 

berhubungan dengan salat mulai dari wudhu, adzan, iqomat sampai bacaan-
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bacaan doa atau wiridan setelah selesai salat. Sebab salat merupakan salah 

satu rukun Islam yang kedua setelah mengucap syahadat yang wajib 

dilaksanakan sebagai seorang muslim. Oleh karena itu, pelajaran tentang salat 

ini penting sekali diberikan kepada anak sedini mungkin agar kewajiban 

melaksanakan ibadah salat tersebut selalu tertanam dihati anak sampai akhir 

hayat mereka. 

Penjelasan tersebut sesuai dengan pemaparan bapak Marji mengenai 

latar belakang diadaakannya pembelajaran kitab Fas}ala>tan sebagai berikut: 

”Untuk kitab fasalatan sendiri di dalamnya berisi tentang materi-materi 

wudhu, adzan, iqomat, kemudian materi-materi tentang sholat, mulai 

dari syarat dan rukun sholat, bagaimana tata cara sholat yang benar dan 

hal-hal mengenai sholat yang lainnya. Kemudian isi pembahasannya 

juga ringan dan mudah dimengerti. Jadi untuk latarbelakang 

diadakannya pembelajaran kitab fasalatan ini untuk mengenalkan anak 

dan mengajarkan anak bagaimana tata cara melaksanakan sholat dengan 

benar, mulai dari wudhu, niat sholat, gerakan-gerakan sholat, bacaan-

bacaan sholat sampai dengan bacaan wirid setelah sholat. Karena sholat 

adalah hal yang wajib kita lakukan sebagai seorang muslim.. Oleh sebab 

itu, materi-materi seperti ini harus diberikan kepada anak sejak sedini 

mungkin, agar bisa dijadikan bekal mereka nanti.”
93

 

Dengan latar belakang inilah TPA Miftahul Huda memilih 

menggunakan kitab Fas}ala>tan sebagai salah satu materi penunjang untuk 

tercapainya tujuan pembelajaran. Selain pembahasannya mudah dipahami, 

kitab ini juga memiliki materi pembahasan yang bisa dikatakan hampir 

lengkap, karena selain membahas tentang salat fardhu, juga membahas 
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tentang materi salat-salat lainnya, seperti salat jamak qasar, hari raya idul fitri, 

jenazah, witir, tarawih dan lain sebagainya. 

2. Pelaksanaan Pembelajaran Kitab Fas}alātan untuk Meningkatkan 

Kemampuan Ibadah Salat Anak di TPA Miftahul Huda Desa Munggung. 

Pembelajaran berasal dari kata belajar. Belajar merupakan salah satu 

faktor yang mempengaruhi dan berperan penting dalam pembentukan pribadi 

dan perilaku individu. Dikatakan belajar jika di dalamnya terjadi suatu proses 

perubahan tingkah laku.
94

 Sedangkan pembelajaran sendiri secara sederhana 

dapat diartikan sebagai inti dari proses pendidikan. Dimana di dalamnya 

terjadi interaksi antara berbagai komponen, yaitu guru, siswa dan materi 

pelajaran atau sumber belajar. Interaksi antara ketiga komponen utama ini 

melibatkan sarana dan prasarana seperti metode, media dan penataan 

lingkungan tempat belajar sehingga tercipta suatu proses pembelajaran yang 

memungkinkan tercapainya tujuan yang telah direncanakan.
95

 

Berangkat dari pernyataan di atas, dapat kita tarik kesimpulan bahwa 

untuk memudahkan tercapainya tujuan belajar yang diinginkan, suatu lembaga 

atau suatu proses pembelajaran harus menentukan arah yang jelas terlebih 

dahulu sebelum melaksanakan proses pembelajaran, mulai dari menentukan 
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materi dan metode pembelajaran yang sesuai dengan tujuan belajar agar 

dalam proses pembelajaran berjalan dengan baik.  

Di TPA Miftahul Huda ini dalam mencapai salah satu tujuan 

pembelajarannya, yaitu anak mampu melaksanakan salat dengan baik, dalam 

pelaksanaannya menggunakan kitab Fas}ala>tan sebagai salah satu materi 

pelajaran yang digunakan dalam mencapai tujuan tersebut.  

Kitab Fas}ala>tan ini berisi tentang materi-materi yang berhubungan 

dengan pelaksanaan salat. Di dalamnya berisi materi tentang tata cara 

thaharah (wudhu dan tayammum), adzan dan iqomah, hal-hal yang terkait 

dengan salat seperti syarat-syarat salat (syarat syah dan syarat wajib), rukun-

rukun salat, sunnah-sunnah salat,  hal-hal yang membatalkan salat dan lain 

sebagainya, kemudian bacaan wirid salat, bacaan doa setelah salat, serta salat-

salat yang lainnya seperti salat rawatib, Jum‟at, tarawih, witir, dhuha, tasbih, 

ied dan lain sebagainya. 

Hal ini sebagaimana yang disampaikan oleh bapak Sumarji dalam 

wawancara yang dilakukan oleh peneliti sebagai berikut: 

”Untuk materinya seperti yang saya jelaskan sebelumnya tadi mbak, di 

dalam kitab Fas}ala>tan tersebut berisi materi-materi tentang bab 

wudhu, adzan dan iqamat kemudian bab salat yang didalamnya di 

antaranya berisi syarat-syarat salat, rukun-rukun salat, niat salat, bacaan-

bacaan salat, wiridan dan  tata cara salat sunnah yang lainnya.”
96
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Untuk metode penyampaian pembelajaran kitab Fas}ala>tan di tingkat 

4 dan 5 TPA Miftahul Huda, Pak Marji menggunakan metode-metode yang 

umumnya dipakai dalam pembelajaran kitab, yaitu membacakan materi yang 

akan disampaikan kepada anak dan menerjemahkannya kedalam bahasa 

Indonesia, kemudian menjelaskan materi-materi yang diajarkan tersebut serta 

memberikan contoh-contoh pelaksanaan salat yang benar. Setelah itu, anak 

membaca materi yang telah disampaikan satu persatu kemudian dihafalkan 

dan disetorkan pada pertemuan yang akan datang. 

Hal ini seperti yang dipaparkan oleh bapak Sumarji sebagai berikut: 

”Untuk metodenya saya membacakan materinya terlebih dahulu, 

kemudian anak-anak menirukan bersama-sama, untuk memudahkan 

pemahaman anak, saya menerjemahkannya juga kedalam bahasa 

Indonesia, karena kitab fasalatan ini menggunakan bahasa jawa-pegon. 

Untuk selanjutnya saya menjelaskan materi-materi tersebut. Kalau 

sudah selesai menjelaskan, anak-anak membaca materinya satu persatu 

kemudian dihafalkan dan disetorkan pada pertemuan selanjutnya.”
97

 

Hal tersebut juga disampaikan oleh Haidar Abid Adiansyah siswa 

tingkat 5 TPA Miftahul Huda sebagai berikut: 

”Pertama doa bersama, terus kalau ada hafalan maju satu per satu, 

sesudah hafalan kemudian materinya ditambah, terus dijelaskan dan 

diberikan contoh gerakan-gerakan s}ala>t yang benar.”
98

 

Hal senada juga disampaikan oleh Chelsea Windi Avila siswa tingkat 4 

TPA Miftahul Huda sebagai berikut: 
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”Awalnya pak Marji memimpin doa bersama sebelum pelajaran dimulai, 

kemudian jika ada hafalan maju secara bergantian menyetorkan hafalan, 

jika sudah selesai hafalan pak Marji membacakan materi baru dan kita 

menirukannya, setelah itu pak Marji menjelaskan materi yang dibacakan 

tadi.”
99

 

Hal ini sama halnya dengan hasil obeservasi yang dilakukan oleh 

peneliti pada hari  Rabu tanggal 25 April 2018 bahwa, kegiatan di TPA 

Mifathul Huda ini dimulai pada pukul 16.00 wib. Dimana kegiatan 

pembelajaran diawali dengan melaksanakan salat berjamaah. Kemudian 

dilanjutkan dengan membaca doa wirid bersama-sama. Jika ada anak yang 

ramai saat kegiatan salat berlangsung, biasanya setelah wiridan akan diberikan 

arahan atau hukuman oleh bapak Marji. Setelah kegiatan salat selesai, anak-

anak langsung menuju ruang kelasnya masing-masing dan berdoa bersama 

dipimpin oleh bapak Marji. Kemudian untuk pelajaran kitab Fas{ala>tan 

pada saat itu sudah sampai pada bab wirid.  

Kegiatan pembelajaran diawali dengan menyetorkan hafalan materi 

minggu lalu secara bergantian jika ada hafalan. Setelah setoran hafalan selesai 

dilakukan secara bergantian kemudian dihafalkan ulang secara bersama-sama. 

Kemudian pak Marji akan membacakan materi selanjutnya dan diikuti oleh 

anak-anak. Karena kitab Fas{ala>tan ini menggunakan bahasa Jawa-Pegon 

maka pak Marji menerjemahkan artinya ke dalam bahasa Indonesia untuk 

memudahkan anak dalam memahaminya. Setelah itu pak Marji menjelaskan 
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isi materi tersebut dengan memberikan contoh gerakan-gerakan atau 

gambaran-gambaran tentang materi yang sedang diajarkan. Sebelum pelajaran 

ditutup, anak-anak disuruh membaca ulang materi yang disampaikan tadi satu 

persatu secara bergantian. Kemudian dihafalkan dan disetorkan pada 

pertemuan selanjutnya. Setelah itu pelajaran ditutup dengan salam.
100

 

3. Hasil Pembelajaran Kitab Fas}alātan terhadap Kemampuan Ibadah 

Salat Anak di TPA Miftahul Huda Desa Munggung. 

Dengan diadakannya pelaksanaan pembelajaran kitab Fas}ala>tan ini 

diharapkan mampu memberikan konstribusi yang baik terhadap anak dalam 

meningkatkan kemampuan melaksanakan ibadah salat agar anak mampu 

menjalankan ibadah salat dengan benar sesuai dengan ajaran Islam. 

Kemampuan ini harus mulai ditanamkan kepada anak sejak dini sebab salat 

merupakan pekerjaan wajib yang harus dilaksanakan seorang Islam sebagai 

tanda ketundukannya terhadap Sang Maha Esa ketika sudah berusia baligh. 

Dalam suatu proses pelaksanaan belajar mengajar akan selalu ada 

harapan yang diinginkan seorang guru terhadap anak didiknya, dimana 

materi-materi pelajaran yang telah selesai diajarkan tersebut harapannya dapat 

dipahami dan dimengerti anak serta mampu memberikan pengaruh atau 

dampak yang baik terhadap anak. Sehingga akan ada hubungan imbal-balik 

antara guru dengan siswa. 
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Setelah diadakannya pembelajaran kitab Fas{ala>tan ini, harapannya 

mampu memberikan pengaruh yang baik terhadap anak, yaitu anak mampu 

mengamalkan materi-materi yang telah disampaikan dengan melaksanakan 

ibadah salat dengan benar dan selalu menjalankan ibadah salat 5 waktu serta 

ibadah salat sunnah lainnya. 

Namun dari sini pak Marji juga berharap terhadap orang tua agar juga 

memberikan konstribusi terhadap anak dengan ikut serta andil dalam 

mendidik anak supaya apa yang didapatkan anak dari sekolah dan TPA benar-

benar diserap oleh anak. Karena tidak sedikit orang tua yang tidak 

memperhatikan anak karena kesibukannya, mereka menyerahkan anak 

sepenuhnya kepada sekolah, padahal orang tua merupakan tempat pendidikan 

anak yang pertama. 

Hal tersebut disampaikan pak Marji saat wawancara yang dilakukan 

oleh peneliti sebagai berikut: 

”Harapan saya dengan diadakannya pembelajaran kitab fasalatan ini 

agar anak-anak itu bisa melaksanakan sholat dengan benar dan 

kewajiban melaksanakan ibadah sholat itu benar-benar tertanam di 

dalam hati anak agar nantinya mereka selalu melaksanakan sholat lima 

waktu. Karena jika tidak ditanamkan sejak kecil nanti akan kesulitan 

melaksanakan sholat saat dewasa. Dan sholat itu adalah ibadah yang 

wajib kita lakukan ketika sudah berusia baligh. Kalau tidak 

dilaksanakan maka kita akan dosa. Selain itu, saya juga berharap kepada 

orang tua  agar ketika di rumah juga ikut andil dalam mengajarkan dan 

membimbing anaknya untuk melaksanakan sholat. Agar apa yang 

mereka dapatkan di sini dan di sekolah itu bisa serap dengan baik.”
101
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Dari penjelasan di atas dapat dipahami bahwa dengan diajarkannya 

pembelajaran kitab Fas}ala>tan diharapkan anak-anak mampu melaksanakan 

salat dengan benar dan kewajiban ibadah salat tersebut tertanam dihati anak 

agar mereka selalu melaksanakannya sampai akhir hayatnya. 

Kemudian pengaruh yang dapat dirasakan oleh anak setelah mengikuti 

pembelajaran kitab Fas}ala>tan di TPA Mifatahul Huda dapat peneliti 

ketahui dari wawancara dengan saudara Jefri Wahyu Saputra siswa tingkat 5, 

sebagai berikut: 

“Dengan diadakannya ngaji kitab Fas}ala>tan ini saya menjadi tahu 

mbak bagaimana niat-niat melaksanakan s}ala>t, bacaan-bacaan 

s}ala>t, waktu-waktu s}ala>t, dan lain-lainnya mbak. Karena 

sebelumnya  saya masih belum tahu dan belum paham. Dan yang 

dulunya masing bolong-bolong sekarang Alhamdulillah sudah 5 

waktu.”
102

 

Dari penjelasan siswa tersebut jelas menunjukkan bahwa dengan 

diadakannya pembelajaran kitab Fas}ala>tan memberikan pengaruh baik 

terhadap anak. Dari sini mereka mendapatkan apa yang awalnya tidak mereka 

katahui kemudian menjadi tahu apa saja hal-hal yang terkait dengan ibadah  

salat. seperti niat salat, bacaan-bacaan salat, waktu-waktu  salat dan yang lain-

lainnya. 

Begitu juga dengan yang dikatakan oleh Dyah Ayu Fardila siswa tingkat 

4, mengatakan: 
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“Awalnya saya belum tahu dan sekarang menjadi tahu, yang awalnya 

saya belum tahu bacaan-bacaan salat dan gerakan salat sekarang saya 

menjadi tahu. Di rumah saya juga melaksanakan salat, meskipun 

terkadang disuruh dulu dan kadang-kadang tidak”
103

 

Sama halnya dengan narasumber sebelumnya, siswa tersebut 

menjelaskan bahwa ada pengaruh dari pembelajaran kitab  Fas}ala>tan, yaitu 

dari yang sebelumnya belum tahu menjadi tahu. 

Hal senada juga dikatakan oleh Fahrul Nurhanafi siswa tingkat 5 di TPA 

Miftahul Huda sebagai berikut: 

“Perbedaannya yaitu dulu saya belum tahu bacaan-bacaan salat sekarang 

saya sudah tahu bacaan-bacaan salat. Di rumah saya salat, tapi 

terkadang masih bolong-bolong, biasanya salat subuh mbak.”
104

 

Dari penjelasan-penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa 

pembelajaran kitab Fas}alata>n di TPA Miftahul Huda memberikan 

pengaruh baik terhadap anak, yaitu dari awalnya belum tahu menjadi tahu 

bagaimana niat salat, bacaan-bacaan salat, gerakan-gerakan salat, waktu-

waktu salat dan hal-hal yang lain serta mampu melaksanakan ibadah salat. 

Namun di antara mereka masih ada yang perlu diingatkan saat waktu salat 

telah tiba, dan ada juga yang masih bolong dalam melaksanakan salat. 
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BAB V 

ANALISIS DATA 

4. Analisis Latar Belakang Diadakannya Pembelajaran Kitab Fas}alātan di 

TPA Miftahul Huda Desa Munggung 

Sebagai seorang guru dan orang tua kita harus menegaskan kepada anak 

betapa pentingnya keberadaan salat dalam kehidupan muslim. Salat merupakan 

garis penghubung antara hamba dengan Rabbnya, sebagai doa, tasbih, rasa 

syukur dan permohonan kepada-Nya agar diberi pertolongan.
105

 

Dalam bukunya Muhaimin  yang berjudul Wacana Pengembangan 

Pendidikan Islam menjelaskan bahwa perkembangan agama pada anak sangat 

ditentukan oleh pendidikan dan pengalaman yang dilaluinya, terutama pada 

masa-masa pertumbuhan yang pertama (masa anak) umur 0-12 tahun. Masa ini 

merupakan masa yang sangat menentukan bagi pertumbuhan dan 

perkembangan agama anak untuk masa berikutnya. Dan yang paling berperan 

dalam hal ini adalah orang tua dalam keluarga. Karena itu, anak yang tidak 

pernah mendapat didikan agama dan tidak pula mempunyai pengalaman 

keagamaan, maka setelah dewasa ia akan cenderung kepada sikap negatif 

terhadap agama, demikian sebaliknya.
106
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Anak-anak yang sedang belajar di TPA/TPQ perkirakan berusia 6-12 

tahun. Pada masa ini orang tua mulai menyerahkan pendidikan anaknya ke 

sekolah dan  kepada guru atau ustadz di TPA/TPQ, sehingga guru atau ustadz 

menggantikan peran sebagai orang tua terhadap anak.
107

 

Sebagai salah satu lembaga pendidikan nonformal di masyarakat, 

TPA/TPQ didirikan dengan tujuan untuk menyiapkan anak menjadi genarasi 

yang Qur‟ani dan cinta terhadap agama Islam. Dimana di dalamnya diajarkan 

dasar-dasar pokok ajaran Islam seperti membaca dan menulis Al-Qur‟an 

dengan benar, menghafal surat-surat pendek, bagaimana tata salat yang benar 

serta teladan-teladan yang baik agar menumbuhkan akhlak yang mulai. 

Begitu juga dengan TPA Miftahul Huda, TPA ini memiliki tujuan untuk 

mengenalkan anak dan menanamkan pada anak pendidikan dasar agama Islam 

sebagai bekal masa depan kehidupan mereka nanti. Sebab dalam penjelasan di 

atas mengatakan bahwa pada masa pertumbuhan anak usia 0-12 sangat 

menentukan pertumbuhan dan perkembangan anak pada masa berikutnya.  

Dalam mencapai tujuannya tersebut, ada beberapa upaya yang dilakukan 

oleh TPA Miftahul Huda salah satunya yaitu dengan memberikan materi-materi 

pelajaran yang sesuai dengan kebutuhan anak seperti mengajarkan wudhu, 

membaca dan menulis Al-Qur‟an, salat, adzan, iqomat, serta contoh-contoh 

teladan yang baik dan lain sebagainya. 
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Di TPA Miftahul Huda juga diberikan pelajaran-pelajaran pendukung 

seperti pelajaran kitab-kitab klasik yang ringan pembahasannya dan mudah 

dipahami  bagi anak-anak yang sudah mampu membaca Al-Qur‟an. Pelajaran 

kitab ini diberikan kepada anak-anak tingkat 4, 5 dan 6. Beberapa kitab-kitab 

tersebut di antaranya adalah kitab Fas}ala>tan, ala>la>, al-„aqi>dat al-

„awa>m, al-„aqi>dat  al-Isla>miyah, shifa>‟ al-Jana>n, al-maba>di> al-

Fiqhiyyah dan lain sebagianya. 

Kitab Fas}ala>tan merupakan kitab karangan KHR. Asnawi Al-Qudsy 

yang disusun oleh cucunya bernama Minan Zuhry Asnawi. Kitab ini di 

dalamnya membahas tentang penjelasan-penjelasan mengenai fiqih salat, di 

antaranya yaitu tentang hal-hal yang harus dilakukan sebelum salat seperti 

thaharah, kemudian syarat- syarat salat, baik syarat syah maupun wajib, rukun-

rukun salat, sunnah-sunnah salat, waktu-waktu salat, hal-hal yang membatalkan 

salat, macam-macam salat sunnah dan lain sebagainya. 

Penggunaan kitab ini sebagai salah satu materi pelajaran yang diberikan 

kepada anak untuk mencapai salah satu tujuan agar anak mampu melaksanakan 

salat dengan baik. Dengan pembahasannya yang ringan dan mudah dipahami 

serta berisi materi yang termasuk lengkap akan membuat anak mampu 

menyerap dan memahami  isi materi yang telah diberikan.  

Dalam bab sebelumnya telah dijelaskan bahwa Rasulullah Saw. telah 

bersabda yang artinya, “Ajarilah anak-anakmu tentang sholat tatkala mereka 
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menginjak usia tujuh tahun, dan pukullah mereka tatkala telah menginjak usia 

sepuluh tahun tapi belum mau mengerjakannya, dan pisahkanlah mereka dari 

tempat tidurmu” hal itu menjelaskan bahwa betapa pentingnya pemberian 

pelajaran mengenai ibadah salat terhadap anak sejak usia anak-anak. Bahkan 

kita diberhak memukulnya jika anak tersebut tidak melaksanakan salat ketika 

sudah berusia 10 tahun. 

Dari deskripsi di atas dapat diambil kesimpulan bahwa latar belakang 

diadakannya pembelajaran kitab Fas}alātan adalah untuk mengajarkan kepada 

anak pelajaran mengenai ibadah salat karena di dalam kitab tersebut berisi 

pelajaran-pelajaran mengenai ibadah salat dan lingkupnya yang mudah 

dipahami agar anak mampu melaksanakan salat dengan benar sesuai dengan 

ajaran agama Islam dan menanamkan kepada anak bahwa ibadah salat 

merupakan ibadah yang wajib kita laksanakan sebagai bentuk ketaqwaan kita 

terhadap Allah Swt. serta sebagai bekal untuk masa depannya nanti. 

5. Analisis Pelaksanaan Pembelajaran Kitab Fas}alātan untuk Meningkatkan 

Kemampuan Ibadah Salat Anak di TPA Miftahul Huda Desa Munggung 

Pembelajaran merupakan suatu proses interaksi antara guru dengan murid 

dan sumber belajar dalam suatu lingkungan belajar yang bertujuan untuk 

menghasilkan perubahan perilaku hasil belajar yang diharapkan dimiliki dan 

dikuasi oleh murid setelah mengikuti pembelajaran tertentu. Dalam proses 

interaksi tiga komponen utama tersebut yaitu guru, murid dan sumber belajar, 
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melibatkan sarana prasana yang meliputi metode, media dan penataan ruang 

lingkungan tempat belajar untuk mencapai tujuan yang diharapkan tersebut.  

Selain itu, pemilihan materi yang sesuai dengan kondisi anak dan 

pencapaian tujuan belajar yang diinginkan itu juga sangat penting dilakukan. 

Dalam hal ini TPA Miftahul Huda menggunakan kitab Fas}ala>tan sebagai 

salah satu mata pelajaran yang berisi materi tentang  ibadah salat dan 

lingkupnya. Mulai dari thaharah (wudhu dan tayammum), adzan dan iqomah, 

hal-hal yang terkait dengan salat seperti syarat-syarat salat (syarat sah dan 

syarat wajib), rukun-rukun salat, sunnah-sunnah salat,  hal-hal yang 

membatalkan salat, waktu-waktu salat, kemudian bacaan wirid salat, bacaan 

doa setelah salat, serta salat-salat yang lainnya seperti salat rawatib, Jum‟at, 

tarawih, witir dan lain sebagainya. 

Pembelajaran kitab Fas}alatan ini diberikan pertama kali ketika anak-

anak sudah mampu membaca Al-Qur‟an dengan lancar dan usianya sudah 

memasuki baligh yaitu di tingkat 4 dan 5. Hal ini dikarenakan pelajaran 

mengenai ibadah salat alangkah baiknya jika diberikan kepada anak sejak usia 

sedini mungkin. Sebab ibadah salat merupakan tiang agama bagi umat muslim 

dan wajib dilaksanakan. 

Setelah meteri, hal selanjutnya yang harus diperhatikan adalah metode 

yang akan digunakan untuk menyampaikan materi. Metode diartikan sebagai 

cara atau jalan dalam mencapai tujuan tertentu. Sedangkan metode belajar 
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adalah cara yang digunakan oleh seorang guru dalam upaya untuk memberikan 

pendidikan dan pengajaran kepada murid agar mencapai tujuan yang diinginkan 

dan murid mampu menangkap serta memahami materi yang diajarkan sehingga 

materi tersebut bisa diamalkan oleh murid. 

Metode pembelajaran yang digunakan di TPA Miftahul Huda dalam 

pelaksanaan pembelajaran kitab Fas}ala>tan masih menggunakan metode 

klasik yaitu ceramah, pemberian contoh dan hafalan. Hal ini dapat diketahui 

dari hasil observasi pada saat kegiatan belajar mengajar kitab Fas}ala>tan di 

TPA Miftahul Huda berlangsung. Dalam pelaksanaan pembelajarannya TPA 

Miftahul Huda tidak menggunakan metode-metode yang layaknya digunakan 

sekolah-sekolah pada umumnya, sebab salah satu kendala yang biasanya terjadi 

di TPA/TPQ adalah keterbatasan waktu dan media. 

Metode ceramah yang terjadi dalam proses pembelajaran di TPA 

Miftahul Huda adalah ustadz menjelaskan materi yang disampaikan kepada 

anak dan mendengarkan serta berusaha memahami apa yang disampaikan oleh 

ustadz tersebut. Awalnya ustadz membacakan materi yang akan disampaikan 

kepada anak kemudian anak menirukannya. Setelah itu ustadz menerjemahkan 

makna yang ada dikitab tersebut dengan bahasa Indonesia agar anak lebih 

mudah memamahi dan menjelaskan materi yang terkandung di dalamnya. 

Setelah itu, metode selanjutnya adalah pemberian contoh atau bisa disebut 

demonstrasi pada metode pembelajaran di sekolah. Dimana ustadz memberikan 
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contoh gerakan-gerakan salat yang benar kepada anak dan satu persatu anak 

mempraktikkannya. Kemudian materi-materi yang telah diberikan tadi 

dihafalan oleh seluruh anak kemudian disetorkan pada pertemuan selanjutnya. 

Metode hafalan adalah dimana seorang guru atau ustadz menyerukan kepada 

muridnya untuk menghafal sejumlah materi yang disampaikan agar dalam 

mengamalannya nanti mampu mengucap di luar kepala tanpa harus membaca. 

Metode ini digunakan agar selain mampu melaksanakan gerakan-gerakan salat 

dengan benar juga agar mengetahui dan hafal bacaan-bacaan yang harus 

dilafalkan dalam setiap gerakan-gerakan saat melaksanakan ibadah salat. 

Dari deskrisi di atas dapat dipahami bahwa pelaksanaan pembelajaran 

kitab Fas}ala>tan materinya berisi tentang ibadah salat dan lingkupnya, mulai 

dari cara berthaharah sampai dengan doa setelah salat serta salat-salat yang 

lainnya seperti  salat rawatib, salat Jum‟at, salat jamak qasar dan salat-salat 

yang lainnya. Kemudian metode yang digunakan dalam menyampaikan materi 

pembelajaran kitab Fas}alata>n adalah dengan menggunakan metode ceramah, 

pemberian contoh dan hafalan. Dimana dengan pemberian materi dan 

penggunaan metode-metode tersebut diharapkan dapat dikuasi oleh anak 

sehingga mampu melaksanakan ibadah salat dengan benar. 
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6. Analisis Hasil Pembelajaran Kitab Fas}alātan Terhadap Kemampuan 

Ibadah Salat Anak di TPA Miftahul Huda Desa Munggung 

Dalam suatu proses pembelajaran tentunya akan selalu ada tujuan yang 

hendak dicapai. Sebab jika suatu pembelajaran jika tidak mempunyai tujuan 

yang jelas dalam pelaksanaanya nanti hanya akan sia-sia dan membuang-buang 

waktu dan tenaga. Sehingga tujuan pembelajaran tersebut harus mulai 

ditentukan sebelum proses pelaksanaan pembelajara dilaksanakan. 

Pembelajaran kitab Fas}ala>tan di TPA Miftahul Huda diharapkan dapat 

memberikan pengaruh yang baik terhadap anak sehingga mampu mengamalkan 

materi yang telah diajarkan tersebut dalam kehidupan sehari-hari. Dengan 

tercapainya harapan tersebut artinya juga telah mencapai tujuan-tujuan yang 

diinginkan. 

Sejauh ini beberapa pengaruh atau dampak yang dapat dirasakan anak 

setelah adanya pembelajaran kitab Fas}ala>tan adalah sebagai berikut: 

1. Anak mampu mengetahui hal-hal yang terkait dengan ibadah salat. mulai 

dari thaharah, niat salat, gerakan-gerakan salat, bacaan-bacaan salat, serta 

hal-hal yang lainnya. 

2. Anak mampu menghafal bacaan-bacaan salat dalam setiap gerakannya. 

Sebelumnya anak-anak mungkin hanya mampu menirukan gerakan imam 

saat melaksanakan salat tanpa tahu apa yang seharusnya dibaca dalam setiap 
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gerakannya, sehingga dengan adanya pembelajaran kitab ini anak-anak 

menjadi tahu dan hafal bacaan-bacaan salat dalam setiap gerakannya. 

3. Dengan adanya pembelajaran kitab ini menjadikan anak yang dulunya masih 

bolong-bolong salatnya sekarang menjadi lebih rajin melaksanakan salat 

meskipun terkadang harus diingatkan oleh orang tua. Tetapi masih ada juga 

beberapa anak yang masih bolong-bolong  salatnya terutama  salat subuh. 

Hal ini terjadi karena beberapa faktor. Misalnya faktor dari orang tua yang 

tidak memperhatikan anak. 

Dari beberapa pengaruh atau dampak dengan adanya pembelajaran kitab 

Fas}ala>tan ini dapat dikatakan bahwa pembelajaran kitab tersebut mampu 

membawa pengaruh baik bagi anak dalam meningkatkan kemampuan ibadah 

salat anak. Namun dari beberapa pengaruh tersebut tentunya harus ada campur 

tangan kedua orang tua dalam mendidik anak. Sebab orang tualah yang menjadi 

faktor penting dalam pendidikan anak. 

Oleh sebab itu, untuk mencapai tujuan agar anak dapat melaksanakan 

ibadah salat dengan baik, pak Marji berharap kepada para orang tua agar selalu 

mendidik anak dan selalu mengingatkan anak untuk salat lima waktu. Sebab 

tidak semua orang tua itu peduli dengan pendidikan anak, mereka menyerahkan 

pendidikan anak sepenuhnya kepada sekolah atau lembaga pendidikan lain serta 

tidak memberikan contoh yang baik terhadap anak. Sehingga anak akan 

berperilaku tidak baik.  
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Dalam dunia pendidikan, ada tiga pilar penting dalam proses pendidikan 

generasi muda, yaitu keluarga, sekolah dan masyarakat. Keluarga atau orang 

tua adalah tempat pendidikan pertama yang didapatkan anak. Ibu dan ayah 

merupakan teladan pertama bagi pembentukan pribadi anak, sehingga peran 

orang tua sangat berpengaruh terhadap anak.  

Dari deskripsi di atas dapat disimpulkan bahwa dengan adanya 

pembelajaran kitab Fas}ala>tan dapat memberikan pengaruh baik terhadap 

kemampuan ibadah salat anak. Mereka yang awalnya belum mampu 

melaksanakan ibadah salat dengan baik, secara perlahan mereka menjadi tahu 

bagaimana cara melaksanakan ibadah salat dengan baik. Dari yang belum tahu 

niat-niat salat, gerakan-gerakan salat, bacaan-bacaan salat dengan adanya 

pembelajaran ini mereka menjadi tahu dan hafal niat serta bacaan-bacaan 

tersebut. 
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BAB VI 

PENUTUP 

A. KESIMPULAN 

7. Latar belakang diadakannya pembelajaran kitab Fas}alātan di TPA 

Miftahul Huda desa Munggung adalah untuk mengajarkan kepada anak 

pelajaran mengenai ibadah salat karena di dalam kitab tersebut berisi 

pelajaran-pelajaran mengenai ibadah salat dan lingkupnya yang mudah 

dipahami agar anak mampu melaksanakan salat dengan benar sesuai 

dengan ajaran agama Islam dan menanamkan kepada anak bahwa ibadah 

salat merupakan ibadah yang wajib kita laksanakan sebagai bentuk 

ketaqwaan kita terhadap Allah Swt. serta sebagai bekal untuk masa 

depannya nanti. 

8. Pelaksanaan pembelajaran kitab Fas}alātan untuk meningkatkan 

kemampuan ibadah salat anak di TPA Miftahul Huda desa Munggung 

materinya berisi tentang ibadah salat dan lingkupnya, mulai dari cara 

berthaharah sampai dengan doa setelah salat serta salat-salat yang lainnya 

seperti  salat rawatib, salat Jum‟at, salat jamak qasar dan salat-salat yang 

lainnya. Kemudian metode yang digunakan dalam menyampaikan materi 

pembelajaran kitab Fas}alata>n adalah dengan menggunakan metode 

ceramah, pemberian contoh dan hafalan. Dimana dengan pemberian materi 
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dan penggunaan metode-metode tersebut diharapkan dapat dikuasi oleh 

anak sehingga mampu melaksanakan ibadah salat dengan benar. 

9. Pengaruh pembelajaran kitab Fas}alātan terhadap kemampuan ibadah 

salat anak di TPA Miftahul Huda desa Munggung adalah anak mampu 

mengetahui hal-hal yang terkait dengan ibadah salat, anak mampu 

menghafal bacaan-bacaan salat dalam setiap gerakannya dan menjadikan 

anak yang dulunya masih bolong-bolong salatnya sekarang menjadi lebih 

rajin melaksanakan salat. 

B. Saran 

1. Bagi ustadz, untuk lebih meningkatkan pembelajaran yang lebih baik dan 

inovatif agar anak-anak lebih tertarik dengan pendidikan agama Islam. 

2. Bagi orang tua, harus lebih memperhatikan pendidikan anak, memberi 

teladan yang baik terhadap anak serta selalu membimbing anak agar 

menjadi anak yang lebih baik. 

3. Bagi anak, lebih meningkatkan belajarnya lagi serta mengamalkan apa 

yang telah didapatkan agar ilmu yang didapatkan bermanfaat. 
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