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PEDOMAN WAWANCARA

Poala Pendidikan Akhlak Pada Ana’ Sama Masyarakat Bajo Sampela

Kecamatan Kaledupa Kabupaten Wakatobi

1. Bagaimana tindakan bapak dalam memberikan contoh yang baik dalam

kehidupan sehari-hari kepada anak anda ?

2. Apakah anak sering mengikuti perilaku/pembinaan yang bapak ajarkan.?

3. Anda sebagai anak apakah sering mengikuti perilaku orang tua.?

4. Bagaimanakah perilaku orang tua anda dalam kehidupan sehari-hari.?

5. Bagaimankah strategi anda dalam menddik anak anda dalam kehidupan

sehari-hari ?

6. Hal-hal apa sajakah yang anda lakuan dalam mendidik anak anda.?

7. Apakah bapak selalu membiasakan diri dalam memberikan pembinaan

ahlak kepada anak bapak ?

8. Apakah orang tua anda memberikan sangsi jika anda melalaikan arahanya?

9. Menurut bapak pola pembinaan ahlak terhadap anak dari orang tua itu

penting?

10. Apakah orang tua anda sering memberikan pemahaman tentang pentingnya

memahami Agama.?

11. Bagaimana pandangan bapak terhadap seoarang anak yang selalu

mengikuti arahan dari kebiasaan-kebiasaan yang baik dari orang tuanya ?

12. Bagaimana upaya bapak dalam memberikan didikan yang baik terhadap

anak?

13. Menurut bapak, cara memberikan nasehat yang baik kepada anak, seperti

apa.?

14. Menurut bapak cara  memposisikan diri dalam memberikan nasehat yang

baik kepada seorang anak itu seperti apa ?



TARANSKIP WAWANCARA

Transkip wawancara dengan orang tua anak

Nama : Ladasi

Jabatan : Sara mesjid

Jenis : laki-laki

Waktu Wawancara : 14: 50 Wita

Bagai mana tindakan bapak dalam

memberikan contoh yang baik dalam

kehidupan sehari-hari kepada anak

anda.?

Saya sebagai orang tua, selalu

menberikan contoh yang baik bagi

anak-anak. oleh sebab itu, setiap saat

saya selalu konsisten dalam

memprlihatkan sikap maupun

perbuatan yang baik kepada mereka,

karena apa yang anak-anak lihat dari

perilaku saya maka kelak itu yang

akan mereka lakukan.

Apakah anak sering mengikuti

perilaku/pembinaan yang bapak

ajarkan.?

Ya, karena Pada umumnya anak

selalu mengikuti perilaku orang

tuanya, misalnya jika orang tuanya

pemabuk maka kelak anaknyapun

juga akan menjadi pemabuk.

Sebaliknya, jika orang tuanya orang

yang shaleh maka kelak anaknya pun

akan menjadi anak yang saleh



Hal-hal apa sajakah yang anda

lakuan dalam mendidik anak anda.?

Hal-hal yang saya lakukan dalam

mendidik anak saya adalah dengan

membiasakan anak saya untuk

melaksanakan shalat karena hal ini

sangat penting sekali dalam

mengembangkan kesadaran anak

saya tentang pentingnya

melaksanakan shalat. Dan biasa juga

saya melaksanakannya secara

berjamaah dalam keluarga. Melalui

shalat berjamaah saya berharap anak-

anak belajar mengenal dan

mengamati bagaimana shalat yang

baik, apa yang harus dibaca, kapan

dibaca bagaimana membacanya,

bagaimana melakukan ruku’,

bagaiman sujud, dan seterusnya

meskipun mereka belum bisa

merespon maknanya.

Apakah bapak selalu membiasakan

diri dalam memberikan pembinaan

ahlak kepada anak bapak ?

Saya selalu membiasakan diri dalam

membina terhadap kualitas ahlak

anak saya yaitu dengan cara

mendidik anak saya agar selalu

beperilaku yang baik dan

membiasakannya dalam hal

melakukan ibadah ahalat sehingga

anak-anak terbiasa untuk melakukan

ibadah itu, sejak kecil dan  terbawa-

bawa hingga dewasa nanti.



TARANSKIP WAWANCARA

Transkip wawancara dengan orang tua anak

Nama : Lauda

Pekerjaan : Nelayan

Jenis : laki-laki

Waktu Wawancara : 15: 30 Wita

Menurut bapak pola pembinaan

akhlak terhadap anak dari orang tua

itu penting?

Pola pembinaan orang tua terhadap

anaknya itu sangat penting sekali,

karena dengan adanya pembinaan

yang secara langsung dari orang tua,

maka anak dapat berprilaku yang

lebih baik didalam ruang lingkup

keluarganya maupun diruang lingkup

masyarakat.

Bagaimana pandangan bapak

terhadap seoarang anak yang selalu

mengikuti arahan dari kebiasaan-

kebiasaan yang baik dari orang

tuanya ?

Anak adalah amanah orang tuanya,

hatinya yang bersih adalah permata

berharga nan murni, yang kosong

dari setiap tulisan dan gambar. Hati

itu siap menerima setiap tulisan dan

cenderung pada setiap yang ia

inginkan. Oleh karena itu, jika

dibiasakan mengerjakan yang baik,

lalu tumbuh di atas kebaikan itu

maka bahagialah ia didunia dan

akhirat, orang tuanya pun mendapat

pahala bersama.

Bagaimana upaya bapak dalam

memberikan didikan yang baik

terhadap anak?

Untuk mendidik anak kita, maka kita

harus melakukan upaya-upaya yang

terpadu melalui pemberian nasehat,

penguatan dalam jiwa anak bahwa



yang kita sampaikan itu memang

penting demi kebaikannya.

Menurut bapak, cara memberikan

nasehat yang baik kepada anak,

seperti apa.?

Menurut saya pemberian nasehat itu

penting asalkan dilakukan dengan

cara yang baik. Banyak anak-anak

yang tidak mau mendengarkan

nasehat orang tuanya karna memang

selama ini nasehat itu hampir selalu

diwarnai dengan omelan. Padahal

anak itu akan sangat sensitive.



TARANSKIP WAWANCARA

Transkip wawancara dengan anak

Nama : La pandi

Pekerjaan : Belum bekerja

Pendidikan : SMA

Jenis : laki-laki

Waktu Wawancara : 15: 30 Wita

Apakah orang tua anda sering

memberikan pemahaman tentang

pentingnya memahami Agama.?

Orang tua kami memberikan

pemahaman dasar tentang agama

misalnya menjelaskan kepada kami

bahwa Allah selalu mengawasi dan

melihat apapun yang kita kerjakan,

sehingga kami takut melakukan yang

dilarang oleh Allah SWT. Dan

sebaliknya kami mengerjakan apa

yang telah diperintahkan.

Apakah orang tua anda memberikan

sangsi jika anda melalaikan

arahanya?

Kami sering diberikan sanksi ringan

jika kami sengaja ataupun tidak

sengaja dalam melalaikan arahan

orang tua kami sebagai umat muslim

contohnya: melalaikan shalat, serta

persoalan yang menyimpang seperti

bebohong atau bertengkar dengan

teman kami.

Bagaimanakah perilaku orang tua

anda dalam kehidupan sehari-hari.?

Orang tua saya adalah orang yang

alim, baik hati, perhatian, pemaaf,

selalu bertutur kata yang baik. Sejak

kecil sampai saya remaja sekarang

saya tidak penah melihat beliau

melakukan pebuatan yang dilarang



dalam agama apalagi minum

minuman keras, sehingga saya

sebagai anaknya malu untuk

melakukan perbuatan yang tidak

terpuji

Anda sebagai anak apakah sering

mengikuti perilaku orang tua.?

Saya sebagai anak, saya selalu

memperhatikan sifat-sifat yang

dimiliki oleh orang tua saya,

terutama kepada sifat kebiasaan yang

dimiliki oleh Ayah saya sebagai

seorang pemabuk, jadi wajar kalau

saya juga menjadi seorang pemabuk,

karena ketika saya minum bahkan

sampai mabuk ayah saya tidak

melarang apalagi marahi saya karena

dia juga seorang pemabuk, terkadang

kita sama-sama minum dalam satu

stempat.



TARANSKIP WAWANCARA

Transkip wawancara dengan orang tua anak

Nama : pak sibly

Pekerjaan : Penyulu Agama

Jenis : laki-laki

Waktu Wawancara : 15: 30 Wita

Menurut bapak cara  memposisikan

diri dalam memberikan nasehat yang

baik kepada seorang anak itu seperti

apa ?

Sebagai orang tua kita tidak perlu

berlebihan dalam merespon

kesalahan-kesalahan yang dilakukan

anak. Berikan nasehat dengan tidak

menyakiti perasaannya. Pernah anak

saya itu, telat padahal jarak

sekolahnya dekat dari sini akhirnya

tidak pergi mengaji ketika dia

pulang, saya tidak memarahinya

bahkan menyambutnya “eh.. habis

dari mana.? Kenapa baru sampai.?

Dengan begitu anak bisa tau

kesalahannya. Mungkin ini akan

berbeda kalau saya omelin dia.

Menurut bapak, cara memberikan

nasehat yang baik kepada anak, seperti

apa.?

Menurut saya pemberian nasehat itu

penting asalkan dilakukan dengan

cara yang baik. Banyak anak-anak

yang tidak mau mendengarkan

nasehat orang tuanya karna memang

selama ini nasehat itu hampir selalu

diwarnai dengan omelan. Padahal

anak itu akan sangat sensitive.

Bagaimana upaya bapak dalam Upaya saya sebagai orang tua dalam

mendidik naka saya, saya selalu



memberikan didikan yang baik

terhadap anak?

memberikan contoh yang baik

kepada anak saya dan saya selalu

menyuruh anak saya untuk selalu

berbuat baik dan menyuruhnya untuk

selalu melaksanakan shalat serta

menyuruh anak saya untuk

menghindari yang dilarang Allah dan

melaksanakan apa yang

diperintahkanNYA

Apakah anak sering mengikuti

perilaku/pembinaan yang bapak

ajarkan.?

ya sering.



TARANSKIP WAWANCARA

Transkip wawancara dengan orang tua anak

Nama : Laingu

Pekerjaan : Nelayan

Jenis : laki-laki

Waktu Wawancara : 15: 30 Wita

Bagaimana pandangan bapak

terhadap seoarang anak yang selalu

mengikuti arahan dan kebiasaan-

kebiasaan yang baik dari orang

tuanya ?

sangat baik sekali, dengan dia

mengikuti kebiasaan saya yang baik

maka otomatis dia akan patuh kepada

saya selaku orang tuanya dan juga

kepada para masyarakat.

Hal-hal apa sajakah yang anda

lakuan dalam mendidik anak anda.?

Membiasakan seorang anak untuk

selalu berakhlak baik. Itu adalah

bentuk pendidikan yang sangat baik

bagi seorang anak.

Bagaimana pandangan bapak

terhadap seoarang anak yang selalu

mengikuti arahan dan kebiasaan-

kebiasaan yang baik dari orang

tuanya ?

Baik.. karena dengan meberikan

contoh yang baik kepada anak, kami

sebagai orang tua bangga ketika anak

kami selalu mengikuti arahan dari

kami dan selalu mengikuti

kebiasaan- kebiasaan baik dari kami

sebagai orang tuanya

Menurut bapak, cara memberikan

nasehat yang baik kepada anak,

seperti apa.?

1. Menghargai orang

2. Mendengarkan arahan dari orang

tua maupun orang lain

3. Selalu memberikan contoh yang



baik kepada teman-teman

4. Menjadi yang terbaik dalam

keluarga

5. jangan berbuat nakal kepada

orang tua maupun orang lain



TARANSKIP WAWANCARA

Transkip wawancara dengan orang tua anak

Nama : Sabir

Pekerjaan : Aparat Desa

Jenis : laki-laki

Waktu Wawancara : 15: 30 Wita

Bagaimana tindakan bapak dalam

memberikan contoh yang baik dalam

kehidupan sehari-hari kepada anak

anda.?

Saya selaku orang tua harus

mencerminkan kepada anak saya

sifat atau perilaku yang membuat

senang. Karena sifat orang tua itu

selalu jadi cerminan bagi mereka dan

mereka akan mengikuti apa yang

mereka lihat sama orang tuanya.

Hal-hal apa sajakah yang anda

lakukan dalam mendidik anak anda.?

Keluarga harus bisa menjadi contoh

yang baik dalam mendidik anak

karena perdaban manusia dimulai

dari sebuah kelurga

Bagaimankah strategi anda dalam

menddik anak anda dalam kehidupan

sehari-hari ?

Sejak anaku berada di bangku SD

sampai dia di bangku SMA saya

selalu mendidik dan mengajarkan

mereka untuk selalu berakhlak mulia,

baik kepada orang lain, orang tua

maupun kepada diri mereka sendiri

terlebih lagi kepada Allah Swt. Saya

selalu memberikan mereka contoh

perbuatan yang baik melalui diri saya

sendiri maupun perbuatan orang lain

yang baik, dan Alhamdu Lillah anak

saya seperti anak-anak yang lain

yang memiliki ahlak yang baik



Menurut bapak pola pembinaan

akhlak terhadap anak dari orang tua

itu penting?

Kalo menurut saya penting karena,

karena dengan adanya pembinaan

yang secara langsung dari orang tua,

maka anak dapat berprilaku yang

lebih baik didalam ruang lingkup

keluarganya maupun diruang lingkup

masyarakat



KOSA KATA BAHASA BAJO

1. Madi tuhu’ =Teladan
2. Pabbiasa =Pembiasaan
3. Di Baraang =Nasehat
4. Dilao’ =Dilaut
5. ADO’ =Akhlak
6. Atoa =Orang tua
7. Ana' =Anak
8. Sama =Bajo
9. Aku =Saya
10. Nyanta’ =Selalu
11. Bunangku =Memberikan
12. Conto =Contoh
13. Ma alo’ =Yang Baik
14. Ka =Bagi
15. Dadi =Jadi
16. Battitu =Oleh Sebab itu
17. Setiap =Setiap
18. Allau =Hari/ Saat
19. Titta’ =Konsisten/ Tetap
20. Makitaang =Memperlihatkan
21. Jajamah =Perilaku/ Sikap/Perbuatan
22. Madi pugai =Yang dilakukan
23. Panginong =Pemabuk
24. Baka =Dan
25. Pasambayah =Sholat
26. Alo’ =Baik
27. Patuhu’ =Mengikuti
28. Ngangga’ =Menghargai
29. Jana’ =Jangan sampai
30. Ara’ = minuman keras
31. Ngagga = membantah
32. Ngeba = melawan
33. Bali =melawan
34. Ballai =pernah/ bekas
35. Kitaku =saya melihat
36. Larangang =melarang/ dilarang
37. Baji =kalau/ seandainya



38. Mugai/ namugai =melakukan/ akan melakukan
39. Maraho’ =tidak baik
40. Pamase’ =pengasihan
41. Kamaseang =kasihani
42. Iyya =dia/ kamu
43. Dadi =terus
44. Ndah =pantas/tepat
45. Dadarua =yang sama
46. Kasadiri =dengan orang lain
47. Ka papu’ =dengan Allah/Tuhan
48. Sipo’ = perilaku
49. Ka diriku =kepada diriku
50. Ka sehe’ =pada orang lain
51. Kadirina =dengan dirinya
52. Pahamina =faham
53. Simata =selalu
54. Pamopporah =memaafkan
55. Daulu =dulu
56. Paguruang =mengajarkan
57. Paturrus =diteruskan
58. Batingga =bagaimana
59. Katonangna =mengetahui
60. Ma’naa =ibunya
61. Ele’ =karna/gara-gara
62. Biasa = sering/terbiasa
63. Boana =mengajak
64. Madidikki =yang kecil
65. Kabbasarangna = sampai dewasa
66. Parebeang =di marahi
67. Paloppoh =pembohong
68. Si jagor =berkelahi
69. Sillang = muslim
70. Mmo’ =umat
71. Ka sesehe’ = pada teman
72. Madialang =di dalam
73. Ruma’ =rumah
74. Mansigi’ =mesjid
75. Ngaji =mengaji
76. Nganjaga =menjaga
77. Panyohoang =diperintahkan





LAMPIRAN DOKUMENTASI

HASIL PENELITIAN

Wawancara dengan bapak Laddasi

Wawancara dengan bapak Laingu



Wawncara dengan bapak Lauda

Wawancara dengan mbo (kakek ) Daud



Wawncara dengan ibu Nawaria

Wawancara dengan ibu Santi



Gambar lokasi Desa bajo Sampela
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(CURRICULUM VITAE)

A. Identitas Diri

1. Nama : Amran

2. Nim : 14010101126

3. Tempat Tanggal Lahir : Sampela, 13 oktober 1995

4. Jenis Kelamin : Laki-Laki

5. Status Perkawinan : Belum Kawin

6. Agama : Islam

7. Perguruan Tinggi : IAIN Kendari

8. Fakultas/Jurusan : Fatik,PAI

9. Alamat : Jl. Sultan Qaimuddin (Baruga)

10. Nomor Hp : 082346119505

11. E-mail :amranpesisir@gmail.com

B. Data Orang Tua

1. Nama Orang Tua

a. Ayah : Haruping

b. Ibu : Kartini

2. Nama Saudara Kandung : Jeni

: Faisal

: Handayani

: Abdul Rahman

: Haniyah

C. Riwata Pendidikan

1. SDN Bajo Sampela, Kecamatan Kaledupa, Kab, Wakatobi Tahun 2007

2. MTsN Kaledupa. Kab, Wakatobi Tahun 2010

3. MA 1 Kaledupa. Kab. Wakatobi Tahun 2014
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