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Gambar 2. Mencari data ibu tunggal yang di Kelurahan Waetuno 

(Sumber : Dokumentasi pribadi, diambil 21 Mei 2018 

Gambar 3. Wawancara dengan ibu tungggal  Nia 

(Sumber : Dokumentasi pribadi, diambil 25 Mei 2018) 

 
Gambar 4. Wawancara dengan ibu tunggal  Bahi  dan anaknya Murni 

(Sumber : Dokumentasi pribadi, diambil 27 Mei 2018) 
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Gambar 5. Wawancara dengan ibu tunggal Mida 
(Sumber : Dokumentasi pribadi, diambil 29 Mei 2018) 

 
 
 

 
Gambar 6. Kegiatan ibu tunggal Mida pada saat membuat adonan kue  

untuk dijual 
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Gambar 7. Anak dari ibu tunggal Bahi, Murni duduk di teras rumah sambil  

jaga jualan bakso 

 
Gambar 8. Tempat kerja ibu tunggal Bahi di resort Patuno,  

gambar yang satu menunjukan dan gambar kedua lagi depan tempat makan 

 
Gambar 9. Tempat kerja ibu tunggal Nia di Mosaya yang ada di  

Kelurahan Waetuno 
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PEDOMAN OBSERVASI 

Peran Ibu Tunggal Dalam Membentuk Akhlak Anak Di Kelurahan Waetuno 

Kecamatan Wangi-Wangi Kabupaten Wakatobi 

Tujuan  : 

Observer : Mahasiswa Jurusan Pendidikan Agama Islam 

Observe : Ibu Tunggal dan  Anak dari Ibu Tunggal 

Pelaksanaan 

Hari/Tanggal : 

Pukul  : 

Tempat : 

 

 

Fokus Penelitian 

 

Indikator 

 

Aspek yang diamati 
 

1. Pola asuh yang 

diberikan oleh ibu 

tunggal dalam 

membentuk akhlak 

anak dikelurahan 

waetuno 

 

1. Pola asuh otoritatif 

2. Pola asuh Permisif 

3. Pola asuh otoriter  

4. Pola asuh Penyabar  

atau Pemanja dan 

Penelantar 

 

 

Mengamati kehidupan  

ibu tunggal dan anak ibu 

tunggal 

2. Kendala-

kendala ibu tunggal 

dalam membentuk 

akhlak anak di 

kelurahan waetuno. 

 

Kendala-kendala Ibu 

Tunggal 

Mengamati kendala ibu 

tunggal dalam 

membentuk akhlak anak 

 

 

 

 

 

 



 

82 
 

HASIL OBSERVASI 

POLA ASUH IBU TUNGGAL DALAM MEMBENTUK AKHLAK ANAK 

DI KELURAHAN WAETUNO KECAMATAN WANGI-WANGI  

KABUPATEN WAKATOBI 

 

No Observasi Deskripsi 

1. Mengamati kehidupan ibu 

tunggal dan anak 

Hal yang peneliti amati salah satunya 

mengenai sikap social  anak dari ibu 

tunggal. Berdasarkan hasil pengamatan 

tersebut peneliti melihat:  

1. anak dari Nia, Fitri sering sekali 

bermain dengan anak-anak disekitar 

rumahnya, komunikasi yang terjadi 

diantara mereka terjalin dengan 

baik apalagi dengan tetangga 

disamping rumahnya terlihat sekali 

keakrabannya. Sementara untuk dua 

anak dari ibu tunggal lainnya yaitu, 

Murni seringkali terlihat tidak 

bermain dengan anak-anak 

seusianya di sekitar lingkungan 

rumah mereka kecuali teman-teman 

sekolahnya yang datangi dia 

dirumahnya. Dari pengamatan 

terlihat bahwa Murni  seringkali 

berdiam diri didalam  rumah  saja 

ketika pulang dari sekolah dengan  

memainkan hpnya, menonton 

televisi atau tiduran saja sedangkan 

Nuru termasuk anak  yang suka 

bergaul dengan anak-anak yang 

seusianya di sekitaran lingkungan 

rumahnya dan Nuru  termasuk anak 

yang cerewet dan mudah akrab 

dengan orang lain, Nuru termasuk 

anak yang suka jalan apalagi kalau 

sudah diajak jalan oleh temannya 
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pasti langsung jalan setelah  minta 

ijin sama mamanya.  

Kemudian hal berikutnya yang 

diamati oleh peneliti adalah 

mengenai sikap ibu tunggal 

terhadap anak mereka. 

1. Nia tidak terlalu memaksakan 

kehendak pada anaknya dan jarang 

menggunakan nada tinggi ketika 

berbicara pada anaknya. 

2. Ibu Bahi seringkali menggunakan 

nada tinggi dan  membentak Murni 

terutama pada pagi hari ketika 

Murni tidak segera bangun dari 

tidurnya dan tidak segera berangkat 

sekolah apalagi Murni termasuk 

anak yang malas sekali kalau 

disuruh bangun pagi. 

3. Ibu Mida seringkali berteriak 

memanggil  anaknya Nuru, ketika 

Nuru tidak menyahuti ibunya ketika 

dipanggil. Ibu Mida seringkali 

membentak anaknya Nuru, ketika 

Nuru tidak menuruti apa yang 

diperintahkan. 

2. Mengamati kendala ibu 

tunggal dalam membentuk 

akhlak anak 

1. ibu Nia memiliki kendala terhadap 

perilaku anaknya Fitri yang suka 

membantah dan tidak menuruti apa 

yang diperintahkan ibunya. 

2. Ibu Bahi memiliki kendala terhadap 

perilaku Murni yang tidak mau 

mendengar ketika diberikan nasihat 

oleh ibunya dan Murni jarang 

membantu ibunya dalam 

mengerjakan pekerjaan rumah. 

3. ibu Mida memiliki kendala dimana 

anaknya kalau Nuru dikasih tau 

selalu melawan dan membantah apa 

yang dibilang oleh ibunya. 
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PEDOMAN WAWANCARA 

PERAN IBU TUNGGAL DALAM  MEMBENTUK  AKHLAK ANAK  

DI KELURAHAN WAETUNO  KECAMATAN WANGI-WANGI  

KABUPATEN WAKATOBI 

 

A. Untuk Ibu Tunggal 

1. Menurut anda peran dan tanggung jawab ibu terhadap anggota keluarga 

terutama anak?  

2. Jika anak melakukan kesalahan, apa yang akan anda lakukan terhadap 

anak? 

3. Jika anak anda meminta ijin untuk pergi dengan teman-temannya, apakah 

anda memberikan ijin kepadanya? 

4. Jika anak meminta sesuatu, apa yang anda lakukan? 

5. Ketika anak mengalami masalah, apakah anak pernah menceritakannya 

kepada anda? 

6. Ketika anda sudah berusaha mendidik anak seorang diri dengan baik, 

apakah anda merasa ada yang menjadi kendala selama ini? 
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B. Untuk Anak 

1. Apakah  ibu  anda bertanya kepada anda tentang kegiatan anda sehari-

hari? 

2. Ketika anda mengalami masalah, apakah  anda menceritakannya pada ibu 

anda? 

3. Apa yang dilakukan ibu anda ketika anda meminta sesuatu? 

4. Bagaimana sikap orang tua anda jika anda akan bergaul dengan teman-

teman anda? 

5. Bagaimana sikap anda jika ibu  anda menasihati anda? 
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TRANSKIP WAWANCARA 

 

Informan : Nia  

Lokasi  : Kelurahan Waetuno 

Waktu  : Waetuno, 25 Mei  2018 Jam. 09.30 (Pagi) 

Pertanyaan : 

7. Menurut anda apa peran dan tanggung jawab ibu terhadap anggota keluarga 

terutama anak?  

Jawab : To didik ana bou mai ako ane nojari anah leama, to hu’uke te imanga 

ako te anah bisa tolaha karamanto te doe, kene kuparamoneae dhi karaja’a jari 

ara na kumaraja pe’easa mbekamo na sumalah, antaeda ane ako nomandiri. 

(mendidik anak supaya menjadi anak yang baik, memberikan nafkah kepada 

anak walaupun saya mencari uang sendiri dan saya biasakan anak untuk 

bekerja jadi kalau dia bekerja sendiri tidak salah-salah lagi, dan supaya dia 

menjadi anak yang mandiri) 

8. Jika anak melakukan kesalahan, apa yang akan anda lakukan terhadap anak? 

Jawab : ara te anasu ane kesalahno, teiyaku mbeaka ku hu’uke te hukuma 

habuntu teiyaku ku hu’uke te nasehat ara mbeaka no rodongoe kenemo to 

hotola apiemo. (kalau anak saya melakukan kesalahan, saya tidak mau 

menghukumnya tetapi saya memberikan nasehat kalau dia tidak mau dengar 

juga ya paling kena marah). 

9. Jika anak anda meminta ijin untuk pergi dengan teman-temannya, apakah 

anda memberikan ijin kepadanya? 
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Jawab : Anasu ara wila dhi umpamo atau na wilamo ke kene-keneno mai 

salalu omelu te ijin dhi yaku, ya biasa no iso ku hu’uke te ijin ane ako no 

wila, toka ara ke melusu saga’a iso kueloe ako ane no’ala kokonaku seperti 

kutumpue dhi wila balua dhi para’aso. (anak saya kalau mau pergi kemana-

mana atau sama teman-temannya selalu minta ijin dulu sama saya, ya 

biasanya saya kasih ijin untuk pergi, tapi kalau saya lagi butuh sesuatu 

kadang saya panggil untuk mengambilkan apa yang di butuhkan seperti 

menyuruhnya untuk membelikan sesuatu di warung). 

10. Jika anak meminta sesuatu, apa yang anda lakukan? 

Jawab : Anasu ara no melu te paira-pairamo umpamo te doe mbeaka langsung 

ku hu’uke, ku emae lagi ako te paira na doe, ara ako te sikola’a ku hu’uke iso 

dho ara ane kene doe uka.   (anak saya kalau minta sesuatu contohnya minta 

uang tidak langsung saya kasih, saya tanya dulu untuk apa uangnya,kalau 

untuk keperluan sekolah ya saya berikan itupun kalau ada uang). 

11. Ketika anak mengalami masalah, apakah anak pernah menceritakannya 

kepada anda? 

Jawab : Anasu ara ane kemasalano pasti no tula-tula dhi yaku te masalah 

pairamo la bisa te masalah sikolah, kene masalah pribadinomo pasti no tula-

tula antaeda ku wa’a ara ane kemasalau tula-tula mbara nuhebunie,angga’aku 

naiyaku mbeaka buntu te mamau angga’aku kene hale tekene umai.(Anak 

saya kalau punya masalah pasti dia cerita sama saya baik itu masalah 

sekolahnya ataupun masalah pribadinya pasti dia cerita karena saya kasih tau 

kalau punya masalah cerita sama saya jangan ada yang disembunyikan, 
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anggap saya bukan hanya sebagai mamamu tapi anggap juga sebagai 

temanmu). 

12. Ketika anda sudah berusaha mendidik anak seorang diri dengan baik, 

apakah anda merasa ada yang menjadi kendala selama ini? 

Jawab : kendala no habuntu ara teiyaku ku hu’uke te nasehat ako te anah 

habuntu pe’esasu kene te anah mbeaka saga’a no hada selalu no malawa kene 

bantah kita poi, kene ara mbeae na doe no mohali ara teiyaku ku tanggung 

pe’esae ara mbeae na kene ako ta tumula-tula kene. (kendalanya karena pada 

saat saya menasehati anak seorang diri dan saat anak enggak mematuhi selalu 

melawan dan membantah, begitu juga pada saat enggak ada uang susah saya 

tanggung sendiri tidak ada teman untuk bercerita). 
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TRANSKIP WAWANCARA 

 

Informan : Bahi  

Lokasi  : Kelurahan Waetuno 

Waktu  : Waetuno, 27 Mei  2018 Jam. 04.30 (Sore) 

Pertanyaan : 

1. Menurut anda apa peran dan tanggung jawab ibu terhadap anggota keluarga 

terutama anak?  

Jawab : teikita berperan jari ina kene to jari bapak iso kakuaka no mo’boha 

sauri na jari janda ana sabane’e labea to dhani, to jari dua-duanya to jari ina 

kene to  jari bapa, maka no pokana kene mbalina hele mai atau masuana hele 

mai to didik’e, to tilikie kene to jagae ako ane no jari anah leama. (kita 

berperan sebagai ibu sekaligus menjadi seorang ayah itu tentunya berat sekali 

ya yang namanya seorang ibu tunggalkan semuanya harus bisa, bisa dua-

duanya jadi ibu dan jadi bapak, pada dasarnyakan sama seperti ibu-ibu atau 

orang tua yang lain yaitu mendidik, merawat dan menjaga anak saya supaya 

jadi anak yang baik). 

2. Jika anak melakukan kesalahan, apa yang akan anda lakukan terhadap anak? 

Jawab : ara te anah su melakukan te salah ya biasano iso teiyaku ku emae 

dulu noha’a no melakukan te salah, pasi ku emae maka kuhu’uke te nasehat 

loe-loe kene ku ndou-ndoue pake bahasa sopan ako tea anah. (kalau anak saya 

melakukan kesalahan ya biasanya saya tanya dulu kenapa melakukan 

kesalahan, setelah baru saya nasehati pelan-pelan terus saya tegur dengan cara 

yang sopan kepada anak). 
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3. Jika anak anda meminta ijin untuk pergi dengan teman-temannya, apakah 

anda memberikan ijin kepadanya? 

Jawab : Ara te anah no melu te ijin ako ane na wila kene-kenemo mai, ya 

kuhadae, toka ku ita lagi amila dhi umpa, ara no menyangkut kene masalah 

sikolah hale no hehenai koruo mia yak u hadae yang penting no to dhani 

namila kua umpa teyaku ku yakin te anah su no jarimo na jumaga karamano 

na orunguno. (jika anak minta ijin pergi dengan teman-temannya, ya 

mengijinkan, tapikan kita lihat dulu juga kemana dia pergikan,kalau 

menyangkut masalah sekolah seperti belajar kelompok maka saya ijikan. 

Kayak kemaren teman-temannya pada datang ke sini ajak anak saya pergi 

belajar kelompok  ya saya ijinkan yang penting jelas dia pergi kemana saya 

yakin anak saya bisa jaga dirinya). 

4. Jika anak meminta sesuatu, apa yang anda lakukan? 

Jawab : ara te anah su no melu tepaira-pairamo yaku emae dulu sidha no 

waralue ara mbeae antaeda kita sebagai inah labea to emae lagi ara te sidha 

no waralue ya to hu’uke emo, hale dhi dualo no melu te doe ako na bumalu te 

baju sikolah, pogauno te baju sikolah no morengkamo, ya teiyaku ku hu’uke 

emo ara ane ke doe, wana iso najari inah pe’esa ana ara te anah no melu 

tepaira-pairamo saga’a mbeaka langsungmo to hu’uke moniasi kene namisi 

ano. (jika anak meminta sesuatu ya saya tanya dululah betul-betul perlu apa 

tidak, karna kita sebagai ibu harus menanyakan juga kalau memang betul 

perlu ya kita kasih, kayak kemaren minta uang untuk beli baju sekolah, 

katanya bajunya sudah robek, ya saya kasih kalau ada uang, itulah jadi ibu 
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tunggal jika anak minta sesuatu seringnya tidak bisa kita penuhi sedih 

rasanya). 

5. Ketika anak mengalami masalah, apakah anak pernah menceritakannya 

kepada anda? 

Jawab : Anah su ara ane ke masalahno leama ke kene no mai, menyangkut 

masalah pelajaran biasa kene-keneno mai biasano naiya no tula-tula kene 

yaku, jari tetap teiyaku ku bantu e kene ku bimbing e. (anak saya kalau 

mempunyai masalah baik dengan teman, menyangkut masalah pelajaran 

maupun dengan masalah pribadinya pastinya dia selalu cerita sama saya, jadi 

tetap saya bantu dan di bimbing) 

6. Ketika anda sudah berusaha mendidik anak seorang diri dengan baik, apakah 

anda merasa ada yang menjadi kendala selama ini? 

Jawab : No koruo na kendalano ara tojari inah pe’esa apalagi dhi tilikia nu 

anah mai ara to hu’uke te nasehat anah saga’a mbeaka no rodongo, maka 

kendalano dhi tilikia nu wunua kene dhi laha’a razaki pe’esa saga’a ara ane 

masalah yaku ku hodoito pe’esa. (banyak kendala kalau menjadi ibu tunggal 

apalagi dalam hal mengurus anak kalau menasihati anak kadang-kadang tidak 

di dengar, kemudian kendalanya mengurus rumah cari rezeki sendiri kadang-

kadang kalau ada masalah saya nangis sendiri). 
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TRANSKIP WAWANCARA 

 

Informan : Mida 

Lokasi  : Kelurahan Waetuno 

Waktu  : Waetuno, 29 Mei  2018 Jam. 06.30 (Malam) 

Pertanyaan : 

1. Menurut anda apa peran dan tanggung jawab ibu terhadap anggota keluarga 

terutama anak?  

Jawab : To jari ina ya to didik e na anah  pake cara leama hale to tumpe dhi 

ngajia, sambahea ako ane ke akhlak leamano kene to hu’uke te nasihat ako no 

amala akoe na bapa no anteda matemo, kene anah to pasikolae ane ako no 

pande, teiyaku harai hada ako ane te anasu jari anah pande, sukses kene ana 

leama uka. (sebagai seorang ibu ya harus mendidik anak dengan baik seperti 

menyuruh mengaji, sholat supaya anak memiliki akhlak baik dan menasehati 

untuk mendoakan ayahnya yang sudah meninggal, tapi anak juga harus 

disekolahkan supaya pintar, saya sangat ingin anak saya menjadi anak yang 

pintar, sukses dan juga baik). 

2. Jika anak melakukan kesalahan, apa yang akan anda lakukan terhadap anak? 

Jawab : ara te anasu no mingku salah biasano iso teiyaku ku’emae lagi nohaa 

no mingku fanaiso, ara tesidha no salah ya teiyaku hetola’apie, mbeaka 

pernah teiyaku hapelie na anasu mai ara no mingku salah habuntu ko 

hetola’apie natu ara nomingku salah kene kudou-doue. (kalau anak-anak 

melakukan salah biasanya saya tanya dulu kenapa dia melakukan itu, kalau 
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memang dia salah ya saya marahin, tidak pernah saya pukul anak kalau anak 

buat salah paling saya marah kalau mereka berbuat salah dan saya nasehati). 

3. Jika anak anda meminta ijin untuk pergi dengan teman-temannya, apakah 

anda memberikan ijin kepadanya? 

Jawab : anasu ara na wila kene-keneno mai biasa no fa’aku lagi, umpamo iso 

na wila na aka-aka ke keneno mai sa kalasie ya teiyaku kuhadae, anasu kan 

no to’ogemo jari na dhanimoe na jaga karamano na orunguno, mbeaka 

kuangkae na anasu ara na wila ke keneno mai. (anak saya kalau mau pergi 

sama teman-temannya biasanya kasih tau dulu sama saya, misalnya mau pergi 

jalan-jalan sama teman satu kelas ya saya ijinkan, anak saya kan udah besar 

bisa jaga diri, saya tidak pernah larang anak kalau mau pergi sama temannya). 

4. Jika anak meminta sesuatu, apa yang anda lakukan? 

Jawab : anasu ara no melu te paira-pairamo umpamo na hada balu te baju 

biasa no wa’aku lagi na jari ara mbeae na balu te baju baru, kene teiyaku 

mbeaka langsung ku angkae mbeaka na jumari na balu habuntu naiyaku ku 

dou-doue ara pasimo na balu te keperluan sikolah akono jari na bumalu, kene 

no melampamo la’a maka kuhu’uke te doe na anasu mai ako te balanja akono. 

(anak saya kalau minta sesuatu misalnya ingin beli baju baru pasti dia bilang 

dulu ke saya boleh apa tidak, dan saya tidak langsung larang dia tidak boleh 

beli tapi saya kasih tau kalau udah beli semua keperluan sekolah boleh beli 

tapi sekarang jarang saya kasih uang untuk jajan 

5. Ketika anak mengalami masalah, apakah anak pernah menceritakannya 

kepada anda? 
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Jawab : Anasu ara ane kemasalano melampa makano tula-tula dhi yaku, 

leama te masalah pribadino ara te masalahno kene-keneno mai, teyaku dho 

kumente dhi anasu hamaka ara ane kemasalano melampa maka no tula-tula 

iyo kuwae gara ara ane kamasalau tula-tula dhi yaku mamamu ana.(Anak 

saya kalau ada masalahnya jarang dia cerita sama saya, baik itu masalah 

pribadinya atau masalahnya sama teman-temannya, saya juga heran sama 

anak saya kenapa kalau ada masalahnya jarang dia cerita sama saya padahal 

selalu saya kasih tau kalau ada masalahmu cerita juga sama mamamu ini). 

6. Ketika anda sudah berusaha mendidik anak seorang diri dengan baik, apakah 

anda merasa ada yang menjadi kendala selama ini? 

Jawab : kendalano iso saga’a no pokanamo la kene mbalina hele mai anah 

bou  ara to wae saga habuntu no malawa, talibangga mbeaka na rumodonggo, 

maka habuntu to wae ako leama akono seperti anasu ara to tumpue dhi ngajia 

saga mbeaka no rodonggoe malahan no nonton te tv. Kemudian uka 

kendalano tokalu dhi laha’a nu doe pe’esa apalagi te yaku te wowine, saga iso 

to waliako mina dhi karajaan labea aneho to heloa lagi uka, saba’ane to 

tangguh pe’esasu. (kendalanya kadang-kadang sama juga seperti ibu-ibu yang 

lain anak kalau dikasih tau sama orang tua melawan, membantah tidak mau 

dengar, padahal yang dikasih tau untuk kebaikan dia juga seperti anak saya 

disuruh ngaji kadang-kadang tidak di dengar sibuk nonton tv. Kemudian 

kendalanya capek cari uang sendiri apalagi saya perempuan, kadang-kadang 

pulang kerja harus masak lagi, semua ditangung sendiri). 
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TRANSKIP WAWANCARA 

 

Informan : Fitri (Anak Ibu Tunggal) 

Lokasi  : Kelurahan Waetuno 

Waktu  : Waetuno, 25 Mei  2018 Jam. 09.30 (Pagi) 

Pertanyaan : 

6. Apakah ibu anda bertanya kepada anda tentang kegiatan anda sehari-hari? 

Jawab : iya mamaku selalu bertanya tentang kegiataan saya sehari-hari  

7. Ketika anda mengalami masalah, apakah anda menceritakannya pada orang 

tua anda? 

Jawab : iya saya cerita sama mama saya karena mama saya selalu bilang 

kalau ada masalah harus cerita. Baik itu masalah sekolah atau masalah 

pribadiku.  

8. Apa yang dilakukan orang tua anda ketika anda meminta sesuatu? 

Jawab : ditanya dulu untuk apa misalnya saya minta uang, dan memang tidak 

langsung dikasih tapi kalau sudah beberapa kali minta ya diberikan juga 

9. Bagaimana sikap orang tua anda jika anda akan bergaul dengan teman-teman 

anda? 

Jawab : mama saya biasa saja kalau saya bergaul dengan teman-teman karena 

mama saya kenal juga dengan teman-teman saya. 

10. Bagaimana sikap anda jika orang tua anda menasihati anda? 

Jawab : kalau mama saya lagi menasihati saya diam-diam saja dan 

mendengarkan apa yang dia bilang. 
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TRANSKIP WAWANCARA 

 

Informan : Murni (Anak Ibu Tunggal) 

Lokasi  : Kelurahan Waetuno 

Waktu  : Waetuno, 27 Mei  2018 Jam. 04.30 (Sore) 

Pertanyaan : 

1. Apakah ibu anda bertanya kepada anda tentang kegiatan anda sehari-hari? 

Jawab : ibu saya selalu bertanya tentang kegiatan sehari-hari. 

2. Ketika anda mengalami masalah, apakah anda menceritakannya pada orang 

tua anda? 

Jawab : saya selalu cerita setiap kali ada masalah. 

3. Apa yang dilakukan ibu anda ketika anda meminta sesuatu? 

Jawab : dia tanya alasannya dulu kalau alasannya untuk yang berguna dia 

kasih tapi kalau tidak yang berguna dia tidak kasih. 

4. Bagaimana sikap orang tua anda jika anda akan bergaul dengan teman-teman 

anda? 

Jawab : ibu selalu ramah dengan teman-teman saya  tapi ibu selalu tekankan 

untuk tidak bergaul terlalu bebas. 

5. Bagaimana sikap anda jika orang tua anda menasihati anda? 

Jawab : kalau ibu memberikan nasihat selalunya saya terima dan tidak 

membantah. 
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TRANSKIP WAWANCARA 

 

Informan : Nuru (Anak Ibu Tunggal) 

Lokasi  : Kelurahan Waetuno 

Waktu  : Waetuno, 29 Mei  2018 Jam. 06.30 (Malam) 

Pertanyaan : 

1. Apakah  ibu  anda bertanya kepada anda tentang kegiatan anda sehari-hari? 

Jawab : mama saya jarang bertanya tentang kegiatan saya sehari-hari. 

2. Ketika anda mengalami masalah, apakah  anda menceritakannya pada ibu 

anda? 

Jawab : saya jarang cerita kalau ada masalah ke mama saya apalagi kalau 

masalah pribadi palingan kalau saya cerita hanya masalah yang terkait dengan 

sekolah saja. 

3. Apa yang dilakukan ibu anda ketika anda meminta sesuatu? 

Jawab : kalau saya minta sesuatu biasanya tidak langsung dikasih tapi tidak 

dilarang juga paling mama kasih tau dulu kalau sudah ada untuk apa beli lagi 

4. Bagaimana sikap orang tua anda jika anda akan bergaul dengan teman-teman 

anda? 

Jawab : mama saya tidak pernah larang saya bergau dengan siapapun yang 

penting saya bisa jaga diri. 

5. Bagaimana sikap anda jika ibu  anda menasihati anda? 

Jawab : yah saya dengarkan setiap apa yang dibilangkan ibu saya. 

 

 



 

98 
 

 
 

 

 

 

 



 

99 
 

 
 

 

 

 

 

 



 

100 
 

 



 

101 
 

 
 

 

 

 

 



 

102 
 

 
 

 

 

 

 

 



 

103 
 

 


