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Lampiran.1 

Data Anak Putus Sekolah di Desa Inotu Mewao 

Kecamatan Poli-Polia Kabupaten Kolaka Timur 

No Nama  Umur  Jenis 

Kelamin 

Jenjang 

Putus 

Sekolah  

Kelas  Pekerjaan  Alasan 

Tidak 

Sekolah 

1 Muh. Alam 12 L SD 5 - Ekonomi 

2 Ucok Bayu 13 L SD 6 Kerja 

sawah 

Ekonomi 

3 Karmila 

Sari 

17 P SMP 3 - Menikah 

4 Rahmat 

Hendra 

12 L SD 5 - Ekonomi 

5 Angelisa 18 P SMP 3 - Menikah 

6 Rahma 

Anggun 

12 P SD 6 Penjahit Ekonomi 

7 Iyan 

Hidayat 

17 L SMP 2 Bengkel Ekonomi 

8 Mirnayanti 9 P SD 4 - Ekonomi 

9 Ardiansyah 15 L SD 6 - Ekonomi 

 Sumber : Data Desa Inotu Mewao, Poli-Polia, Kolaka Timur. 
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TRANSKRIP OBSERVASI 

Penelitian Pola Pembinaan Orang Tua Terhadap Akhlak Anak Putus 

Sekolah  

Desa Inotu Mewao  

No  Waktu  Jenis Pengamatan 

1 27 Februari 

2018 

Lokasi objek penelitian 

2 28 Februari 

2018 

Lingkungan pergaulan objek penelitian 

3 2 Maret 2018 Gambaran pembinaan orang tua terhadap anak 

putus sekolah 

4 5 Maret 2018 Observasi akhlak anak putus sekolah 

5 6 Maret 2018 Observasi akhlak anak putus sekolah 

6 7 Maret 2018 Gambaran pembinaan orang tua terhadap anak 

putus sekolah 

7 8 Maret 2018 Proses pembinaan orang tua terhadap anak putus 

sekolah 

8 9 Maret 2018 Observasi akhlak anak putus sekolah 

9 10 Maret 2018 Observasi akhlak anak putus sekolah 

10 12 Maret 2018 Observasi akhlak anak putus sekolah  
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Lampiran.3 

PEDOMAN OBSERVASI 

DI DESA INOTU MEWAO KECAMATAN POLI-POLIA 

1.   Letak geografis Desa Inotu Mewao. 

2.   Penerapan pola pembinaan orang tua terhadap akhlak anak putus sekolah di 

desa Inotu Mewao Kecamatan Poli-Polia Kabupaten Kolaka Timur. 

3.   Kegiatan anak dirumah. 

4.   Aktivitas orang tua dan anak. 

5.   Gambaran prilaku akhlak anak putus sekolah. 

6.   Pelaksanaan pembinaan akhlak yang dilakukan orang tua bagi anak. 
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Lampiran.4 

PEDOMAN WAWANCARA KEPADA ORANG TUA 

DI DESA INOTU MEWAO KECAMATAN POLI-POLIA 

1.    Berapa umur bapak dan ibu? 

2.    Siapa nama anak bapak dan ibu? 

3.    Bagaimana cara  bapak dan ibu membina akhlak anak? 

4.    Sejak kapan pendidikan akhlak itu perlu diberikan kepada anak? 

5.   Kapan waktu pelaksanaan dalam membina pendidikan akhlak anak yang 

bapak lakukan? 

6.    Motivasi apa saja yang bapak dan ibu gunakan dalam melakukan kegiatan 

keagamaan? 

7.    Bagaimana  perilaku  anak  sehari-hari  dengan  adanya  pembinaan  dari 

bapak dan ibu ? 

8.    Apakah  ibu  memantau  kegiatan  anak  yang  meliputi  shalat,  mengaji, 

bergaul dengan teman dan lainnya? 

9.    Ketika anak melakukan kesalahan apa yang bapak dan ibu lakukan? 

10.  Apa  problematika  atau  masalah  yang  muncul  dalam  mendidik akhlak 

anak? 

11.  Bagaimana  solusi  yang  bapak  ibu  tempuh  dalam  mengatasi  masalah 

tersebut? 

12.  Apa yang mempengaruhi anak hingga putus sekolah? 
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PEDOMAN WAWANCARA UNTUK ANAK PUTUS SEKOLAH 

DI DESA INOTU MEWAO KECAMATAN POLI-POLIA 

1. Apa yang anda lakukan setiap hari ? 

2. Dimana anda setiap hari ? 

3. Suka berpergian dimana ? 

4. Suka dirumah atau diluar rumah ? 

5. Bagaimana pergaulan anda dengan teman sebaya ? 

6. Bagaimana pergaulan anda terhadap orang yang lebih tua ? 

7. Bagaimana kedekatan anda dengan orang tua anda ? 

8. Bagaimana kedekatan anda dengan keluarga-keluarga anda ? 

9. Apa kegiatan anda ketika teman-teman yang lainnya tengah bersekolah ? 

10. Apa alasan utama anda sehingga berhenti bersekolah ? 

11. Apakah ada dorongan dari luar sehingga anda berhenti sekolah ? 

12. Apakah ada dorongan dari luar sehingga anda berhenti sekolah ? 
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Lampiran.5 

FILE NOTE OBSERVASI 

Kode file                     : 01-Skripsi/Observasi/2018 

Hari/Tanggal              : Senin, 26 Februari 2018 

Tempat                       : Desa Inotu Mewao 

Waktu                         : 09.00 WITA 

Topik                          : Letak Geografis Desa Inotu Mewao 

Dari hasil observasi, diperoleh diperoleh informasi dan data-data bahwa 

Desa Inotu Mewao secara geografis merupakan desa yang berada dalam wilayah 

Kecamatan Poli-Polia, Kabupaten Kolaka Timur, Propinsi Sulawesi Tenggara. 

Desa ini terbagi atas empat Dusun yaitu Dusun I Inotu Mewao, Dusun II Polmas, 

Dusun III Pada Idi, Dusun IV Karang sari. Seiring dengan berkembangnya 

wilayah pemekaran Kolaka Timur dan meningkatnya hubungan sosial , maka 

terbentuklah Desa Inotu Mewao yang di Mulai di Tahun 2012. 

Desa Inotu Mewao merupakan salah satu dari 12 desa di wilayah 

Kecamatan Poli-Polia, yang terletak 200m ke arah selatan dari pusat kecamatan. 

Desa Inotu Mewao  mempunyai luas wilayah seluas 50.000 m
3
. Jumlah penduduk 

Desa Inotu Mewao mempunyai jumlah penduduk 627 Jiwa. Dengan tingkat 

pendidikan Sarjana S1  4 orang, SMA 28 orang, SMP 35 orang, SD 42 orang dan 

yang putus sekolah 9 orang.  
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Lampiran.6 

FIELD NOTE WAWANCARA 

Kode File                    : 01-Skripsi/DI/Wawancara/2018 

Hari, Tanggal             : Selasa, 27 Februari 2018 

Topik                         :  Permohonan  izin  penelitian  dan  menanyakan  tentang  

data monografi desa 

Lokasi                        : Kantor Desa Inotu Mewao 

Informan                    : Nursyamsi (Kepala Desa)  

Sekitar pukul 08.00 peneliti sudah berada di kantor Kepala. Setelah itu  

peneliti  segera  menuju  ke  ruangan  untuk  menanyakan  kepada  bapak 

Nursyamsi. Untuk meminta izin penelitian dan menanyakan data monografi desa 

Peneliti           : Assalamualaikum pak. 

Kepala Desa    : Wa’alaikumsalam mas, mau bertemu dengan siapa? 

Peneliti           : Dengan pak desa, pak. 

Kepala Desa    : Ow ada perlu apa ya de? 

Peneliti           :  Sebelumnya  perkenalkan  pak,  saya  Muhamad  Abd Salam, 

Mahasiswa IAIN Kendari semester 8, kedatangan saya kesini 

bertemu dengan bapak ingin meneliti tentang pola pembinaan 

orang tua terhadap akhlak anak putus sekolah di Desa ini. 

Kepala Desa    : Sebelumnya ada tidak surat penelitian dari kampus? 

Peneliti           : Ada pak. 

Kepala Desa    : ya sudah mas, apa yang ingin ditanyakan? 
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Kemudian saya menyampaikan tujuan dan maksud kedatangan saya. 

Setelah beliau  mendengarkan  penjelasan  saya,  maka  dengan  respon  yang  

positif  bapak Kepala Desa mempersilakan saya untuk melaksanakan yang 

menjadi tujuan saya. Sekilas saya melihat keramahan yang ditunjukkkan oleh 

bapak Nursyamsi. Beliau memang orang yang ramah dan santun. Beliau juga 

berkata kepada saya bila ada data yang dibutuhkan supaya menghubungi Abdul 

Naim (Staf Kantor Desa) selang 5 menit setelah mendapat izin penelitian. Saya 

menuju Abdul Naim, saya pun langsung menyampaikan maksud dan tujuan 

kedatangan saya. Setelah mendapat data- data  monografi  desa .  Setelah  itu  

saya  berpamitan untuk pulang. 
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FIELD NOTE WAWANCARA 

Kode file                     : 05-Skripsi/DI/wawancara/2018 

Hari, Tanggal             : Rabu, 28 Februari 2018 

Topik                         : D ata monografi desa 

Lokasi                          : Rumah Abdul Naim 

Informan                      : Abdul Naim ( Staf desa ) 

Waktu                          : 10.00 Wita 

Setelah  mendapat  izin  dari  kepala  desa  dan  data-data  monografi  desa 

saya dapatkan. Hari ini tepat pukul 10.00 Wita saya bergegas menemui informan 

selanjutnya. 

Peneliti  : Assalamualaikum pak. 

Bapak Naim  : Wa’alaikumsalam mas, ada perlu apa mas? 

Peneliti           :  Sebelumnya  perkenalkan  pak,  saya  Muhamad  Abd Salam, 

Mahasiswa IAIN Kendari semester 8, kedatangan saya kesini 

bertemu dengan bapak ingin meneliti tentang pola pembinaan 

orang tua terhadap akhlak anak yang putus sekolah di Desa ini. 

Bapak Naim   : Sebelumnya ada tidak surat penelitian dari kampus? 

Peneliti           : Iya, ada pak. Ini! 

Bapak Naim    : Ya sudah mas, apa yang ingin ditanyakan? 

Peneliti           : Berapa banyak jumlah penduduk Desa Inotu Mewao? 
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Bapak Naim   : Jumlah penduduk Desa Inotu Mewao 627 jiwa.  

Peneliti           : Apa saja pekerjaannya pak? 

Bapak Naim  : Rata-rata di desa ini adalah petani kemudian ada pula yang bekerja 

sebagai buruh pabrik 

Peneliti              : Ada berapa kk yang terdapat di di desa ini, dan berapa dusun ? 

Bapak Naim    : Ada 178 kk yang terbagi di empat dusun. yaitu Dusun I Inotu 

Mewao, Dusun II Polmas, Dusun III Pada Idi, Dusun IV Karang 

sari. 

Peneliti           : Ada berapa anak-anak yang putus sekolah di desa ini? 

Bapak Naim   : Sekiranya ada banyak tuh yang anak-anak sudah putus sekolah, 

nanti aku tamani cek di masyarakat ada berapa jumlahnya. 

Peneliti           : Terimakasih pa katas waktu dan informasinya. 

Bapak Naim : Iya mas. 
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FIELD NOTE WAWANCARA 

Kode file                     : 07-Skripsi/DI/Wawancara/2018 

Hari, Tanggal             : Sabtu, 10 Maret 2018 

Topik                         : Pembinaan akhlak pada anak 

Lokasi                        : Dirumah bapak Romin 

Informan                     : Romin (orang tua anak putus sekolah) 

Waktu                         : 15.30 Wita 

Setelah shalat ashar (pukul 15.18 WIB) penulis menuju ke rumah 

narasumber yang pertama,  sehari  sebelumnya  memang sudah  diberi  tahu  dan  

bersedia  untuk berbagi pengalaman. Kami duduk diteras rumah yang, disuguh 

teh dan camilan. 

Peneliti           : Assalamu'alaikum  

Responden      : Waalaikumsalam  

Responden      : Silahkan duduk 

Peneliti           : Ya, pak 

Peneliti           : Kedatangan saya ke rumah bapak yang pertama silaturahmi, 

yang kedua supaya bapak membantu saya 

Responden     : Apa yang bisa saya bantu? 

Peneliti           : Begini pak, saya kan mahasiswa yang sedang membuat tugas 

akhir dan mengadakan penelitian di Desa Inotu Mewao  ini. 

Bapak sebagai respondennya.  Saya  minta  nanti  menjawab  

pertanyaan-pertanyaan yang akan saya berikan kepada bapa 

Responden     : Iya, mas silakan 

Peneliti           : Bagaimana cara bapak dalam membina pendidikan akhlak anak? 
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Responden     : Caranya nggih sak sagete kula lan semampune kulo, selagi saya 

dan istri mampu mendidik dan membimbing, maka saya 

lakukan  sendiri tetapi bila saya tidak mampu, maka saya 

serahkan kepada bapak ustad untuk mengaji dan di bimbing 

Peneliti           : Sejak usia berapakah bapak melakukan pendidikan akhlak anak? 

Responden     : Persoala seperti itu saya serahkan sama ibu, mungkin, 

Ketika masuk sekolah dasar sampai anak sudah dewasa/baligh. 

Peneliti           : Kapan waktu pelaksanaan dalam membina pendidikan akhlak 

anak yang bapak lakukan? 

Responden     : Ketika waktu shalat   tiba, bila saya pulang lebih awal dari 

sawah saya  langsung  menanyakan  nang  sampun  shalat 

dereng? Selain itu sehabis maghrib saya menyuruh anak utk 

membaca Al-Qur'an, tapi jika disuruh malas selalu saja ingin 

beraktivitas diluar 

Peneliti           :   Motivasi   apa   yang   bapak   berikan   kepada   anak   agar   

mau melaksanakan kegiatan keagamaan? 

Responden     : Dengan mengingatkan anak, dia sudah senang dan semangat 

untuk melaksanakan  kegiatan  keagamaan,  misalnya  ketika 

shalat tiba 

Peneliti           : Apakah bapak memantau kegiatan keagamaan anak yang 

meliputi shalat, mengaji, TPA? 

Responden     : Ya, jika sempat memantau ketika shalat dan TPA 

Peneliti           : Apakah anak bapak sering melakukan shalat? Berikan alasanya 
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Responden     : Anak saya sekarang agak sulit karena dahulu ketika masih 

kecil anak saya lebih banyak bermain 

Peneliti           : Apakah anak bapak sering menuruti perintah apabila disuruh 

untuk melaksanakan kegiatan keagamaan? 

Responden     : Kadang-kadang  langsung  menuruti   perintah  saya   tetapi 

kadang juga tidak mau menuruti perintah saya, anak saya itu lebih 

senang bermain dari pada untuk melaksanakan kegiatan 

Keagamaan 

Peneliti          : Apa problematika yang muncul dalam pembinaan pendidikan 

akhlak? 

Responden     :  Anak  saya  itu  nakal,  jadi  saya  sedikit  merasa  kesulitan  

dalam mendidik anak, misalnya ketika anak sedang asyik 

bermain dengan teman-temannya,   padahal   waktu   shalat telah 

tiba. Ketika saya menghampiri ditempat bermain untuk 

menyuruhnya pulang ke rumah dan melaksanakan shalat kadang 

ia malah mengulur-ulur waktu shalat. Ia berkata mangkih riyin lek 

shalat dolanane wong dereng rampung. Apalagi bila anak 

disuruh untuk mengulangi pelajaran yang sudah di dapat dari 

kajian remaja oleh bapak ustad anak merasa malas. Ketika anak 

diberi pendidikan keagamaan kadang anak tidak mau karena ia 

lebih senang bermain dari pada diberi pendidikan agama 

Peneliti           :  Bagaimana  solusi  yang  ditempuh  untuk  mengatasi  

problematika dalam pembinaan pendidikan akhlak anak? 
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Responden :     Ketika anak saya sulit untuk menunaikan shalat lima waktu, 

saya memberi  motivasi  kepada  anak  dan  mengingatkan  anak  

jika  lalai shalat, dengan begitu anak merasa senang dalam 

mengerjakan shalat. Sedangkan bila anak saya malas untuk 

berangkat ke kajian remaja maka saya membujuknya serta 

memberi  uang jajan, dengan begitu anak saya mau berangkat 

Peneliti           : Terima kasih ya pak, atas waktu serta jawabannya 

Responden     : Ya…, sama-sama mas 

Peneliti           : Assalamu'alaikum 

Responden     : Waalaikum salam 
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FIELD NOTE WAWANCARA 

Kode file                     : 08-Skripsi/DI/Wawancara/2018 

Hari, Tanggal             : Sabtu, 10 Maret 2018 

Topik                         : Pembinaan akhlak pada anak 

Lokasi                        : Dimasjid Desa Inotu Mewao 

Informan                     : Rohim ( orang tua anak putus sekolah )  

Waktu                         : 18.25 Wita 

Setelah shalat magrib peneliti menemui bapak Rohim dimasjid. Disini 

penulis bertujuan untuk meminta persetujuan diwawancarai akan tetapi beliau 

tidak mau.  

Peneliti           : Assalam mualaikum 

Responden      : Waalaikum salam 

Peneliti           : Maaf pak mengganggu waktunya sebentar 

Responden      : Iya de, ada apa? 

Peneliti           : Begini pak saya mau minta waktu dan bantuan bapak sebentar 

untuk berbagi pengalaman tentang mendidik akhlak anak 

Responden     : Untuk apa de ? 

Peneliti           : Untuk tugas akhir kuliah saya pak 

Responden     :Lagi pula anak saya nakal susah dikasih tau dan tidak pernah 

nurut apa kata orang tua, jadi sekarang saya biarkan saja 

bagaimana tingkah lakunya. Mending ade cari yang lain saja 

untuk tugas itu 

Peneliti           : Iya pak, maaf bila mengganggu waktunya. Assalam mualaikum.  
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FIELD NOTE WAWANCARA 

Kode file                     : 14-Skripsi/DI/Wawancara/2018 

Hari, Tanggal             : Rabu, 07 Maret 2018 

Topik                         : Pembinaan akhlak pada anak 

Lokasi                        : Di rumah Bapak Sutarmin  

Informan                     : Jaelani 

Waktu                         : 18.30 Wita 

Kebetulan saya bertemu bapak Jaelani dirumah bapak Sutarmin yang 

berjualan dirumahnya. Saya bermaksud meminta ijin untuk mewawancarai  

dirumahnya  akan  tetapi beliau tidak mau.  Saya  hanya  mengobrol beberapa 

hal saja tentang anak beliau. 

Peneliti           : Assalam mualaikum pak 

Responden      : Waalaikum salam 

Peneliti           :  Maaf  pak  mengganggu  waktunya,  saya  mau  minta  tolong  

untuk berbagi pengalaman tentang mendidik akhlak anak. 

Responden     : Pengalaman apa mas? 

Peneliti           : Ya pengalaman tentang bagaimana cara bapak mendidik anak 

Responden     : Anak saya itu nakal, tidak mau menuruti perkataan orang tua, saya 

sering menghukum  dan  memarahinya  akan  tetapi dia  malah 

makin bandel,  setiap  dinasehati  bukannya  berpikir  malah  pergi  

bermain dengan  temannya  sampai  tidak  kenal  waktu  bahkan  

kadang  tidak pulang berhari-hari 

Peneliti           : Apakah anak bapak tidak ikut kajian remaja? 
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Responden     : Tidak ikut kok mas, setiap kali saya suruh saja tidak mau, ya 

sudah sekarang saya biarkan saja. Soalnya saya juga sudah 

bingung dan kuwalahan menghadapinya. Ya sudah mas saya 

pulang dulu 

Peneliti           : Iya pak silakan. 
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FIELD NOTE WAWANCARA 

Kode file                     : 09-Skripsi/DI/Wawancara/2018 

Hari, Tanggal             : Senin, 12 Maret 2018 

Topik                         : Keseharian anak putus sekolah 

Lokasi                        : Di kantor desa  

Informan                     : Ucok Bayu 

Waktu                         : 02.30 Wita 

 

 Disiang hari menjelang sore, peneliti berjalan-jalan menelusuri desa Inotu 

Mewao sambil melihat keadaan desa. Setibanya dikantor desa saya bertemu salah 

seorang anak yang putus sekolah, pada saat itu saya langsung mewawancarai anak 

tersebut. 

Peneliti : Assalamualaikum. 

Ucok Bayu : Waalaikumsalam. 

Peneliti : Lagi buat apa cok, sudah dari tadi ? 

Ucok Bayu : Tidak ada kak. Tunggu teman saja. Emangnya kenapa ? 

Peneliti  : Kalau Ucok tidak sekolah sama teman-teman yang lainnya, kamu 

ngapain saja, dan dimana kamu dimana saja? 

Ucok Bayu : Kaka ada uangkah mau tanya-tanya? 

Peneliti : Mau tau saja ucok gimana orangnya. 

Ucok Bayu : Yah saya paling dirumah, atau kalau tidak dirumah, kadang 

disawah bantu-bantu orang tua. 
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Peneliti : Emangnya Ucok tidak niat sekolah lagi sama teman-teman yang 

lainnya? 

Ucok Bayu : Sudah malas kak. Biaya sekolah juga orang tua tidak mampu, 

mending saya ke sawah saja biar bantu-bantu mereka. 

Peneliti : Kamu tidak malu dengan teman-temanmu yang lain sekolah. 

Ucok Bayu : Tidak urus kak. 

Peneliti : Oh begitu ya.  
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FIELD NOTE WAWANCARA 

Kode file                     : 13-Skripsi/DI/Wawancara/2018 

Hari, Tanggal             : Senin, 5 Maret 2018 

Topik                         : Keseharian anak putus sekolah 

Lokasi                        : Di rumah Rahmat Hendra 

Informan                     : Rahmat Hendra 

Waktu                         : 08.30 Wita 

 Waktu itu, 08.30 saya menemukan seorang anak yang seumuran SD 

sedang bermain-main sendiri diteras rumahnya, kemudian saya pun mampir 

dirumahnya untuk menghampirinya. 

Peneliti : Assalamualaikum de. 

Responden : Walaikumsalam, mari kak. 

Peneliti : Adik tidak sekolah yah? 

Responden : Iyo tidak. Saya memang tidak sekolah, sudah berhenti. 

 Setelah sepintas diamati, dia anaknya seperti orang berkebutuhan khusus 

dalam artian tidak begitu normal dibanding anak yang lain, dia besar tapi terlihat 

keanak-anakan. 

Peneliti : Nama kamu siapa ? 

Responden : Nama saya Hendra. 

Peneliti : Hendra kenapa bisa berhenti sekolah? 

Responden  : Tidak mau, tidak ada teman. 

Peneliti : Orang tuanya mana, kenapa tidak memperhatikan Hendra? 

Responden : Bapak dan mama sibuk kerja, malam baru pulang. 



87 
 

 
 

Peneliti : Jadi Hendra ngapain saja kalo tidak sekolah? 

Responden : Tinggal saja dirumah, jaga rumah, main-main diirumah. Mengaji 

sama guru ngaji kalo teman-teman sudah pada pulang sekolah. 

Peneliti : Orang tua kamu tidak ngajarin kamu mengaji? 

Responden : Tidak, dia capek kalo pulang dari kerja. 

Peneliti : Oh iya, kalau gitu saya pamit dulu. Assalamualaikum. 

Responden : Waalaikumsalam. 
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FIELD NOTE WAWANCARA 

Kode file                     : 10-Skripsi/Wawancara/2018 

Hari, Tanggal             : Jumat, 09 Maret 2018 

Topik                         : Keseharian anak putus sekolah 

Lokasi                        : Di rumah Rahma Anggun 

Informan                     : Rahma Anggun 

Waktu                         : 16.30 Wita 

 Kali ini saya berkunjung ke rumah Rahma Anggun untuk 

mewawancarainya, sebelumnya sudah meminta izin kepada Rahma untuk peneliti 

dapat bersilatirahim sekaligus menanyakan respondon tentag aktivitas anak putus 

sekolah. 

Peneliti : Assalamualaikum, selamat sore. 

Responden  : Walaikumsalam. 

 Karena responden kali ini perempuan, sehingga kami berbicara diluar 

rumah, karena ibu Rahma juga belum pulang dari sawah. 

Peneliti : Rahma sudah lama kamu berhenti sekolah? 

Responden  : Iya kak, semenjak saya lulus SD saya sudah berhenti sekolah. 

Peneliti : Kenapa kamu tidak lanjutkan sekolahmu di SMP? 

Responden  : Mau bagaimana lagi, ibu saya tidak mau lagi mensekolahkan 

saya, karna alasan ibu tidak mampu mau melanjutkan sekolah saya, 

malah saya disuruh kadang ikut ke sawah bersama ibu. 

Peneliti : Jadi, apa aktivitas kamu selama ini jika tidak bersekolah? 
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Responden : Yah saya kadang ikut ke sawah, terus saya juga kadang kerja 

menjahit dirumah tante kalau lagi ada pesanan.  

Peneliti : Bagaimana hubunganmu dengan ibumu dirumah? 

Responden : Baik. 

Peneliti : Apakah kamu kadang bimbing oleh ibumu atau diajari mengaji 

sama ibu kamu? 

Responden : Oh kalau itu saya mengaji sama guru ngaji saya, jadwalnya sudah 

ada, jadi kami mengaji bareng sama teman-teman yang lain yang 

sekolah. Jadi kalau teman-teman sudah pulang dari sekolah. Jadi 

waktunya kita mengaji ditempat TPQ yang ada di dekat rumah. 

Peneliti : Jika masih ada kesempatan, apakah rahma masih mau bersekolah? 

Responden : Kalau keadaan seperti ini, jadi malas lagi untuk sekolah kak. Apa 

lagi kalau saya sudah kerja menjahit dirumah tante saya, jadi bisa 

menghasilkan uang sendiri tanpa minta lagi sama orang tua. 

Peneliti : Ini tidak lama lagi magrib, saya pamit kalau begitu dan terima 

kasih informasinya. 

Responden : Iya kak, sama-sama.   
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Lampiran.7  

DOKUMENTASI 

Gambar Keterangan 

 Kegiatan wawancara 

kepada Ibu Jaelani 

salah satu orang tua 

yang anaknya telah 

putus sekolah karena 

faktor kesibukan dari 

orang tua. 

 Kegiatan wawncara 

kepada Ibu Murni salah 

satu orang tua yang 

anaknya telah putus 

sekolah karena faktor 

ekonomi keluarga. 
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DOKUMENTASI 

 

Gambar Keterangan 

 Kegiatan masyarakat 

Desa Inotu Mewao 

Yasinan bersama setiap 

malam jumat yang 

diadakan di rumah 

warga secara bergilir, 

anak yang putus 

sekolah turut 

berpartisipasi dalam 

kegiatan tersebut. 

 Kegiatan tausiah oleh 

tokoh masyarakat 

bersama orang tua 

dalam memberikan 

pemahaman rohani 

kepada anak-anak Desa 

Inotu Mewao. 
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DOKUMENTASI 

 

Gambar Keterangan 

 Kegiatan pengamatan 

langsung terhadap 

terhadap akhlak anak-

anak dalam proses 

kegiatan baca tulis Al-

Quran (BTQ). 

 Kegiatan pengamatan 

langsung terhadap 

terhadap akhlak anak-

anak dalam proses 

kegiatan baca tulis Al-

Quran (BTQ). 
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DOKUMENTASI 

 

Gambar Keterangan 

 Gambaran tingkah laku 

anak-anak dalam proses 

kegiatan baca tulis Al-

Quran.  

 Kegiatan pengamatan 

langsung terhadap 

terhadap akhlak anak-

anak dalam proses 

kegiatan baca tulis Al-

Quran (BTQ). 
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DOKUMENTASI 

 

Gambar Keterangan 

 Kegiatan komunikasi 

langsung terhadap anak 

putus sekolah. 

 Kegiatan bercengkrama 

langsung kepada anak 

yang putus sekolah. 
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DOKUMENTASI 

 

Gambar Keterangan 

 Kegiatan wawancara 

kepada Bapak Abdul 

Naim  Staf desa 

sakligus 

tokohmasyarakat desa 

Inotu Mewao mengenai 

keadaan desa Inotu 

Mewao serta gambaran 

akhlak anak di Desa 

Inotu Mewao.  

 Kegiatan wawancara 

kepada Munawar 

sebagai masyarakat di 

Desa Inotu Mewao 

mengenai keterlibatan 

orang tua terhadap 

pembinaan akhlak anak 

putus sekolah di Desa 

Inotu Mewao. 
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DOKUMENTASI 

 

Gambar Keterangan 

 Kegiatan peneliti 

berbaur kepada anak-

anak di Desa Inotu 

Mewao. 

 Aktivitas anak-anak 

ketika tidak masuk 

sekolah, berkunjung ke 

rumah teman-temannya.  
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