
Lampiran II
PEDOMAN WAWANCARA

Pertanyaan Nama Informan Hasil wawancara
Apakah sholat, berdo’a
menjadi kebiasaan setiap
hari.?

La Siri Saya sebagai orang tua belum
memiliki sikap yang baik untuk
menjadi kebiasaan saya setiap hari.
Saya tidak sholat karena tidak tau
do’anya

Apakah anda memiliki sikap
yang patut ditiru oleh anak-
anak anda.

La Ode Kaene Saya belum memiliki sikap yang baik
yang patut ditiru oleh anak-anak tetapi
saya juga tidak mau anak-anak saya
menjadi buruk seperti saya. Maka dari
itu, saya selalu menasehati anak saya
sesuatu yang seharusnya dilakukan
dan tidak seharusnya. Saya juga tidak
tau kalau ternyata hal pertama itu
harus dari orang tuanya mereka
dapatkan artinya saya orang tua
menunjukan sikap yang baik secara
terus menerus. Saya hanya kadang-
kadang menunjukannya, tetapi kalau
menasehatinya saya sering
melakukannya.

Apakah anda merasa bahwa
anak anda adalah tanggung
jawab anda dan anda harus
mendidiknya.? Apakah anda
menunjukan sikap yang baik
sebagai bagian dari mendidik
anak-anak anda.?

La Pili Kami sebagai orang tua tentunya
cukup sadar dengan adanya kehadiran
seorang anak bahwa menjadi tanggung
jawab kami untuk mendidik dan
menanamkan nilai-nilai agama. Maka
dari itu, saya selalu menunjukan serta
menyampaikannya kepada anak untuk
selalu beribadah, tidak berbohong,
tidak mencuri, berlaku sopan

Apakah anda menginginkan
anak anda menjadi anak yang
rajin sholat dan pintar
mengaji itu, anda memulai
dari diri sendiri.?

La Udin Saya sebagai orang tua menginginkan
anak-anak yang rajin sholat, pintar
mengaji tapi saya sebagai orang tua
belum bisa melakukannya (tidak
tau/pintar). Tetapi saya tidak ingin
anak-anak saya menjadi seperti saya,
maka dari itu saya selalu menyuruh
bahkan mengantar anak saya untuk
ikut TPA yang di laksanakan di Desa
ini

Apakah anda selalu bertutur
kata yang sopan dan lemah
lembut terhadap anak-anak

La Rino Kadang-kadang saja karena Menjadi
kebiasaan disini kalau kami berbicara
selalu dengan nada keras. Tetapi hal



anda.? itu dianggap biasa saja.
Nasehat kepada anak-anak
anda, apakah anda
mengerjakannya.?

Wa Hala Saya sering melaksanakan apa yang
saya sampaikan kepada anak-anak
saya

Apakah anda selalu
mengikuti kerja bakti yang di
adalan desa.? Apakah anda
sering membersihkan
lingkungan rumah anda dan
mengajak anak-anak anda
untuk membantu.?

Wa Abe bahwa saya kadang-kadang saja
mengikuti kerja bakti Desa. Kalau
mengenai menbersihkan halaman
sekitar, saya sering membersihkannya.
Saya sering mengajak atau menyuruh
anak-anak saya untuk ikut membantu
dalam membersihkan lingkungan
sekitar

Apa permasalahan yang anda
rasakan dalam proses
membentuk karakter anak
anda menjadi anak sholeh.?

Wa Tini Kami sebagai orang tua di Lapokainse
sebahagian besar penduduknya yang
ada kurang dapat memahami tentang
keteladanan. Hal ini disebabkan
karena kami tidak tamat SD. Kami
mengira bahwa keteladanan itu adalah
mengajarkan anak, menaseti bahkan
memukulnya ketika mereka
melakukan kesalahan. Tetapi sekarang
Alhamdulillah kami cukup mengerti
karena adanya rapat di sekolah.
Biasanya rapat itu, sekolah
menyampaikan bahwa dari orang tua
harus menunjukan sikap yang baik
untuk mendapatkan anak yang
mempunyai sikap yang baik pula.
Tidak selalu mengharapkan bahwa
karakter anak sepenuhnyya di bentuk
di sekolah tetapi kebanyakan adalah
dibentuk di dalam keluarga sehingga
sekarang ini kami mulai
mengaplikasikan dalam keseharian
walaupun terkadang masih sulit untuk
melakukannya

Bagaimana cara mengatasi
kkekurangan anda dalam
mendidik anak-anak anda.?

Untuk mengatasi berbagai masalah
kami dalam menanamkan nilai-nilai
agama kepada anak adalah dengan
kami mengikuti majelis ta’lim. Di
majelis ta’lim kami biasanya
melakukan kegiatan seperti mengaji,
mendengarkan tausiyah bahkan cerita-
cerita sama ibu-ibu yang lain. Ini
bagaimana ini, anaknya kita suka
nongkrong jadi kami cari solusi juga



mengatasi kenakalan anak-anak kami
di samping kami sebagi orang tua
membekali diri untuk mendidik anak-
anak kami


