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Lampiran 1   

PEDOMAN WAWACARA 

Peran Orang Tua Dalam Pembinaan Akhlak Anak Usia Dini 

di Desa Malaringgi Kecamatan Laonti Kabupaten Konawe Selatan 

Peneliti  : ICA 

Hari/tanggal   : / /2018 

Informan   : Orang Tua di Desa Malaringgi 

1. Bagaimana peran anda rangka membina akhlak anak usia dini? 

2. Apakah anda sering memberikan perintah kepada anak dalam pembinaan 

akhlak ? seperti apa perintah tersebut! 

3. Apakah keluarga, sekolah dan masyarakat bekerja sama dalam  pembinaan 

akhlak anak.? 

4. Apakah keluarga melakukan pengawasan terhadap anak? 

5. Apa saja faktor penghambat dan pendukung dalam pembinaan akhlak 

anak? 
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PEDOMAN WAWACARA 

Peran Orang Tua Dalam Pembinaan Akhlak Anak Usia Dini 

di Desa Malaringgi Kecamatan Laonti Kabupaten Konawe Selatan 

Peneliti  : ICA 

Hari/tanggal   : / /2018 

Informan   : Anak di Desa Malaringgi 

 

1. telah menunjukan tingkat keberhasilan dalam pembinaan akhlak anda? 

2. Bagaimana bentuk teladan yang diberikan orang tua kepada anda? 

3. Apakah keluarga, sekolah dan masyarakat bekerjasama dalam pembinaan 

akhlak anda? 

4. Apakah orang tua melakukan pengawasan kepada anda? 
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PEDOMAN WAWACARA 

Peran Orang Tua Dalam Pembinaan Akhlak Anak Usia Dini 

di Desa Malaringgi Kecamatan Laonti Kabupaten Konawe Selatan 

Peneliti  : ICA 

Hari/tanggal   : / /2018 

Informan  : Kepala Desa, tokoh agama, tokoh adat  di Desa 

Malaringgi 

 

1. Bagaiman peran orang tua dalam rangka membina akhlak anak? 

seperti apa pembinaan tersebut? 

2. Apakah keluarga, tokoh agama, dan masyarakat bekerja sama dalam 

membinaan akhlak anak? 

3. Faktor apa saja yang mendukung pelaksanaan pembinaan akhlak di desa ini? 

4. Apakah pihak orang tua melakukan pengawasan terhadap anak? 
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Lampiran 2 

PEDOMAN OBSERVASI 

Peran Orang Tua Dalam Pembinaan Akhlak Anak Usia Dini 

di Desa Malaringgi Kecamatan Laonti Kabupaten Konawe Selatan 

 

No Kegiatan/hal-hal yang di observasi Hari/tanggl 

1.   

2.  

3. 

Pengamatan awal terhadap adanya masalah 

Aktivitas sehari-hari orang tua 

Kegiatan yang dilakukan orang tua dalam 

pembinaan akhlak anak 
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Lampiran 3 

Transkip  Wawancara 

 

A. Transkip  Wawancara dengan Orang Tua Anak 
 

No/ Nama 

/Tanggal 

Pertanyaan Jawaban 

 

1. Husni, 

23 Juni 

2018 

Bagaiman peran anda dalam 

rangkan membina akhlak 

anak usia dini?  

  

  

 

Seise, noparasaya we ompu. Nehamai dofoguru anahi 

lala tugasimani taembali kamokula, rampahano aitu 

amana maigho weompu  sokamokulahi, rampahano 

nembali tugasi mani kamokula tamoguru anahihimani 

nopandehanegho agama mokesano, inodi awaane 

kafoguru  agama weanaku si-osiomo dhamani wewise 

naembali anahi koadhati mokesa be naembaligho 

kafoguru nehamai kakalahano. 

Artinya: Pertama,, menanamkan keyakinan kepada Allah 

s.wt, dimana mendidik anak merupakan kewajiban 

setiap orang tua karena itu adalah  amanah  yang  

diberikan  oleh  Allah  kepada  setiap  orang tua,  

maka sudah menjadi kewajiban orang tua untuk 

mendidik anaknya, dengan dasar agama yang baik, 

saya memberikan dasar agama kepada anak saya 

supaya kelak  menjadi anak yang berbudi pekerti baik  

dan menjadikan pedoman disetiap langkahnya” 

Rudua, tawane contoh mokesano, nehamai inodi selaku 

kamokula beano amaneh contoh moo kesano ne 

anahihiku, rampahano inodi ambali kamokula, aembali 

inano anahihi, inodi amannda contoh so anahihiku, 

umpamano atudhu anaku no sambahayabe nopuasa, 

inoddi dua apuasa miini atuddu-tuddu kawu andoa, 

inoddi afoguruanda dosopan we miebaino. 

Artinya: Kedua, pemberikan contoh dan teladan yang 

baik ,dimana Saya sebagai orang tua haruslah 

memberikan contoh yang biak terhadap anak saya, 

karena saya sebagai orang tua dan ibu rumah tangga 

adalah sebagai contoh dan panutan untuk anak-anak 

saya, dengan contoh saya menyuruh anak saya untuk 

shalat dan berpuasa saya pun melaksanakanya bukan 

hanya sekedar menyuruh saja, saya mengajarkan 

anak untuk selalu berbuat baik dan sopan terhadap 
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sesama. 

Totolu,awanda perhatian, nehamai kamokula  sebari-

barie  gaono  anano naembali manusia metahano,be no 

kesa sikadhino.aitumo intaidi ddembali kamokula beano 

dofoguru be dobiasanee anahi-hinto dderabu 

metaahano be harusuno dda kumaradhae tugasindo we 

ompu. Inodi  amati-matia afoguru anaku nando norubu 

no kala no sambahaya we masigi norato kawu wakutu.  

Artinya: Ketiga, memberikan perhatian, dimana orang 

tua pada umumnya menginginkan anaknya agar menjadi 

manusia yang baik dan memiliki akhlak terpuji. Oleh 

sebab itu, kita sebagai orang tua haruslah mendidik dan 

membiasakan anak kita untuk berbuat baik dan selalu 

menjalankan ibadah kepada Allah swt., saya berusaha 

mengajarkan kepada anak saya untuk selalu tidak 

meninggalkan shalat dan saya biasakan kepada anak 

saya sejak kecil untuk selalu shalat berjamaah dimasjid 

setiap tiba waktu shalat  

Popaa: awane nasehati, ya adonomo dua anahihi sega 

nando do lupa we wakutu, dhadi nembalimo tugasi mani 

taforatoda be tafekirianda. Artinta: Keempat, 

memberikan nasehat “ya, namanya juga anak-anak 

terkadang masih sering lalai dalam ibadah shalatnya, 

jadi sudah jadi kewajiban bagi kita untuk selalu 

menasehati dan mengingatkannya. 

 Apakah anda sering memberikan 

perintah kepada anak dalam 

pembinaan akhlak ? seperti 

apa perintah tersebut 

Umbe, inodi awane kansuru parintah, peda atuddu 

anaku no sambahaya norato kawu wakutu. 

Artinya: Iya, saya selalu memberikan perintah, misalya 

saya menyuruh anak saya untuk melaksanakan shalat 

saat tiba waktunya untuk halat. 

Apa saja bentuk pembinaan 

akhak yang dilakukan dalam 

keluarga? 

Salah satuno akaneane  anaku ane nalumimba maigho 

welolambu no bisara salam, padda aitu akaneane 

anaku nokoaddati ane bee maino welolambu. 

Artinya: Salah satunya membiasakan anak saat keluar 

rumah mengucapkan salam, kemudian membiasakan 

anak saya untuk sopan pada saat ada orang 

berkunjung kerumah. 

Apakah keluarga, sekolah dan 

masyarakta bekerjasama 

dalam pembinaan akhlak 

Umbe, takerjasama 

Artinya: Iya, kami semua bekerjasama. 
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anak? 

Apakah keluarga melakukan 

pengawasan terhadap anak? 

Umbe, inoddi aghondofanda, peda inoddi aawasidda be 

lahae anaku do posabangk. 

Artinya: Iya saya selalu melakukan pengawasan, 

misalnya saya mengawasi dengan siapa anak saya 

berteman. 

Apa saja faktor pengahambat dan 

pendukung dalam pembinaan 

akhlak anak ? 

Nembali kasusa mani, kafoguru, padaaitu ekonomi be 

sendai taepandehao kafoguru agama. ane bantu 

kasami nandono masigi. 

Artinya: Faktor penghambat pertama pendidikan, 

ekonomi dan keterbatasan pengetahuan tentang ilmu 

agama. Sedangkan faktor pendukung salah satunya 

adanya masjid. 

 

2. Rosi, 23 Juni 

      2018 

Bagaimana peran anda 

dalam membina akhlak 

anak usia dini 

Seise: noparasaya we ompu, nehamai inodi afoguru 

anaku batasi kawu nepandehaoku, be inodi 

aparasaya ane do foguru anannto nando no rubu 

nobiasane be mokesahano be no sesuai be nilai-nila 

agama mokesano, koenohala wambaku anaku nabala 

kawu naembali anahi metaano, rampahano, inodi 

tolaumo aololu aitumo inodi amati-matia awane 

kafoguru agama we anaku. Artinya: pertama 

menanamkan keyakinan kepada Allah swt.,dimana 

saya mendidik anak saya itu sesuai dengan 

kemampuan saya, dan saya yakin jika sejak kecil 

anak sudah dibiasakan dengan hal-hal yang baik dan 

sesuai dengan nilai-nilai agama yang baik , insya 

Allah anak saya akan tumbuh menjadi anak yang 

shaleha. Karena saya sudah terlanjur bodoh maka 

saya akan berusaha untuk memberikan pendidikan 

dan pembinaan agama kepada anak-anak saya. 

Rudua: Awane  contoh mokesano, inodi selaku kamokula 

tabeno amane kafoguru mokesano we anaku, rampahano 

inodi be inando nembali contoh so anahihiku, peda 

atuduanda do sambahaya, dopuasa, inodi dua peda 

anagha, mina atududa kawu inodi dua afoguruanda do 

fekatata we manusia segahano. 

 Artinya: Kedua, memberikan contoh dan teladan yang baik. 

“Saya sebagai orang tua haruslah memberikan contoh 

yang biak terhadap anak saya, karena saya sebagai orang 

tua dan ibu rumah tangga adalah sebagai contoh dan 

panutan untuk anak-anak saya, dengan contoh saya 
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menyuruh anak saya untuk shalat dan berpuasa saya pun 

melaksanakanya bukan hanya sekedar menyuruh saja, 

saya mengajarkan anak untuk selalu berbuat baik dan 

sopan terhadap sesama 

“Saya sebagai orang tua selalu mengajarkan anak saya 

untuk selalu beribadah kepada Allah dengan 

menganjurkan untuk mendirikan salat 5 waktu 

Totolu, awanda perhatian, inodi aparasaya hae-hae 

newaghoku weanahihiku hal metahano, rampahano 

kafoguru tiwaghono nandi norubu, be dofosikolae, 

koe nohalawambaku , nokesa dua dhadino. Padaitu 

wakutuno sambahaya, ane aini apantaue kansuru. 

Artinya: Ketiga, memberikan perhatian, saya yakin 

dengan apayang saya berikan kepada anak saya 

adalah hal yang baik, karena pembinaan akhlak yang 

suadah diajarkan sejak kecil, dan menyekolahkanya 

yang insya Allah baik juga memberikan efek yang 

baik pula. Serta mendisiplinkan waktu shalat adalah 

hal yang harus saya pantau terus. 

Popaa: awane nasehati, ya adonomo dua anahihi sega 

nando do lupa we wakutu, dhadi nembalimo tugasi 

mani taforatoda be tafekirianda. 

Keempat, memberikan nasehat, Ya, namanya juga anak-

anak, terkadang masih sering lalai dalam ibadah 

sholatnya, kita yang  dewasa juga sering lalai. 

Biasanya saya mengingatnya biar  tidak lalai 

ibadahnya“ 

 Apakah anda sering 

memberikan perintah kepada 

anak dalam pembinaan akhlak 

? seperti apa perintah tersebut 

Umbe, inodi awane kansuru parintah, peda atuddu 

anaku no sambahaya norato kawu wakutu.Artinya: Iya, 

saya selalu memberikan perintah, misalya saya 

menyuruh anak saya untuk melaksanakan shalat saat tiba 

waktunya untuk halat.  

Apa saja bentuk pembinaan 

akhak yang dilakukan dalam 

keluarga? 

Membiasakan anak membaca doa sebelum dan sesudah 

makan, sopan kepada orang yang lebih tua. 

Apakah keluarga, sekolah dan 

masyarakta bekerjasama dalam 

pembinaan akhlak anak? 

Iya, bekerja sama. 

Apakah keluarga melakukan 

pengawasan terhadap anak? 

Iya . 
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Apa saja faktor pengahambat 

dan pendukung dalam 

pembinaan akhlak anak ? 

Faktor penghambat pertama pendidikan, ekonomi dan 

keterbatasan pengetahuan tentang ilmu agama. 

Sedangkan faktor pendukung salah satunya adanya 

masjid. 

3. Jimau, 24 

Juni 2018  

Bagaiman peran orang tua 

dalam rangka membina 

akhlak anak 

Kalau menurut saya apa  yang dilakukan orang oleh 

pihak orang tua dalam rangka menanamkan keyakinan 

kepada Allah, sudah baik, karena saya melihat dari 

pihak orang tua tidak sungkan untuk mengikut sertakan 

anak-anak mereka dalam kegiatan keagamaan, yang 

tidak lain tujuannya adalah agar kelak mereka paham 

tentang ilmu agama sehingga nantinya mereka tidak 

salah arah dalammenjalani hidup, kurang lebih seperti 

itu menurut saya. 

 

Apakah keluarga, tokoh 

adat, tokoh agama  dan 

masyarakta bekerjasama 

dalam pembinaan akhlak 

anak? 

“iya, kami selalu bekerjasama dalam hal pembinaan 

akhlak anak dengan adanya kerjasama dari semua pihak 

maka, proses pembinaan akhlak anak bisa berjalan sesuai 

dengan harapan terkhusus harapan orang tua yang 

menginginkan anaknya agar menjadi anak yang shaleh-

shalehah. 

 Apa saja bentuk pembinaan 

akhlak anak di desa ini? 

Menyuruh anak untuk mengucapkan salam apabila 

masuk dan keluar dari rumah, tolomg menolong kepada 

sesama, dan lainya. 

Apakh pihak orang tua 

melakukan pengawasan 

kepada anaknya? 

Iya  

 

4. Supiyati, 25 

Juni    2018 

Bagaimana peran anda 

dalam rangka membina 

akhlak anak usia dini? 

“Ya dalam hal menanamkan keyakinan kepada Allah , 

karena itu sangat penting apalagi pendidikan agama, 

ekarang saja anak saya mau masuk sekolah dasar,dan 

paling penting saya akan ajarkan sebisa saya. 

Apakah anda sering 

memberikan perintah 

kepada anak dalam 

pembinaan akhlak ?  

Iya saya selalu membirikan perintah. 

Apa saja bentuk pembinaan 

akhak yang dilakukan 

dalam keluarga? 

Pertama, doa mau makan, menjawab salam, pokoknya 

yang kecil-kecil dulu tapi bisa menjadi dasaar . 

Apakah keluarga, sekolah 

dan masyarakta 

bekerjasama dalam 

pembinaan akhlak anak? 

Iya  



 

112 
 

Apa saja faktor 

pengahambat dan 

pendukung dalam 

pembinaan akhlak anak ? 

Faktor penghambat pertama pendidikan, ekonomi dan 

keterbatasan pengetahuan tentang ilmu agama. 

Sedangkan faktor pendukung salah satunya adanya 

masjid. 

5. Ode 

Huli 29 

Juni  

2018  

 

Bagaimana peran anda 

dalam memberikan 

pembinaan kepada 

anak di Desa ini. 

”Dalam hal ini saya sifatnya tidak perah menyuruh 

masyarakat dari   mulai dari pihak orang tua samapi 

anak-anak untuk selalu berbuat baik, namun saya selalu 

berusaha untuk mengajak kepada mereka agar sebisa 

mungkin kita selalu berbuat baik sesama manusia. Saya 

tidak sungkan untuk mengucapkan permisi disaat saya 

melewati sekelompok anak muda atau menyapa dengan 

siapa saja. Karena menurut saya dengan seperti itu ada 

harapan terutama dikalangan anak muda pada akhirnya 

akan mengikuti dan terbiasa dengan hal-hal seperti itu 

dalam masyarakat 

6. Nuriyadi 

29 Juni 

2018 

 

Bagaimana peran anda 

dalam rangka membina 

akhlak anak ? 

Inodi ambali kamokula awane kansuru contoh we 

anahi-hiku, peda ane noratomo mangaribi ane mina 

takumala wwe masigi, maka minanaembali anahihiku 

dolimba wewite. Rampahano anahihi damani aini ane 

dogheleanda baru intaidi mina dakumaradae maka 

anahihi mina dua dokaradae.Artinya: Saya selaku orang 

tua selalu berusaha memberikan contoh kepada anak-

anak saya. Misalnya saat tiba waktu magrib kalaupun 

saya tidak pergi kemasjid maka, saya tidak mengizinkan 

anak-anak untuk keluar dan sayapun tidak keluar dari 

rumah, karena anak jaman sekarang kalau kita melarang 

namun kita melakukannya maka mereka tidak akan mau 

menuruti apa yang kita larang, dan hal yang paling kecil 

selalu saya ingatkan pada mereka saat ada yang bertamu 

maka mereka harus memberikan salam kepada tamu 

yang datang, dan juga jangan pernah lupa mengucapkan 

terima kasih kepada orang yang telah memberi sesuatu 

kepada kita baik itu orang di bawah kita umurnya 

apalagi kalau mereka lebih tua 

Apakah anda sering 

memberikan perintah 

kepada anak dalam 

pembinaan akhlak ? 

Iya saya selalu membirikan perintah. 

Apa saja bentuk pembinaan 

akhak yang dilakukan 

dalam keluarga? 

Pertama, doa mau makan, menjawab salam, pokoknya 

yang kecil-kecil dulu tapi bisa menjadi dasaar . 
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Apakah keluarga, sekolah 

dan masyarakta 

bekerjasama dalam 

pembinaan akhlak anak? 

Iya  

Apa saja faktor 

pengahambat dan 

pendukung dalam 

pembinaan akhlak anak ? 

Faktor pengham bat pertama pendidikan, ekonomi dan 

keterbatasan pengetahuan tentang ilmu agama. 

Sedangkan faktor pendukung salah satunya adanya 

masjid. 

7 . Wawan, 

Saharuddi, 

Mansur 29 

Juni 2018 

 “Kami sebagai orang tua sesulit dan sesusah apapun 

tentu saja kami selalu berusaha untuk selalu 

mengarahkan anak-anak kami agar selalu memiliki 

akhlak yang baik, upaya yang kami lakukan beragam 

kalau dirumah saat kami bersama keluarga(anak-anak) 

walaupu tidak rutin kami selaku kepala keluarga 

berusaha mengajak untuk mengaji, shalat, dan 

memberikan nasehat dengan cara memceritakan orang-

orang yang berperilaku baik sehingga di sanjung dan 

disenangi oleh masyarakat di desa ini, mungkin hanya 

itu yang bisa kami lakukan selebihnya tentu kami 

menyerahka mereka melalui pendidikan mengaji, dan 

sekolah. Tapi kami orang tuapun selalu mengawasi 

anak-anak kami baik langsung ataupun tidak langsung, 

dan kami tidak segan bila mendapat laporan dari 

tetangga kalau anak kami melakukan hal yang kurang 

baik di tengah masyarakat setelah mereka pulang 

kerumah akan kami tanya dan kami pantau kelakuan 

mereka 

8. Rikina 27 

Juni 2018 

 

 

 

Bagaimana peran anda dala 

rangka membina akhlak 

anak ? 

Saya sebagai orang tua selalu mengajarkan anak saya 

untuk selalu beribadah kepada Allah dengan 

menganjurkan untuk mendirikan shalat 5 waktu. 

Apakah anda sering 

memberikan perintah 

kepada anak dalam 

pembinaan akhlak ? 

Iya  

Apa saja bentuk pembinaan 

akhak yang dilakukan 

dalam keluarga? 

Saya menyuruh anak saya kalau melakukan aktivitas 

apapun harus membaca doa. 

Apakah keluarga, sekolah 

dan masyarakta 

bekerjasama dalam 

pembinaan akhlak anak? 

Iya kami bekerjasama. 
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Apa saja faktor 

pengahambat 

dan pendukung 

dalam 

pembinaan 

akhlak anak ? 

Faktor penghambat pertama pendidikan, ekonomi dan 

keterbatasan pengetahuan tentang ilmu agama. 

Sedangkan faktor pendukung salah satunya adanya 

masjid 

9. Marjun 

27 Juni 

2018 

 

 “Menurut saya pihak orang tua harus memperhatikan 

tingkah laku anak-anak mereka karena sayapun sama 

dengan pihak orag tua yang lainnya selalu 

memperhatikan baik itu secara langsung ataupun 

tidak langsung, bukti perhatian kami kepada perilaku 

anak-anak hal yang paling kecil kami lakukan adalah 

menitipkan anak-anak kami untuk dipantau atau 

diperhatikan kepada tetangga atau masyarakat 

10. Novi 27 Juni 

2018 

 

 

Bagaimana peran anda dala 

rangka membina akhlak 

anak ? 

Saya sebagai orang tua haruslah memberikan contoh 

dan teladan yang baik terhadap anak saya, karena 

saya sebagai contoh untuk anak-anak saya, dengan 

contoh  saya menyuruh anak saya untuk shalat dan 

berpuasa saya pun melaksanakanya bukan hanya 

sekedar menyuruh saja,saya mengajarkan untuk 

selalu berbuat baik dan sopan terhadap sesama. 

 Apakah anda sering 

memberikan perintah 

kepada anak dalam 

pembinaan akhlak ? 

 iya, dengan menyuruh mereka shalat  5 waktu. 

Apa saja bentuk pembinaan 

akhak yang dilakukan dalam 

keluarga? 

Yaitu memberikan contoh yang baik, menyuruh shalat, 

dan selalu beerbuat baik trhadap sesama. 

Apakah keluarga, sekolah 

dan masyarakta bekerjasama 

dalam pembinaan akhlak 

anak? 

Iya , 

Apa saja faktor pengahambat 

dan pendukung dalam 

pembinaan akhlak anak ? 

Faktor ekonomi,  dan pendidikan menjadi faktor utama, 

sedangkan pendukung adanya masjid untuk 

melakukan kegiatan keagamaan, dan adanya harapan 

orang tua terhadap kehidupan ananya dimasa depan. 

11. Sasmito  25 Bagaimana peran anda Yang paling penting dalam pembinaan akhlak adalah 
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Juni 2018 

 

 

dalam pembinaan 

akhlak anak usia dini. 

dasar AL-Quran dan Hadis, tetapi dengan usia anak 

saya yang masih kecil maka saya akan memberikan 

contoh bagaimana berkata baik dan sopan, bertingkah 

laku yang baik serta selalu membimbing untuk selalu 

menerapkan doa sehari-hari dan tidak kalah penting 

lagi yaitu pembinaan dalam hal ibadah, sejak kecil 

harus selalu dididik untuk shalat dan lain sebagainya. 

Apakah anda sering 

memberikan perintah 

kepada anak dalam 

pembinaan akhlak ? 

Iya, 

Apa saja bentuk 

pembinaan akhak 

yang dilakukan dalam 

keluarga? 

Pertama saya akan memberikan contoh bagaimana 

berkata sopan, bertingkah laku yang baik, serta 

membimbing anak untuk selalu menerapakan doa 

sehari-hari. 

Apakah keluarga, 

sekolah dan 

masyarakta 

bekerjasama dalam 

pembinaan akhlak 

anak? 

Iya  

 Apa saja faktor 

pengahambat dan 

pendukung dalam 

pembinaan akhlak 

anak ? 

Faktor ekonomi,  dan pendidikan menjadi faktor utama, 

sedangkan pendukung adanya masjid untuk 

melakukan kegiatan keagamaan, dan adanya harapan 

orang tua terhadap kehidupan ananya dimasa depan 

12. Halfisa 28 

Juli 2018 
Bagaimana peran anda 

dalam pembinaan 

akhlak anak usia 

dini.? 

Saya hanya memberikan sebatas yang saya bisa saja, 

seperti kalau mau melakukan aktivitas apapun harus 

membaca doa, kalau mau makan harus baca 

bismillah biar setannya tidak ikut makan, kalau 

sayashalat anak sayajuga ikut shalat, itulah yang bisa 

saya lakukan 

 

Apakah anda sering 

memberikan perintah 

kepada anak dalam 

pembinaan akhlak ? 

Iya, saya menyuruh anak saya untuk shalat saat tiba 

waktu shalat. 

Apa saja bentuk 

pembinaan akhak 

Membiasakan membaca doa sebelum melakukan 

aktivitas, membaca bismillah saat makan, serta 
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yang dilakukan dalam 

keluarga? 

menjawab salam. 

Apakah keluarga, 

sekolah dan 

masyarakta 

bekerjasama dalam 

pembinaan akhlak 

anak 

Iya, semua pihak bekerjasama. 

Apakah anda melakukan 

pengawasan kepada 

anak.? 

Iya  

13. Asmae 27 

Juni 2018 
Bagaimana peran anda 

dalam pembinaan 

akhlak anak usia 

dini.? 

Saya hugamengajarkan untuk selalu taat beribadah 

kepada Allah dengan mendirikan shalat. 

Apakah anda sering 

memberikan perintah 

kepada anak dalam 

pembinaan akhlak ? 

Iya., sebisa mungki saya selau menyuruh anak saya 

berbuat baik dengan cara menolong orang yang 

membutuhkan bantuan. 

Apa saja bentuk 

pembinaan akhak 

yang dilakukan dalam 

keluarga 

Mebiasakan mengucap salam dan menjawab salam, 

membiasakan membaca doa sebelum beraktivitas dan 

lain sebagainya. 

Apakah keluarga, 

sekolah dan 

masyarakta 

bekerjasama dalam 

pembinaan akhlak 

anak 

Iya,  

 Apakah anda melakukan 

pengawasan kepada 

anak.? 

Iya.  
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B.  Transkip  Wawancara dengan Anak Usia Dini 

No /Nama/ 

Tanggal 

Pertanyaan Jawaban 

1. Dani 24 

Juni  

2018 

Apakah orang tua anda 

sering mengajarkan 

anda agar berperilaku 

baik.  

Iya. Ibu saya mengarjan saya untuk selalu sopan dan berbuat  

baik kepada sesame 

Apakah orang tua 

melakukan pengawasan 

kepada anda. 

 Iya, betul  

 

2. Abil 24 

Juni 

2018 

Bagaimana bentuk teladan 

yang diberikan kepada 

anda? 

Ibu saya selalu menyuruh saya untuk shalat supaya  

Allah sayang sam saya Dan ibu saya juga mengerjakannya 

Apakah orang tua 

melakukan pengawasan 

kepada anda  

Iya, kak ibu sama bapak saya marah kalau saya tidak shalat 

3. Desi 24 

Juni 

2018 

Bagaimana bentuk teladan 

yang diberikan kepada 

anda? 

Ibu saya selalu menyuruh saya untuk shalat supaya  

Allah sayang sam saya. Dan ibu saya juga mengerjakannya 

Apakah orang tua 

melakukan pengawasan 

kepada anda? 

“Iya, ibuku selalu menyuruhku untuk berbuat baik.  

Karena Allah mencintai orang yang berbuat baik 

4. Elpan 25 

Juni 

2018 

Bagaimana bentuk teladan 

yang diberikan kepada 

anda? 

Ibu saya mnyuruh saya untuk selalu berbuat baaik 

Apakah orang tua 

melakukan pengawasan 

kepada anda? 

Iya  
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Lampiran 4 

 

DOKUMENTASI 

Tokoh agama Desa Malaringgi 

 

Kepada Desa Malaringgi 
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Orang tua anak usia dini 
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Orang tua anak usia dini 

 

 

Kegiatan bulan Ramadhan 
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Anak usia dini 
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Sekertaris Desa Malaringgi 

 

Latihan untuk  persiapan lombah mengaji dan hafalan surah-surah pendek 
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Pekerjaan sampingan orang tua 
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Tempat ibadah 

 

 

Transportasi 

 



 

125 
 

Profil Desa 

 

Keadaan iklim 
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Aktivitas sehari-hari 

 

 

Keadaan ekonomi 
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Orang tua anak 

 

Anak usia din 
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