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PEDOMAN WAWANCARA 

POLA PEMBINAAN AGAMA ANAK OLEH ORANG TUA SINGLE 

PARENT DI KECAMATAN LALONGGASUMEETO 

KABUPATEN KONAWE 

 

Nama :  

Desa :  

1. Saat ini usia bapak/ibu berapa ? 

2. Jenjang pendidikan Bapak/Ibu ? 

3. Apa pekerjaan ibu saat ini ? 

4. Berapa anak ibu ? 

5. Menurut Bapak/Ibu, apakah Pendidikan Agama itu Penting? 

6. Bagaimana cara bapak/ibu lakukan dalam melakukan pembinaan akidah, 

ibadah, dan akhlak anak? 

7. Apa saja faktor pengambat yang bapak/ibu hadapi dalam melaksanakan 

pembinaan agama itu ? 

8. Disamping adanya faktor penghambat, adakah faktor pendukung yang 

memudahkan bapak/ibu dalam membina agama putra/putri ? serta apa 

solusinya? 
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HASIL WAWANCARA ORANG TUA SINGLE PARENT DIKECAMATAN 

LALONGGASUMEETOKABUPATEN KONAWE 

 

1) Nama : Ibu Rumi 

Desa : Batu Gong 

9. Saat ini usia bapak/ibu berapa ? 

Jawab : umur saya 47 tahun 

10. Jenjang pendidikan Bapak/Ibu ? 

Jawab : saya tidak lulus SMP hanya sampai kelas 2 SMP 

11. Apa pekerjaan ibu saat ini ? 

Jawab : Petani 

12. Berapa anak ibu ? 

Jawab : 3 Orang 

13. Menurut Bapak/Ibu, apakah Pendidikan Agama itu Penting? 

Jawab: Ya penting, karena agama merupakan bagian dari hidup kita sebagai 

manusia. 

14. Bagaimana cara bapak/ibu lakukan dalam melakukan pembinaan akidah, ibadah, 

dan akhlak anak? 

Jawab : saya sangat sayang pada anak-anak, jadi bagaimanapun untuk membina 

anak dengan menggunakan cara yang baik. Saya tidak pernah memakai kekerasan 

dalam mendidik anak tidak tega saya kalau sampai seperti itu. Jika anak melakukan 

kesalahan, saya tidak perna memukul sama sekali mungkin kalau salah diingatkan. 

Kalau waktunya sholat magrib diingatkan solat. Biasanya kalau magrib anak-anak 

saya selalu ikut berjamaah dimusholah bersama teman-temannya. Kalau masalah 

pendidikan saya memberi kebebasan pada anak sepenuhnya asalkan jangan lupa 

sama agama, kadang saya juga sering menasehati tentang agama yang saya 

ketahui”. 

15. Apa saja faktor pengambat yang bapak/ibu hadapi dalam melaksanakan 

pembinaan keagamaan itu ? 

Jawab : terbatasnya waktu kumpul dengan anak, faktor ekonomi karena Cuma 

satu pemasukan. 

16. Disamping adanya faktor penghambat, adakah faktor pendukung yang 

memudahkan bapak/ibu dalam membina keagamaan putra/putri ? serta apa 

solusinya? 

Jawab : ya, adanya  masjid  itu  mendukung  buat  saya  dan  anak  saya  ngaji, 

sholat  dan  belajar ilmu  agama  lainnya,  karena  saya  pengen  anak  saya  tumbuh 

jadi  anak  soleh, berbakti pada orang tua. 
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2) Nama : Ibu Napin 

Desa : Watunggarandu 

1. Saat ini usia bapak/ibu berapa ? 

Jawab : umur saya 35 tahun 

2. Jenjang pendidikan Bapak/Ibu ? 

Jawab : saya tidak lulus SD  

3. Apa pekerjaan ibu saat ini ? 

Jawab : Ibu Rumah Tangga 

4. Berapa anak ibu ? 

Jawab : 6 Orang 

5. Menurut Bapak/Ibu, apakah Agama itu Penting? 

Jawab : Bagi saya agama itu penting. 

6. Bagaimana cara bapak/Ibu lakukan dalam melakukan pembinaan akidah, ibadah, 

dan akhlak anak? 

Jawab : dengan pergaulan mereka saya sangat membatasi, mereka saya larang 

keluar rumah sesudah sekolah, boleh keluar rumah kalau ada tugas kelompok, terus 

saya membiasakan anak saya untuk berbicara sopan kepada orang yang lebih tua. 

anak harus dibiasakan dari kecil untuk selalu beribadah, saya memanggil anak muda 

yang pintar ngaji untuk mengajarkan merea mengaji. Saya juga kadang memarahi 

mereka kalau tidak mengaji maupun sholat, tetapi saya tidak pernah main tangan 

(memukul) anak-anak saya. 

7. Apa saja faktor pengambat yang bapak/ibu hadapi dalam melaksanakan pembinaan 

keagamaan itu ? 

Jawab : ekonomi yah, namanya janda ya cari sendiri penghasilan apalagi anak-anak 

saya sekolah. 

8. Disamping adanya faktor penghambat, adakah faktor pendukung yang memudahkan 

bapak/ibu dalam membina keagamaan putra/putri ? serta apa solusinya? 

Jawab : yaa ada masjid dan anak-anak remaja masjid saya sering memanggil mereka 

datang dirumah kebetulan juga saya akrab. 
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3) Nama : Ibu Jasiah 

Desa : Toolawawo 

1. Saat ini usia bapak/ibu berapa ? 

Jawab : umur saya 42 tahun 

2. Jenjang pendidikan Bapak/Ibu ? 

Jawab : tidak lulus SD  

3. Apa pekerjaan ibu saat ini ? 

Jawab : Ibu Rumah Tangga 

4. Berapa anak Bapak/ibu ? 

Jawab : 1 Orang 

5. Menurut Bapak/Ibu, apakah  Agama itu Penting? 

Jawab: Tentu saja sangat penting 

6. Bagaimana cara bapak/ibu lakukan dalam melakukan pembinaan akidah, ibadah, 

dan akhlak anak? 

Jawab : Kalau masalah membina anak, saya memanjakannya kalau mereka salah 

saya selalu mencubit setelah itu pasti meneyesal makanya anak saya hanya satu 

dek, dari kecil, saya selalu memanjakannya sampai sekarang. Saya juga 

memberikan kebebasan pada anak saya untuk memilih sendiri mana yang tepat 

untuknya. Tapi untungnya kalau dia mau kemana-mana pasti sama-sama saya 

soalnya dia tidak berani keluar sendirian. Meskipun dia keluar malam lihat waktu 

juga. Kalau hukuman saya hanya mendiamkannya saja, biar dia sadar kalau dia 

melakukan kesalahan. Kalau pendidikan agama kakek dan neneknya yang selalu 

mengajarinya karena saya kurang bisa menagaji kalau sholat saya selalu 

mengajarinya 

7. Apa saja faktor pengambat yang bapak/ibu hadapi dalam melaksanakan pembinaan 

keagamaan itu ? 

Jawab : karena saya hanya sebagai ibu rumah tangga yaa ekonomi yang menjadi 

kendala saya, perubahan  dari  ibu  rumah  tangga  menjadi  ibu  yang  harus bekerja  

bukanlah  hal  yang  gampang,  akan  tetapi  itulah yang harus saya hadapi agar 

kehidupan masa depan anak saya dapat tercukupi dengan cara membuat kue, bantu 

mencuci pakean orang. 

8. Disamping adanya faktor penghambat, adakah faktor pendukung yang 

memudahkan bapak/ibu dalam membina keagamaan putra/putri ? serta apa 

solusinya? 

Jawab : alhamdulillah ada kakek dan neneknya yang suka mengajarnya, kadang 

juga pergi kemasjid dekat rumah sama neneknya. 
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4) Nama : Ibu Hadida 

Desa : Lalonggasumeeto 

1. Saat ini usia bapak/ibu berapa ? 

Jawab : umur saya 34 tahun 

2. Jenjang pendidikan Bapak/Ibu ? 

Jawab : tidak lulus SD  

3. Apa pekerjaan ibu saat ini ? 

Jawab : Pedagang 

4. Berapa anak ibu ? 

Jawab : 3 Orang 

5. Menurut Bapak/Ibu, apakah  Agama itu Penting? 

Jawab : Menurut saya pendidikan agama itu sangat perlu dan penting 

6. Bagaimana cara bapak/ibu lakukan dalam melakukan pembinaan akidah, ibadah, 

dan akhlak anak? 

Jawab : saya memberi kebebasan selama mereka tidak membuat masalah. , karena 

dengan kondisi saya yang sibuk berdagang jadi saya kurang memberikan perhatian 

kepada anak-anak saya, terlebih dengan pengetahuan agama yang sangat kurang. 

Maka untuk itu saya menyuruh mereka ngaji di Masjid yang dekat dengan rumah 

7. Apa saja faktor pengambat yang bapak/ibu hadapi dalam melaksanakan pembinaan 

keagamaan itu ? 

Jawab : waktu mbak, ekonomi mba yang paling susah ngaturnya. 

8. Disamping adanya faktor penghambat, adakah faktor pendukung yang 

memudahkan bapak/ibu dalam membina keagamaan putra/putri ? serta apa 

solusinya? 

Jawab : alhamdulillah ada masjid dekat rumah disana mereka bisa belajar ngaji. 
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5) Nama : Bapak Firman 

Desa : Bumi Indah 

1. Saat ini usia bapak/ibu berapa ? 

Jawab : umur saya 29 tahun 

2. Jenjang pendidikan Bapak/Ibu ? 

Jawab : tidak lulus SD  

3. Apa pekerjaan ibu/Bapak saat ini ? 

Jawab : Tukang Kayu  

4. Berapa anak ibu ? 

Jawab : 1 Orang 

5. Menurut Bapak/Ibu, apakah  Agama itu Penting? 

Jawab: Ya 

6. Bagaimana cara bapak/ibu lakukan dalam melakukan pembinaan akidah, ibadah, 

dan akhlak anak? 

Jawab : Anak saya selain dia pergi sekolah kadang pulang dari seolah dia 

membantu saya kerja dirumah, sedangkan untuk pendidikan agama pada anak 

sebenarnya sudah kewajiban saya sebagai orang tua, saya selalu menyuruhnya 

untuk pergi dimasjid untuk sholat dan mengaji, kalau dia tidak mau saya paksa, 

saya kadang mengancam tidak kasi jajan, dengan cara itu dia menurut. saya 

memberi kebebasan selama dia menuruti orang tuanya, kadang juga dia juga ikut 

remaja masjid walaupun kadang dengan cara memaksa. Dan selalu mengingatkan 

agar tidak bergaul dengan seambarang orang. 

7. Apa saja faktor pengambat yang bapak/ibu hadapi dalam melaksanakan pembinaan 

keagamaan itu ? 

Jawab : Kalo  waktu  ya,  kumpul  pas  lagi  longgar  dan  kalo  ekonomi  ya  minta 

bantuan ke orang lain.  

8. Disamping adanya faktor penghambat, adakah faktor pendukung yang 

memudahkan bapak/ibu dalam membina keagamaan putra/putri ? serta apa 

solusinya? 

Jawab : masjid,  pengennya  anak  saya jadi anak yang solehah  dan  selalu  

mendoakan  almh. Mamanya.   
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6) Nama : Ibu Mbui 

Desa : Puuwonua 

1. Saat ini usia Bapak/Ibu berapa ? 

Jawab : umur saya 40 tahun 

2. Jenjang pendidikan Bapak/Ibu ? 

Jawab : tidak lulus SD  

3. Apa pekerjaan Bapak/Ibu saat ini ? 

Jawab : Ibu Rumah Tangga  

4. Berapa anak Bapak/Ibu ? 

Jawab : 4 Orang 

5. Menurut Bapak/Ibu, apakah  Agama itu Penting? 

Jawab : Pendidikan agama itu penting karena itu sebagai bekal mereka baik di 

dunia maupun di akhirat kelak.  

6. Bagaimana cara bapak/ibu lakukan dalam melakukan pembinaan akidah, ibadah, 

dan akhlak anak? 

Jawab : saya menjaga pergaulannya, karena dengan faktor lingkungan bis sajah 

anak saya berkelakuan tidak baik. Namun saya belum bisa memberikan perhatian 

khusus untuk pendidikan agama kepada anak saya karena kurangnya ilmu agama 

yang saya miliki. Jadi untuk masalah agama saya berusaha dengan memasukkan 

mereka di tempat ngaji yaitu TPA dan masjid 

7. Apa saja faktor pengambat yang bapak/ibu hadapi dalam melaksanakan pembinaan 

keagamaan itu ? 

Jawab : Pasti ekonomi yaa dek, saya selalu dibantu tetangga 

8. Disamping adanya faktor penghambat, adakah faktor pendukung yang 

memudahkan bapak/ibu dalam membina keagamaan putra/putri ? serta apa 

solusinya? 

Jawab : berkat ada masjid dan TPA saya jadi lebih mudah   
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7) Nama : Sudirman 

Desa : Lalombonda 

1. Saat ini usia bapak/ibu berapa ? 

Jawab : umur saya 45 tahun 

2. Jenjang pendidikan Bapak/Ibu ? 

Jawab : tidak lulus SMP  

3. Apa pekerjaan ibu/Bapak saat ini ? 

Jawab : Nelayan  

4. Berapa anak ibu ? 

Jawab : 1 Orang5.  

5. Menurut Bapak/Ibu, apakah  Agama itu Penting? 

Jawab: Iya 

6. Bagaimana cara bapak/ibu lakukan dalam melakukan pembinaan akidah, ibadah, 

dan akhlak anak? 

Jawab : Mendidik anak merupakan kewajiban setiap orangtua karena itu adalah  

amanah  yang  diberikan  oleh  Allah  kepada  setiap  orangtua,  maka sudah  

menjadi  kewajiban orantua 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. Saya 

selalu menjaga pergaulannya, dan mengajarkan mana yang benar dan mana yang 

salah. 

7. Apa saja faktor pengambat yang bapak/ibu hadapi dalam melaksanakan pembinaan 

keagamaan itu ? 

Jawab : waktu dan ekonomi yaa dek , saya  harus  berusaha  untuk mampu  mencari  

nafkah untuk saya  dan  anak  saya. 

8. Disamping adanya faktor penghambat, adakah faktor pendukung yang 

memudahkan bapak/ibu dalam membina keagamaan putra/putri ? serta apa 

solusinya? 

Jawab : berkat ada masjid dan TPA saya jadi lebih mudah  dan saya juga lumayan 

mengerti agama. 
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8) Nama : Mainia  

Desa : Rapam Binopaka 

1. Saat ini usia bapak/ibu berapa ? 

Jawab : umur saya 50 tahun 

2. Jenjang pendidikan Bapak/Ibu ? 

Jawab : tidak sekolah  

3. Apa pekerjaan ibu/Bapak saat ini ? 

Jawab : Petnani 

4. Berapa anak Bapak/Ibu ? 

Jawab : 3 Orang 

5. Menurut Bapak/Ibu, apakah  Agama itu Penting? 

Jawab: Iya penting 

6. Bagaimana cara bapak/ibu lakukan dalam melakukan pembinaan akidah, ibadah, 

dan akhlak anak? 

Jawab : Saya mendidik anak saya itu sesuai kemampuan saya, dan saya yakin jika 

anak sejak kecil sudah dibiasakan dengan hal-hal yang baik dan yang jelas sesuai 

dengan nilai-nilai agama yang baik, insyallah anak saya akan tumbuh menjadi anak 

yang sholehah. Karena saya sudah terlanjur bodoh, maka saya berusaha untuk 

memberikan pendidikan. 

7. Apa saja faktor pengambat yang bapak/ibu hadapi dalam melaksanakan pembinaan 

keagamaan itu ? 

Jawab : waktu tentunya, mau apalagi sementara seperti ini dulu, saya merasa bodoh 

jadi jangan sampai dia kayak saya nantinya, ekonomi jelas, kalo lagi susah ya 

ngutang orangl ain. 

8. Disamping adanya faktor penghambat, adakah faktor pendukung yang 

memudahkan bapak/ibu dalam membina keagamaan putra/putri ? serta apa 

solusinya? 

Jawab : adanya masjid, pengen nantinya anak saya  mendoakan bapaknya, jadi anak  

soleh,  dan  adanya  ibu  bisa  ditipkan.  
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9) Nama : Bapak Anton  

Desa : Ni’i Tanasa 

1. Saat ini usia bapak/ibu berapa ? 

Jawab : umur saya 35 tahun 

2. Jenjang pendidikan Bapak/Ibu ? 

Jawab : tidak sekolah  

3. Apa pekerjaan ibu/Bapak saat ini ? 

Jawab : Pedagang 

4. Berapa anak Bapak/Ibu ? 

Jawab : 2 Orang 

5. Menurut Bapak/Ibu, apakah  Agama itu Penting? 

Jawab : Pendidikan agama itu perlu 

6. Bagaimana cara bapak/ibu lakukan dalam melakukan pembinaan akidah, ibadah, 

dan akhlak anak? 

Jawab: Untuk pembinaan keagamaan seringkali kakaknya juga memberikan 

contoh, saya berharap agar kelak masa depan anak-anak saya  lebih baik  dari saya. 

, karena keseharian berjualan saya, kurang memberikan perhatian khusus terlebih 

jika keadaan penjualan sedang ramai. Solusi saya dalam menanamkan agama yaitu 

selalu berusaha menyuruh mereka ngaji di TPA atau masjid karena itu penting 

untuk kehidupan mereka”. 

7. Apa saja faktor pengambat yang bapak/ibu hadapi dalam melaksanakan pembinaan 

keagamaan itu ? 

Jawab : masalahnya waktu, kan saya jualan jaga warung mie ayam. Saya juga nda 

sekolah ndak  bisa  ngaji,  namanya  juga  anak-anak,  terkadang  masih  sering  lalai 

dalam ibadah sholatnya. 

8. Disamping adanya faktor penghambat, adakah faktor pendukung yang 

memudahkan bapak/ibu dalam membina keagamaan putra/putri ? serta apa 

solusinya? 

Jawab : keinginan saya agar kelak jika saya mati saya juga didoakan oleh anak-

anak saya, dan  semoga  anak  saya  menjadi  anak  yang  sholehah.  Adanya  masjid  

juga berpengaruh mba buat kebaikan anak saya. 
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10) Nama : Bapak M. Sapri 

Desa : Toli-Toli 

1. Saat ini usia bapak/ibu berapa ? 

Jawab : umur saya 54 tahun 

2. Jenjang pendidikan Bapak/Ibu ? 

Jawab : tidak sekolah  

3. Apa pekerjaan ibu/Bapak saat ini ? 

Jawab : Pedagang 

4. Berapa anak Bapak/Ibu ? 

Jawab : 3 Orang 

5. Menurut bapak/ibu apakah agama itu penting? 

Jawab : Pendidikan agama itu sangat penting. Bagaimana cara bapak/ibu lakukan 

dalam melakukan pembinaan akidah, ibadah, dan akhlak anak? 

6. Bagaimana cara bapak/ibu lakukan dalam melakukan pembinaan akidah, ibadah, 

dan akhlak anak? 

Jawab :Saya menyekolahkan anak saya, menyuruh mengaji. Kesibukkan saya 

dengan terlalu banyaknya pekerjaan untuk memenuhi kebutuhan hidup jadi 

kadang-kadang saya kurang memperhatikannya. Saya menyuruh mereka ngaji di 

TPA dan terkadang memanggil guru ngaji ke rumah. 

7. Apa saja faktor pengambat yang bapak/ibu hadapi dalam melaksanakan pembinaan 

keagamaan itu ? 

Jawab : pendapatan saya rendah dek, walaupun  saya  sendiri  yang  mencari  uang  

untuk  anak-anak saya,  saya tetap  harus  kuat  walaupun  capek,  itu  tidak  pernah  

saya rasa,  dengan  melihat  senyum  anak-anak kekuatan itu selalu  ada, sehingga  

saya  tetap  berusaha  menjadi  yang  terbaik  untuk  anak anaknya, itu  semua  saya  

lakukan  untuk  masa  depannya  anak-anak dek. 

8. Disamping adanya faktor penghambat, adakah faktor pendukung yang 

memudahkan bapak/ibu dalam membina keagamaan putra/putri ? serta apa 

solusinya? 

Jawab : alhamdulillah berkat adanya TPA dan Masjid jadi lebih mudah mengajari 

anak untuk selalu beribadah. 
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11) Nama : Ibu Rukaini 

Desa : Wawobungi 

1. Saat ini usia bapak/ibu berapa ? 

Jawab : umur saya 48 tahun 

2. Jenjang pendidikan Bapak/Ibu ? 

Jawab : Sarjana pendidikan 

3. Apa pekerjaan ibu/Bapak saat ini ? 

Jawab : Guru SD 

4. Berapa anak Bapak/Ibu ? 

Jawab : 2 Orang 

5. Menurut bapak/ibu apakah agama itu penting? 

Jawab : iya  dek 

6. Bagaimana cara bapak/ibu lakukan dalam melakukan pembinaan akidah, ibadah, 

dan akhlak anak? 

Jawab : Ini sudah mulai ikut ikut kemasjid untuk ngaji sama anak-anak yang lain, 

itu adalah dasar pokoknya, semoga menjadi anak yang sholeh dan berguna untuk 

bangsa dan agama.Yang paling penting untuk dasar pembinaan agama itu  buat 

saya adalah dasar Al Qur’an dan Hadist dek, tetapi dengan usia anak saya yang 

masih kecil maka saya akan memberikan contoh bagaimana berkata yang sopan, 

bertingkah laku yang baik serta selalu membimbing untuk selalu menerapkan doa 

sehari-hari  itu, dan yang tidak kalah penting lagi yaitu pembinaan dalam hal 

ibadah, sejak kecil harus selalu dididik untuk shalat. 

7. Apa saja faktor pengambat yang bapak/ibu hadapi dalam melaksanakan pembinaan 

keagamaan itu ? 

Jawab : masalahnya waktu dek. 

8. Disamping adanya faktor penghambat, adakah faktor pendukung yang 

memudahkan bapak/ibu dalam membina keagamaan putra/putri ? serta apa 

solusinya? 

Jawab : alhamdulillah berkat adanya TPA dan saya juga bisa mengajari anak untuk 

selalu beribadah. 
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12) Nama : Bapak Putu 

Desa : Wawobungi 

1. Saat ini usia bapak/ibu berapa ? 

Jawab : umur saya 36 tahun 

2. Jenjang pendidikan Bapak/Ibu ? 

Jawab : tidak lulus SD 

3. Apa pekerjaan ibu/Bapak saat ini ? 

Jawab : Nelayan 

4. Berapa anak Bapak/Ibu ? 

Jawab : 1 Orang 

5. Menurut bapak/ibu apakah agama itu penting? 

Jawab: Tentu saja 

6. Bagaimana cara bapak/ibu lakukan dalam melakukan pembinaan akidah, ibadah, 

dan akhlak anak? 

Jawab : Terkadang untuk pekerjaan sehari-hari kan dikerjakan oleh ibu saya, jadi 

mungkin anak saya melihat dan meniru apa yang dilakukan oleh neneknya, kalau  

saya  akan  saya  ajarkan  adalam  hal  beribadah  walaupun  semnggu sekali, seperti 

saya ajak iqro, ngaji, tetapi karena saya terkadang terbawa suasana dan entah 

bagaimana jika anak saya itu berbuat salah kadang saya hukum, entah itu saya 

bilang tidak akan membelikan apa yang dia minta, biar anak  juga  mempunyai  

rasa  takut  terhadap anaknya, serta tidak manja 

7. Apa saja faktor pengambat yang bapak/ibu hadapi dalam melaksanakan pembinaan 

keagamaan itu ? 

Jawab : masalahnya waktu dek dan ekonomi 

8. Disamping adanya faktor penghambat, adakah faktor pendukung yang 

memudahkan bapak/ibu dalam membina keagamaan putra/putri ? serta apa 

solusinya? 

Jawab : alhamdulillah berkat adanya masjid dan baik saya atau neneknya juga bisa 

mengajari anak untuk mengaji. 
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13) Nama : Ririn 

Desa : Batu Gong 

1. Saat ini usia bapak/ibu berapa ? 

Jawab : umur saya 29 tahun 

2. Jenjang pendidikan Bapak/Ibu ? 

Jawab : tidak lulus SMP 

3. Apa pekerjaan ibu/Bapak saat ini ? 

Jawab : pedagang 

4. Berapa anak Bapak/Ibu ? 

Jawab : 1 Orang 

5. Menurut bapak/ibu apakah agama itu penting? 

Jawab: Tentu saja 

6. Bagaimana cara bapak/ibu lakukan dalam melakukan pembinaan akidah, ibadah, 

dan akhlak anak? 

Jawab : Saya sangat sayang kepada anak saya selain itu, maka untuk itu saya 

akan memberikan apa yang bisa  saya berikan dek, seperti halnya pendidikan,  

terutama  pendidikan  agama  dan  umum, maka  akan  saya masukkan  ke 

madrasah dek, agar pendidikan agama dan umumnya seimbang, saya juga 

suka memanjakannya mengingat usianya yang masih anak-anak tentunya 

membutuhkan kehangatan orang tuanya”. 
 

7. Apa saja faktor pengambat yang bapak/ibu hadapi dalam melaksanakan pembinaan 

keagamaan itu ? 

Jawab : ekonomi tentunya 

8. Disamping adanya faktor penghambat, adakah faktor pendukung yang 

memudahkan bapak/ibu dalam membina keagamaan putra/putri ? serta apa 

solusinya? 

Jawab : alhamdulillah berkat adanya masjid TPA. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



81 
 

 
 

14) Nama : Ibu Juma 

Desa : Rapam Binopaka 

1. Saat ini usia bapak/ibu berapa ? 

Jawab : umur saya 46 tahun 

2. Jenjang pendidikan Bapak/Ibu ? 

Jawab : tidak lulus SD 

3. Apa pekerjaan ibu/Bapak saat ini ? 

Jawab : Petani 

4. Berapa anak Bapak/Ibu ? 

Jawab : 2 Orang 

5. Menurut bapak/ibu apakah agama itu penting? 

Jawab: Tentu saja 

6. Bagaimana cara bapak/ibu lakukan dalam melakukan pembinaan akidah, ibadah, 

dan akhlak anak? 

Jawab : saya selalu mengajarkan untuk pembiasaan yang baik, seperti membantu 

pekerjaan rumah, serta kebiasaan yang baik seperti mengaji, karena dengan dimulai 

pembiasaan itu akan terlatih dan memberikan rasa tanggung jawab  terhadap 

dirinya  kelak. 

7. Apa saja faktor pengambat yang bapak/ibu hadapi dalam melaksanakan pembinaan 

keagamaan itu ? 

Jawab :ekonomi dek, sulit 

8. Disamping adanya faktor penghambat, adakah faktor pendukung yang 

memudahkan bapak/ibu dalam membina keagamaan putra/putri ? serta apa 

solusinya? 

Jawab : alhamdulillah berkat selain adanya masjid saya juga bisa mengajarkan 

mengaji. 
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15) Nama : Bapak Udin 

Desa : Ni’i Tanasa 

1. Saat ini usia bapak/ibu berapa ? 

Jawab : umur saya 28 tahun 

2. Jenjang pendidikan Bapak/Ibu ? 

Jawab : tidak lulus SD 

3. Apa pekerjaan ibu/Bapak saat ini ? 

Jawab : Nelayan 

4. Berapa anak Bapak/Ibu ? 

Jawab : 1 Orang 

5. Menurut bapak/ibu apakah agama itu penting? 

Jawab: Tentu saja 

6. Bagaimana cara bapak/ibu lakukan dalam melakukan pembinaan akidah, ibadah, 

dan akhlak anak? 

Jawab : kalau masalah agama saya membiarkan anak saya mengikuti teman-

temannya mengaji dimasjid dekat rumah, kalau sholat saya akui jarang 

mengingatkannya karena saya juga jarang melakukan sholat, akan tetapi saya tidak 

pernah lupa untuk selalu menasehati supaya tidak bergaul dengan orang yang tidak 

jelas, kalau mereka berbuat salah saya selalu memarahinya/ ya,  namanya  anak-

anak  mba,  kadang  masih  seneng main sama temenya, jadi suka malas berangkat 

ngaji kalo sholat juga sering telat, karena asyik main sama temenya ya kadang juga 

males. Dan saya selalu mengajarkan untuk pembiasaan yang baik, seperti 

membantu pekerjaan rumah, dan saling menolong 

7. Apa saja faktor pengambat yang bapak/ibu hadapi dalam melaksanakan pembinaan 

keagamaan itu ? 

Jawab : waktu dan ekonomi 

8. Disamping adanya faktor penghambat, adakah faktor pendukung yang 

memudahkan bapak/ibu dalam membina keagamaan putra/putri ? serta apa 

solusinya? 

Jawab : adanya masjid saya juga bisa mengajarkan mengaji. 
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16) Nama : Ibu Pia 

Desa : Bumi Indah 

1. Saat ini usia bapak/ibu berapa ? 

Jawab : umur saya 34 tahun 

2. Jenjang pendidikan Bapak/Ibu ? 

Jawab : tidak lulus SD 

3. Apa pekerjaan ibu/Bapak saat ini ? 

Jawab : pedagang 

4. Berapa anak Bapak/Ibu ? 

Jawab : 3 Orang 

5. Menurut bapak/ibu apakah agama itu penting? 

Jawab: Iya dek 

6. Bagaimana cara bapak/ibu lakukan dalam melakukan pembinaan akidah, ibadah, 

dan akhlak anak? 

Jawab : karena anak-anak saya sudah besar yah dek, saya biasanya hanya 

mengingatkan anak-anak saya untuk sholat dan mengaji dek, kadang mereka pergi 

ke masjid kadang juga dirumah, kalau mereka berbuat salah saya hanya 

mendiamkan mereka sajah, nanti akan sadar sendiri dengan kesalahannya sendiri. 

Saya juga selalu mengingatkan untuk tetp sopan kepada orang yang lebih tua, dan 

membiasakan dengan hal-hal yang baik, seperti membantu pekerjaan rumah, dan 

saling menolong. 

7. Apa saja faktor pengambat yang bapak/ibu hadapi dalam melaksanakan pembinaan 

keagamaan itu ? 

Jawab : waktu dan ekonomi 

8. Disamping adanya faktor penghambat, adakah faktor pendukung yang 

memudahkan bapak/ibu dalam membina keagamaan putra/putri ? serta apa 

solusinya? 

Jawab : dengan  adanya  masjid  ditengah-tengah  lingkungan  ini,  banyak 

manfaatnya  selain  untuk  tempat  beribadah,  masjid  juga  biasanya digunakan  

untuk  kegiatan  positif,  seperti  pengajian  dan  juga  TPA, sehingga banyak ilmu 

yang bias didapat. 
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17) Nama : Ibu Ria 

Desa : Rapam Binopaka 

1. Saat ini usia bapak/ibu berapa ? 

Jawab : umur saya 40 tahun 

2. Jenjang pendidikan Bapak/Ibu ? 

Jawab : tidak sekolah 

3. Apa pekerjaan ibu/Bapak saat ini ? 

Jawab : petani 

4. Berapa anak Bapak/Ibu ? 

Jawab : 3 Orang 

5. Menurut Bapak/Ibu, apakah Pendidikan Agama itu Penting? 

Jawab : agama memang penting 

6. Bagaimana cara bapak/ibu lakukan dalam melakukan pembinaan akidah, ibadah, 

dan akhlak anak? 

Jawab : menasehatinya kadang mengajarkan untuk selalu menolong orang 

istilahny ringan tangan. biasanya ya suka diberitahu sama saudara yang 

pengalaman Mendididik anak mba, dikasih tahu kalo ngaji di TPA biar anak-anak 

pinter ngaji, atau ya disuruh kumpul-kumpul kegiatan di masjid lainnya. 

7. Apa saja faktor pengambat yang bapak/ibu hadapi dalam melaksanakan pembinaan 

keagamaan itu ? 

Jawab : Ekonomi 

8. Disamping adanya faktor penghambat, adakah faktor pendukung yang 

memudahkan bapak/ibu dalam membina keagamaan putra/putri ? serta apa 

solusinya? 

Jawab :  masjid dan TPA ada didekat rumah selain itu, saya  tidak erharap  lebih  

yang  penting  anak-anak  tumbuh dengan berpedoman dasar agama islam sehingga 

tumbuh menjadi anak yang  sholehah  sehingga  kebahagiaan dunia  akhirat  dapat  

diambilnya serta berbakti kepada orangtua 
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18) Nama : Bapak Daus 

Desa : Toli-Toli 

1. Saat ini usia bapak/ibu berapa ? 

Jawab : umur saya 30 tahun 

2. Jenjang pendidikan Bapak/Ibu ? 

Jawab : tidak sekolah 

3. Apa pekerjaan ibu/Bapak saat ini ? 

Jawab : Tukang Bangunan 

4. Berapa anak Bapak/Ibu ? 

Jawab : 1 Orang 

5. Menurut bapak/ibu apakah agama itu penting? 

Jawab: iya 

6. Bagaimana cara bapak/ibu lakukan dalam melakukan pembinaan akidah, ibadah, 

dan akhlak anak? 

Jawab : kalau masalah agama saya biasa menyuruh mereka untuk setiap magrib 

pergi dimasjid dekat rumah disana ada beberapa anak muda yang suka mengajar 

ngaji, kadang mereka suka bilang tidak mau ya saya marahin, mengancam jangan 

keluar pergi bermain lagi, atau saya tidak kasih uang. Mendidik anak merupakan 

kewajiban setiap orangtua karena itu adalah  amanah  yang  diberikan  oleh  Allah  

kepada  setiap  orangtua, maka  sudah  menjadi  kewajiban  orangtua  untuk  

mendidik  anaknya, dengan dasar Agama yang baik, saya memberikan dasar agama 

kepada anak  saya  supaya  kelak  menjadi  anak  yang  berbudi  pekerti  baik  dan 

sholeh dan  menjadikannya  pedoman disetiap langkahnya. 

7. Apa saja faktor pengambat yang bapak/ibu hadapi dalam melaksanakan pembinaan 

keagamaan itu ? 

Jawab : Ekonomi 

8. Disamping adanya faktor penghambat, adakah faktor pendukung yang 

memudahkan bapak/ibu dalam membina keagamaan putra/putri ? serta apa 

solusinya? 

Jawab :  masjid dan TPA ada didekat rumah dan banyaknya remaja masjid. 
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19) Nama : Ibu Nani 

Desa : Bumi Indah 

1. Saat ini usia bapak/ibu berapa ? 

Jawab : umur saya 38 tahun 

2. Jenjang pendidikan Bapak/Ibu ? 

Jawab : Sarjana pendidikan 

3. Apa pekerjaan ibu/Bapak saat ini ? 

Jawab : Guru SD 

4. Berapa anak Bapak/Ibu ? 

Jawab : 1 Orang 

5. Menurut bapak/ibu apakah agama itu penting? 

Jawab: Tentu saja 

6. Bagaimana cara bapak/ibu melakukan pembinaan, akidah ibadah, dan ahlak anak? 

Jawab : Dalam hal keagamaan, saya selaku  orang tua, saya  selalu 

menekankan dengan sangat kepada mereka bahwa ilmu agama itu sangat 

penting. Oleh sebab itu, saya senantiasa menyuruh mereka dengan tegas 

untuk selalu pergi ke tempat mengaji jika waktunya telah tiba, yakni dari 

pukul 16-00 sampai pukul 20:00 wib. Selain itu, mereka juga harus rajin 

melaksanakan sholat berjama‟ah baik di masjid maupun di rumah. Apabila 

tidak melaksanakannya, kami tidak akan segan-segan untuk menghukum 

mereka 

7. Apa saja faktor pengambat yang bapak/ibu hadapi dalam melaksanakan pembinaan 

keagamaan itu ? 

Jawab : waktu dek, karna sikecil ini maunya bermin terus. 

8. Disamping adanya faktor penghambat, adakah faktor pendukung yang 

memudahkan bapak/ibu dalam membina keagamaan putra/putri ? serta apa 

solusinya? 

Jawab :  saya selalu membawanya kesekolah jadi banyak anak-anak yang selalu 

mengajak bermain. 
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20) Nama : Bapak Epin 

Desa : Ni’i Tanasa 

1. Saat ini usia bapak/ibu berapa ? 

Jawab : umur saya 40 tahun 

2. Jenjang pendidikan Bapak/Ibu ? 

Jawab : Sarjana pendidikan 

3. Apa pekerjaan ibu/Bapak saat ini ? 

Jawab : Guru SD 

4. Berapa anak Bapak/Ibu ? 

Jawab : 1 Orang 

5. Menurut bapak/ibu apakah agama itu penting? 

Jawab: iya  

6. Bagaimana cara bapak/ibu melakukan pembinaan, akidah ibadah, dan ahlak anak? 

Jawab : anak saya sudah besar, dia tinggal sama neneknya bantu-bantu neneknya 

dirumah, kalau masalah agama selain saya selalu mengingatkan sholat, dia juga 

selalu dengar-dengar ceramah melalui online di Hp nya, selalu pergi dimasjid 

setiap sore, kalau mengaji dia diajarkan sama neneknya. maka dari itu saya 

memberikannya kebebasan selama dia masih dijalan yang benar 

7. Apa saja faktor pengambat yang bapak/ibu hadapi dalam melaksanakan pembinaan 

keagamaan itu ? 

Jawab : waktu, saya jarang ketemu karena saya mengajar diluar kota 

8. Disamping adanya faktor penghambat, adakah faktor pendukung yang 

memudahkan bapak/ibu dalam membina keagamaan putra/putri ? serta apa 

solusinya? 

Jawab :  saya selalu menghubunginya, dan tentunya berkat orang tua saya yang 

selalu membantu. 
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21) Nama : Ibu Titin  

Desa : Lalombonda 

1. Saat ini usia bapak/ibu berapa ? 

Jawab : umur saya 43 tahun 

2. Jenjang pendidikan Bapak/Ibu ? 

Jawab : Tidak sekolah 

3. Apa pekerjaan ibu/Bapak saat ini ? 

Jawab : Pedagang 

4. Berapa anak Bapak/Ibu ? 

Jawab : 2 Orang 

5. Menurut bapak/ibu apakah agama itu penting? 

Jawab: Tentu 

6. Bagaimana cara bapak/ibu melakukan pembinaan, akidah ibadah, dan ahlak anak? 

Jawab : anak saya sekarang sudah besar-besar dek, sekarang mereka saya kasih 

masuk disekolah, jadi dia yang sering mengingatkan saya untuk sholat dek ngajarin 

ngaji dirumah, ya alhamdulillah dek, tapi saya tidak lupa juga untuk menasehatinya 

untuk hal-hal yang baik. 

7. Apa saja faktor pengambat yang bapak/ibu hadapi dalam melaksanakan pembinaan 

keagamaan itu ? 

Jawab : waktu, saya jarang ketemu karena anak saya tinggal dipasantren. 

8. Disamping adanya faktor penghambat, adakah faktor pendukung yang 

memudahkan bapak/ibu dalam membina keagamaan putra/putri ? serta apa 

solusinya? 

Jawab :  saya selalu menghubunginya, dan tentunya selalu mengingatkannya untuk 

tetap taat pada Allah SWT. 
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22) Nama : Ibu Ana 

      Desa : Lalombonda 

1. Saat ini usia bapak/ibu berapa ? 

Jawab : umur saya 52 tahun 

2. Jenjang pendidikan Bapak/Ibu ? 

Jawab : Tidak sekolah 

3. Apa pekerjaan ibu/Bapak saat ini ? 

Jawab : Pedagang 

4. Berapa anak Bapak/Ibu ? 

Jawab : 3 Orang 

5. Menurut bapak/ibu apakah agama itu penting? 

Jawab: iya penting 

6. Bagaimana cara bapak/ibu melakukan pembinaan, akidah ibadah, dan ahlak anak? 

Jawab: Saya selalu mengingatkan sholat dan mengaji, mereka juga selalu diajar 

sama orang tua saya yaitu neneknya, kalalu mereka berbuat salah saya kadang 

mencubitnya, kadang memarahinya apalagi kalau tidak mau mengaji saya marahi, 

kalau tidak dikasih gitu mereka tidak akan mau dek 

7. Apa saja faktor pengambat yang bapak/ibu hadapi dalam melaksanakan pembinaan 

keagamaan itu ? 

Jawab : waktu dan ekonomi 

8. Disamping adanya faktor penghambat, adakah faktor pendukung yang 

memudahkan bapak/ibu dalam membina keagamaan putra/putri ? serta apa 

solusinya? 

Jawab :  berkat ada TPA dan masjid. 
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POLA PEMBINAAN AGAMA ANAK OLEH ORANG TUA SINGLE PARENT DI 

KECAMATAN LALONGGASUMEETO 

 

CIRI-CIRI POLA PEMBINAAN 

Otoriter 

1 = Orang tua kaku dan keras dalam mendidik anak 

2 = Bersikap memaksa  terhadap anak 

3 = Suka Memberi hukuman 

Demokratis 

4 = Bersikap terbuka dalam mendidik anak 

5 = Berorientasi pada kebutuhan anak 

6 = Adanya Kontrol dan pembatasan 

Permisif 

7 =  Bersikap tertutup 

8 =  Memberi kebebasan penuh terhadap anak 

9 =  Hampir tidak ada komunikasi antara anak dan orang tua 

Ket: 

√ = Terlaksana 

X – Tidak Terlaksana 

 

NO NAMA 
POLA PEMBINAAN AGAMA ANAK 

KET     OTORITER DEMOKRATIS PERMISIF 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1            

2            

3            

4            

5            

6            

7            

8            

9            

10            

11            

12            

13            

14            

15            

16            

17            

18            

19            

20            

21            

 

HASIL OBSERVASI  



91 
 

 
 

POLA PEMBINAAN AGAMA ANAK OLEH ORANG TUA SINGLE PARENT DI 

KECAMATAN LALONGGASUMEETO 

 

CIRI-CIRI POLA PEMBINAAN 

Otoriter 

1 = Orang tua kaku dan keras dalam mendidik anak 

2 = Bersikap memaksa  terhadap anak 

3 = Suka Memberi hukuman 

Demokratis 

4 = Bersikap terbuka dalam mendidik anak 

5 = Berorientasi pada kebutuhan anak 

6 = Adanya Kontrol dan pembatasan 

Permisif 

7 =  Bersikap tertutup 

8 =  Memberi kebebasan penuh terhadap anak 

9 =  Hampir tidak ada komunikasi antara anak dan orang tua 

Ket: 

√ = Terlaksana 

X – Tidak Terlaksana 

 

NO NAMA 
POLA PEMBINAAN AGAMA ANAK 

KET     OTORITER DEMOKRATIS PERMISIF 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
1 RM X X X √ √ √ X X X Demokratis 

2 NP √ √ √ X X X X X X Otoriter 

3 JA X X X X X X √ √ √ Permisif 

4 HD X X X X X X √ √ √ Permisif 

5 FM √ √ √ X X X X X X Otoriter 

6 MU X X X √ √ √ X X X Demokratis 

7 SM X X X √ √ √ X X X Demokratis 

8 MN X X X X X X √ √ √ Permisif 

9 AN X X X X X X √ √ √ Permisif 

10 MI X X X √ √ √ X X X Demokratis 

11 RK X X X √ √ √ X X X Demokratis 

12 PT √ √ √ X X X X X X Otoriter 

13 RR X X X X X X √ √ √ Permisif 

14 JM X X X X X X √ √ √ Permisif 

15 UD √ √ √ X X X X X X Otoriter 

16 PA X X X X X X √ √ √ Permisif 

17 RA X X X X X X √ √ √ Permisif 

18 DS √ √ √ X X X X X X Otoriter 

19 NN √ √ √ X X X X X X Otoriter 

20 EP X X X X X X √ √ √ Permisif 

21 TT X X X X X X √ √ √ Permisif 

22 AN X X X X X X √ √ √ Permisif 
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