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PEDOMAN WAWANCARA UNTUK ORANG TUA  

Nama Informan  : 

Alamat  Informan  : 

Tempat Wawancara  : 

Hari/Tanggal   : 

 

Pokok Wawancara 

1. Bagaimanakah pola komunikasi anda  kepada anak agar  mudah memahami 

pesan yang disampaikan? 

2. Apa saja yang menjadi faktor pendukung dalam berkomunikasi dengan anak? 

3. Apa saja yang menjadi faktor penghambat dalam berkomunikasi dengan 

anak? 

4. Apakah anda sering meluangkan waktu untuk berkomunikasi dengan efektif 

terhadap anak? 

5. Apakah anak anda sudah memiliki akhlaq al-karimah?  

6. Bagaimana pandangan bapak dan ibu mengenai akhlak anak jaman sekarang? 

7. Apakah bapak dan ibu berinisiatif  mendidik anak anda agar anak berakhlaq  

al-karimah? 

8. Upaya-upaya apa saja yang anda lakukan untuk meningkatkan ahlaq al-

karimah anak? 

9. Bagaimana cara bapak dan ibu mengontrol perilaku anak sehingga tidak 

terpengaruh oleh perilaku buruk teman-teman sebayanya? 

10. Apakah anak selalu mematuhi perintah bapak dan ibu? 

11. Apakah anda mengetahui  kegiatan anak di luar rumah? 

12. Apabila anak  melakukan kesalahan, apakah anda pernah menghukum anak 

secara fisik? 

13. Apakah bapak dan ibu memiliki peraturan-peraturan yang diterapkan dalam 

mendidik anak? 



PEDOMAN WAWANCARA UNTUK ANAK 

 

Nama Informan  : 

Alamat Informan  : 

Tempat Wawancara  : 

Hari/Tanggal   : 

Pokok Wawancara 

1. Apakah orang tua sering meluangkan waktu untuk berkomunikasi dengan 

anda? 

2. Apakah orang tua selalu berkomunikasi dengan lemah lembut terhadap anda? 

3. Bagaimana bentuk komunikasi orang tua dalam mengarahkan anda agar 

memiliki akhlak terpuji? 

4. Apakah anda senang mendengarkan nasehat dari orang tua? 

5. Apakah orang  tua sering memberi tahu agar anda melaksanakan shalat dan 

membaca al-Quran? 

6. Menurut anda seberapa besar peranan orang  tua dalam meningkatkan ahlaq 

al-karimah anak? 

7. Ketika kamu mempunyai masalah, apakah orang tua selalu mendengarkan 

keluhanmu? 

8. Ketika anda melakukan kesalahan, apakah orang tua anda memarahi dengan  

nada yang keras? 

9. Apakah orang tua anda selalu memujimu ketika melakukan sesuatu hal yang  

membanggakan keluarga? 

10. Apakah anda senang membantu orang tua dalam bekerja? 

11. Apakah orang tua  tau jika anda memiliki kegiatan di luar rumah? 

12. Apakah orang tua anda pernah menghukum secara fisik? 

13. Apakah orang tua memberikan peraturan-peraturan untuk anda? 

 

 



DOKUMENTASI PENELITIAN 

 

 

 

 

 


