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INSTRUMEN OBSERVASI : 
“ POLA ASUH DALAM PEMBINAAN AKHLAK ANAK USIA DINI PADA 

KELUARGA PETANI DI DESA ULU SABUAKOA KECAMATAN SABULAKOA 
KABUPATEN KONAWE SELATAN” 

 
 

      No  Waktu Observasi Fokus Observasi Keterangan  
1.  18 April 2019  Aktifitas /kesibukan 

yang dilakukan orang 
tua sehari-hari 

Jam 6 pagi 

2.  1 Mei 2019 Pola asuh yang 
diterapkan orang tua 
terhadap anak-anak 

Jam 10 pagi 

3.  18 Mei 2019  Perilaku orang tua 
terhadap anak 

Jam  4 sore 

4.  19 Mei 2019 Komunikasi antara 
orang tua dan anak 

Jam 6 magrib sampai 
jam 8 malam 
 

5.  20 Mei 2019 Kegiatan anak-anak 
sehari-hari 

Jam 6 magrib sampai 
jam 8 malam 

 



DATA ANAK 

No          Nama anak                Usia ( Tahun) 

1.  Aksan                     5 tahun 
2.  Wulan    7 tahun  
3.  Nesa                     9 tahun  
4.  Indri                     4 tahun  
5.  Mulsiana                     7 tahun  
6.  Indah                     8 tahun 
7.  Sardan                     6 tahun  
8.  Alpin                     4 tahun 
9.  Iwan                     7 tahun 
9.  Restin                     4 tahun 
10.  Cinta                     5 tahun 
11.  Rika                     7 tahun 
12.  Rendi                     7 tahun 
13.  Risda                     7 tahun 
14.  Doni                     6 tahun 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



No  Nama orang tua Status  Usia  Propesi  pendidikan 
1.  Hepi  Istri / Janda 48 tahun Petani  Sd  
2.  Adi kurniawan / 

Leni 
Suami / istri 40 tahun / 

35 tahun  
Petani / petani  Smp / Sd  

3. Aslan / Lita Suami / istri  30 tahun/29 
tahun  

Petani / petani Sma/ Sma 

4.  Iwan / Sadia Suami / istri 33 tahun/ 
26 tahun  

Petani / petani Sd / Smp 

5.  Armin / Nursam  Suami / Istri 38 tahun / 
30 tahun  

Petani / petani Tidak sekolah  

6.  Tasrim / Nurpia Suami/ Istri 31 tahun / 
28 tahun 

Petani /petani Sd/ Sd 

7.  Udin / Weli Suami / Istri 40 tahun/ 
41 tahun 

Petani /petani Sd / Sd 

8.  Hasim.R Suami / Duda 30 tahun Imam desa Sd 
9.  Ruslan  Suami / Duda 37 tahun  Ketua majelis 

taklim 
Sarjana  

10. Dasrin / Sati Suami / Istri 20 tahun / 
19 tahun  

Petani / petani Sd/Sd 

 

 

 



Transkrip wawancara  

Nama Orang Tua : Adi kurniawan  (suami : 40 thn)  

   : Leni (istri : 35 tahun ) 

Waktu Wawancara : 17.00 WIB  

Pekerjaan : Petani 

Tempat Wawancara : halaman rumah 

Hasil Wawancara : otoriter  
1. Apakah bapak /ibu paham terkait dengan pola asuh  ? 

jawab : iya 2. Bagaimanakah kondisi akhlak anak ibu ? 
Jawab : bisa diatur 3. Apa yang menyebabkan sehingga anak bapak / ibu bisa diatur ? 
Jawab : kami kerja sama untuk memberikan teladan yang baik terhadap 

anak-anak kami. 

4. Contoh teladan yang seperti apakah yang bapak/ibu contohkan ? 

Jawab : sepertih menyuruh mereka untuk sholat, mengaji, berbuat yang 

baik,membantu dan berbicara yang sopan, sebelum itu kami suruh mereka 

kerjakan kami selaku orang tua sudah memberikan contoh atau sudah 

menjalankan duluan. 5. Bagaimanakah pola asuh yang bapak/ibu terapkan dalam membina akhlak 

anak  ? 
Jawab : kami kerja sama dalam mendidik anak. Karena kami petani maka 

harus bisa mengatur waktu apalagi kondisi sekarang yang semakin trend, 

jadi harus bisa untuk mengatur waktu antara anak dengan pekerjaan 6. Apakah bapak/ibu memberikan kebebasan bagi anak anda dalam menjalani 

keseharianya ? 
Jawab : tidak sama sekali. Kami tidak pernah memberikan kelonggaran 

bagi anak –anak kami untuk berbuat semau mereka. 



7. Apa yang menyebabkan sehingga bapak/ibu tidak memberikan kebebasan 

bagi anak anda ? 
Jawab : kami tidak mau menyesal dihari tua nanti. Apalagi jaman sekarang 

semakin memprihatinkan, kita sebagai orang tua harus waspada dan hati-

hati dalam mendidik anak. 8. Apakah bapak/ibu sering memberikan hukuman bagi anak anda ketika 

melakukan kesalahan : 
Jawab : ya, kami melakukan itu semua agar anak patuh dan bisa di atur, 

apalagi nanti kalau besar supaya ada yang dia takuti. 9. Apakah ada yang terlibat dalam pembinaan akhlak anak anda ? 
Jawab : tidak ada, kami tidak mau kalau ada orang lain yang ikut campur. 10. Apakah ada kendala yang bapak/ ibu alami dalam pembinaan akhlak anak 

anda ? 
Jawab : tidak 11. Menurut anda apakah didikan yang kalian terapkan selama ini sudah cocok 

untuk anak anda atau bagaimana ? 
Jawab : kalau menurut kami sudah cukup dan pas. Semoga saja berhasil.            
    



Pedoman  wawancara  

A. Informan 1. 

Nama Orang Tua : Hepi  (48 thn)  

Waktu Wawancara : 16.00 WIB  

Pekerjaan : Petani 

Tempat Wawancara : Ruang tamu  

Hasil Wawancara : acuh tak acuh 
12. Apakah ibu paham terkait dengan pola asuh  ? 

jawab : saya tidak tahu apa itu pola asuh, sebab saya ini hanya tamatan SD 13. Bagaimanakah kondisi akhlak anak ibu ? 
Jawab : susah untuk diatur 14. Apa yang menyebabkan sehingga anak ibu susah untuk diatur ? 
Jawab : saya kurang tahu apa penyebanya, hanya saja dalam hati kecil saya 

mengatakan kemungkinan anak saya kurang perhatian dari orang tua. 15. Bagaimanakah pola asuh yang ibu terapkan dalam membina akhlak anak 

ibu ? 
Jawab : saya hanya kasih kebebasan bagi dia selama itu untuk kebaikanya. 16. Kebebasan yang seperti apa ibu berikan untuk anak anda ? 
Jawab : seperti kalau tiba waktu sholat, ya terserah dia saya tidak suruh 

untuk melakukanya. Apalagi kalau dia lagi bermain ya saya biarkan. 17. Apakah ada yang terlibat dalam pembinaan akhlak anak anda ? 
Jawab : tidak ada, saya tidak mau kalau ada orang lain yang ikut campur 

dalam urusan anak saya. 18. Apakah ada kendala yang ibu alami dalam pembinaan akhlak anak anda ? 
Jawab : banyak sekali pak 19. Sepertih apa kendalanya bu ? 
Jawab : saya kesusahan untuk mengatur anak saya, selain saya sibuk kerja 

dan pengetahuan saya tidak ada terkait bagaimana caranya mendidik anak 



yang baik, dan didukung juga status saya sebagai janda ya tentu tidak ada 

bantuan dari siapa pun. 20.  Menurut ibu apakah didikan yang ibu terapkan selama ini sudah cocok 

untuk anak anda atau bagaimana ? 
Jawab : kalau menurut saya, begitu saja sudah cukup, nanti juga kalau 

sudah besar mereka akan cari jalan sendiri masing-masing.                        



Transkrip wawancara 

 

Nama Orang Tua : Iwan  (suami : 33 thn)  

   : Sadia (istri : 26 tahun ) 

Waktu Wawancara : 15.00 WIB  

Pekerjaan : Petani 

Tempat Wawancara : halaman rumah 

Hasil Wawancara : penelantar  
1. Apakah bapak /ibu paham terkait dengan pola asuh  ? 

jawab : tidak 2. Bagaimanakah kondisi akhlak anak ibu ? 
Jawab : mereka susah untuk diatur dan diberitahu 3. Apa yang menyebabkan sehingga anak bapak / ibu tidak  bisa diatur ? 
Jawab : pengaruh lingkungan. 

4. Seperti apakah perilaku atau perbuatan yang diperbuat oleh anak anda ? 

Jawab : banyak pak, kalau kita suruh mereka jawabnya pasti saya malas 

pak, kalau tidak pasti mereka goyang goyangkan pantatnya dan kabur 

keluar. 5. Apakah selama ini bapak/ibu ada waktu yang khusus untuk bersama anak 

anda ? 
Jawab : kalau itu pak, kami tidak punya waktu untuk bersama mereka. 

Terlalu sibuk urus pekerjaan, apalagi saat ini kita lagi mau panen ya pasti 

waktu kita tersita dikebun. 6. Apakah bapak/ibu memberikan kebebasan bagi anak anda dalam menjalani 

keseharianya ? 
Jawab : iya. Kami tidak bisa melarang mereka, itu hak mereka apalagi 

masih kecil, kita tidak  boleh terlalu keras sama mereka. 



7. Apa yang menyebabkan sehingga bapak/ibu memberikan kebebasan bagi 

anak anda ? 
Jawab : biarkan mereka berbuat semaunya pak, kami tidak mau terlalu 

keras sama anak. Cukup kami yang merasakan bagaimana kerasnya ketika 

kami di didik sama orang tua dulu. 8. Apakah bapak/ibu sering memberikan hukuman bagi anak anda ketika 

melakukan kesalahan : 
Jawab : tidak 9. Apakah ada yang terlibat dalam pembinaan akhlak anak anda ? 
Jawab : ada, kakek dan neneknya serta pamanya. 10. Menurut anda apakah didikan yang kalian terapkan selama ini sudah cocok 

untuk anak anda atau bagaimana ? 
Jawab : kalau menurut kami belum, hanya saja tidak tahu mau bergerak 

kaya bagaimana. Jadi cukup pasrahkan saja sama yang kuasa. 
   

              



Transkrip wawancara 

 

Nama Orang Tua : Iwan  (suami : 33 thn)  

   : Sadia (istri : 26 tahun ) 

Waktu Wawancara : 15.00 WIB  

Pekerjaan : Petani 

Tempat Wawancara : halaman rumah 

Hasil Wawancara : penelantar  
1. Apakah bapak /ibu paham terkait dengan pola asuh  ? 

jawab : tidak 2. Bagaimanakah kondisi akhlak anak ibu ? 
Jawab : mereka susah untuk diatur dan diberitahu 3. Apa yang menyebabkan sehingga anak bapak / ibu tidak  bisa diatur ? 
Jawab : pengaruh lingkungan. 

4. Seperti apakah perilaku atau perbuatan yang diperbuat oleh anak anda ? 

Jawab : banyak pak, kalau kita suruh mereka jawabnya pasti saya malas 

pak, kalau tidak pasti mereka goyang goyangkan pantatnya dan kabur 

keluar. 5. Apakah selama ini bapak/ibu ada waktu yang khusus untuk bersama anak 

anda ? 
Jawab : kalau itu pak, kami tidak punya waktu untuk bersama mereka. 

Terlalu sibuk urus pekerjaan, apalagi saat ini kita lagi mau panen ya pasti 

waktu kita tersita dikebun. 6. Apakah bapak/ibu memberikan kebebasan bagi anak anda dalam menjalani 

keseharianya ? 
Jawab : iya. Kami tidak bisa melarang mereka, itu hak mereka apalagi 

masih kecil, kita tidak  boleh terlalu keras sama mereka. 



7. Apa yang menyebabkan sehingga bapak/ibu memberikan kebebasan bagi 

anak anda ? 
Jawab : biarkan mereka berbuat semaunya pak, kami tidak mau terlalu 

keras sama anak. Cukup kami yang merasakan bagaimana kerasnya ketika 

kami di didik sama orang tua dulu. 8. Apakah bapak/ibu sering memberikan hukuman bagi anak anda ketika 

melakukan kesalahan : 
Jawab : tidak 9. Apakah ada yang terlibat dalam pembinaan akhlak anak anda ? 
Jawab : ada, kakek dan neneknya serta pamanya. 10. Menurut anda apakah didikan yang kalian terapkan selama ini sudah cocok 

untuk anak anda atau bagaimana ? 
Jawab : kalau menurut kami belum, hanya saja tidak tahu mau bergerak 

kaya bagaimana. Jadi cukup pasrahkan saja sama yang kuasa. 
  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Nama Orang Tua : Tasrim  (suami : 31 thn)  

   : Nurpia (istri : 28 tahun ) 

Waktu Wawancara : 15.00 WIB  

Pekerjaan : Petani 

Tempat Wawancara : halaman rumah 

Hasil Wawancara : penelantar  
1. Apakah bapak /ibu paham terkait dengan pola asuh  ? 

jawab : tidak 2. Bagaimanakah kondisi akhlak anak ibu ? 
Jawab : susah diajar  3. Apa yang menyebabkan sehingga anak bapak / ibu tidak  bisa diatur ? 
Jawab : terlalu dimanjakan oleh kakek/neneknya. 

4. Seperti apakah perilaku atau perbuatan yang diperbuat oleh anak anda ? 

Jawab : susah untuk disuruh, kalau kita suruh malah dia suruh balik kita 

untuk mengerjakanya. 5. Apakah selama ini bapak/ibu ada waktu yang khusus untuk bersama anak 

anda ? 
Jawab : tidak ada pak, kami sibuk dengan aktifitas di kebun. Apalgi 

sekarang lagi musim kedelai jadi waktu dan kesempatan tidak ada. 6. Apakah bapak/ibu memberikan kebebasan bagi anak anda dalam menjalani 

keseharianya ? 
Jawab : iya.  7. Apa yang menyebabkan sehingga bapak/ibu memberikan kebebasan bagi 

anak anda ? 
Jawab : alasan mendasarnya pak, kami tidak punya waktu yang banyak 

untuk mereka 8. Apakah bapak/ibu sering memberikan hukuman bagi anak anda ketika 

melakukan kesalahan : 
Jawab : tidak 



9. Apakah ada yang terlibat dalam pembinaan akhlak anak anda ? 
Jawab :ada, kebetulan kakek dan neneknya ada di dalam rumah. 10. Menurut anda apakah didikan yang kalian terapkan selama ini sudah cocok 

untuk anak anda atau bagaimana ? 
Jawab : iya.  

     
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Nama Orang Tua : Udin  (suami : 40 thn)  

   : Weli (istri : 41 tahun ) 

Waktu Wawancara : 15.00 WIB  

Pekerjaan : Petani 

Tempat Wawancara : halaman rumah 

Hasil Wawancara : penelantar  
1. Apakah bapak /ibu paham terkait dengan pola asuh  ? 

jawab : tidak 2. Bagaimanakah kondisi akhlak anak ibu ? 
Jawab : susah diarahkan 3. Apa yang menyebabkan sehingga anak bapak / ibu tidak  bisa diatur ? 
Jawab : kurang tahu juga pak. 

4. Seperti apakah perilaku atau perbuatan yang diperbuat oleh anak anda ? 

Jawab : susah untuk disuruh, kalau kita suruh malah dia lari sambil 

goyangkan pantatnya. 5. Apakah selama ini bapak/ibu ada waktu yang khusus untuk bersama anak 

anda ? 
Jawab : tidak ada pak, kami sibuk dengan aktifitas di kebun.  6. Apakah bapak/ibu memberikan kebebasan bagi anak anda dalam menjalani 

keseharianya ? 
Jawab : iya.  7. Apa yang menyebabkan sehingga bapak/ibu memberikan kebebasan bagi 

anak anda ? 
Jawab : tidak punya waktu yang banyak untuk mereka. Daripada kita 

melarang mereka dan secara saya tidak punya waktu yang banyak, ya 

pilihan utamanya hanya itu kasih kebebasan saja. 8. Apakah bapak/ibu sering memberikan hukuman bagi anak anda ketika 

melakukan kesalahan : 
Jawab : tidak 



9. Apakah ada yang terlibat dalam pembinaan akhlak anak anda ? 
Jawab : tidak ada . 10. Menurut anda apakah didikan yang kalian terapkan selama ini sudah cocok 

untuk anak anda atau bagaimana ? 
Jawab : iya.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Nama Orang Tua : Hasim R  (duda: 30 thn)   

Waktu Wawancara : 15.00 WIB  

Pekerjaan : Petani 

Tempat Wawancara : halaman rumah 

Hasil Wawancara : penelantar  
1. Apakah bapak /ibu paham terkait dengan pola asuh  ? 

jawab : tidak 2. Bagaimanakah kondisi akhlak anak bapak/ibu ? 
Jawab : susah diarahkan 3. Apa yang menyebabkan sehingga anak bapak / ibu tidak  bisa diatur ? 
Jawab : kurang tahu juga pak. Kemungkinan karena saya kurang perhatian 

sama anak saya. 

4. Seperti apakah perilaku atau perbuatan yang diperbuat oleh anak anda ? 

Jawab : susah untuk disuruh. 5. Apakah selama ini bapak/ibu ada waktu yang khusus untuk bersama anak 

anda ? 
Jawab : tidak ada pak,saya sibuk dengan aktifitas di kebun.  6. Apakah bapak/ibu memberikan kebebasan bagi anak anda dalam menjalani 

keseharianya ? 
Jawab : iya.  7. Apa yang menyebabkan sehingga bapak/ibu memberikan kebebasan bagi 

anak anda ? 
Jawab : tidak punya waktu yang banyak untuk mereka. Daripada kita 

melarang mereka dan secara saya tidak punya waktu yang banyak, ya 

pilihan utamanya hanya itu kasih kebebasan saja. 8. Apakah bapak/ibu sering memberikan hukuman bagi anak anda ketika 

melakukan kesalahan : 
Jawab : tidak 9. Apakah ada yang terlibat dalam pembinaan akhlak anak anda ? 



Jawab :  ada. Mertua saya yang terlibat secara lansung. 10. Menurut anda apakah didikan yang kalian terapkan selama ini sudah cocok 

untuk anak anda atau bagaimana ? 
Jawab : iya.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Nama Orang Tua : Dasrin  (suami : 20 thn)  

   : Sati (istri : 19 tahun ) 

Waktu Wawancara : 15.00 WIB  

Pekerjaan : Petani 

Tempat Wawancara : halaman rumah 

Hasil Wawancara : penelantar  
1. Apakah bapak /ibu paham terkait dengan pola asuh  ? 

jawab : tidak 2. Bagaimanakah kondisi akhlak anak ibu ? 
Jawab : lumayan, bisa diatur meskipun harus susah mengarahkan mereka 3. Apa yang menyebabkan sehingga anak bapak / ibu tidak  bisa diatur ? 
Jawab : kami kurang tahu apa penyebabnya, kemungkinan pengaruh 

lingkungan. 

4. Seperti apakah perilaku atau perbuatan yang diperbuat oleh anak anda ? 

Jawab : banyak pak, sepertih tidak mau di suruh sholat, apalagi kalau kita 

mau ajak dia puasa, harus penuh kesabaran untuk membujuk dia supaya 

mau melaksanakan puasa meskipun setengah hari . 5. Apakah selama ini bapak/ibu ada waktu yang khusus untuk bersama anak 

anda ? 
Jawab : kalau itu pak, kami tidak punya waktu untuk bersama mereka. 

Bapak kan tahu kalau petani itu setiap waktu harus kerja, apalagi kami 

tidak punya apa apa. jadi kalau tidak kerja mau makan apa.  Yang kami 

sebagai orang tua hanya bisa untuk memfasilitasi mereka, tidak kekurangan 

dan tidak berlebihan dalam menjalani hari-harinya  6. Apakah bapak/ibu memberikan kebebasan bagi anak anda dalam menjalani 

keseharianya ? 
Jawab : iya. Kami tidak bisa melarang mereka, itu hak mereka apalagi 

masih kecil, kita tidak  boleh terlalu keras sama mereka. 



7. Apa yang menyebabkan sehingga bapak/ibu memberikan kebebasan bagi 

anak anda ? 
Jawab : kami tidak mau menekan mereka, apalagi kita tahu anak kecil itu 

kan masih butuh perkembangan, jadi jangan kita larang mereka atau terlalu 

keras perkembangan otaknya terganggu. 8. Apakah bapak/ibu sering memberikan hukuman bagi anak anda ketika 

melakukan kesalahan : 
Jawab : tidak 9. Apakah ada yang terlibat dalam pembinaan akhlak anak anda ? 
Jawab : ada, kakek dan neneknya. Alhamdulillah mereka masih hidup, jadi 

kalau kita kekebun apalagi kalau mau bermalam otomatis kakek dan 

neneknya tempat kami titip. 10. Apakah ada kendala yang bapak/ ibu alami dalam pembinaan akhlak anak 

anda ? 
Jawab : ya, seperti kalau mau suruh mereka sholat, ngaji, dan lain 

sebagainya pasti mereka lari atau pergi sama kakek/neneknya. 11. Menurut anda apakah didikan yang kalian terapkan selama ini sudah cocok 

untuk anak anda atau bagaimana ? 
Jawab : kalau menurut kami sudah cukup dan pas.    

   
 

 

 

 

 



Nama Orang Tua : Ruslan  (duda: 37 thn)   

Waktu Wawancara : 15.00 WIB  

Pekerjaan : Petani 

Tempat Wawancara : halaman rumah 

Hasil Wawancara : Demokrasi 
1. Apakah bapak /ibu paham terkait dengan pola asuh  ? 

jawab : ya 2. Bagaimanakah kondisi akhlak anak bapak/ibu ? 
Jawab : Alhamdulillah, bisa diatur dan diarahkan. 3. Apa yang menyebabkan sehingga anak bapak / ibu bisa diatur ? 
Jawab : saya selalu memberikan arahan yang baik, serta saya jadikan anak 

sebagai teman saya, saya selalu berusaha untuk berada disampingny ketika 

dia membutuhkan bantuan, intinya pak, waktu saya lebih banyak ke anak 

ketimbang pekerjaan. 

4. Seperti apakah perilaku atau perbuatan yang diperbuat oleh anak anda ? 

Jawab : kalau saya suruh untuk mengaji atau pun yang lainya dia akan 

lansung menuruti apa yang saya suruhkan dan Alhamdulillah juga anak 

saya itu mau diarahkan dan menurut kepada orang tuanya. 5. Apakah selama ini bapak/ibu ada waktu yang khusus untuk bersama anak 

anda ? 
Jawab : ya. Hampir setiap saat, kecuali kalau ada jadwal majelis dan 

tempatnya lumayan jauh saya titip sama tantehnya.  6. Apakah bapak/ibu memberikan kebebasan bagi anak anda dalam menjalani 

keseharianya ? 
Jawab : iya.  7. Apa yang menyebabkan sehingga bapak/ibu memberikan kebebasan bagi 

anak anda ? 
Jawab : yang pertama, saya kasih kebebasan supaya anak saya tidak 

terkurung begitu saja. Kedua, saya tidak mau kalau perkembangan anak 



dan pertumbuhanya terganggu hanya karena orang tua terlalu egois kepada 

anaknya. Dan semua itu saya lakukan tanpa lepas control dari saya sebagai 

orag tuanya. 8. Apakah bapak/ibu sering memberikan hukuman bagi anak anda ketika 

melakukan kesalahan : 
Jawab : ya, saya kasih hukuman tetapi sekuat dia, maksudnya saya kasih 

hukuman semampuya setelah itu saya panggil dan jelaskan apa 

kesalahanya serta alasan saya menghukumnya.  9. Apakah ada yang terlibat dalam pembinaan akhlak anak anda ? 
Jawab :  tidak ada, saya secara langsung yang membimbingnya. 10. Menurut anda apakah didikan yang kalian terapkan selama ini sudah cocok 

untuk anak anda atau bagaimana ? 
Jawab : iya. Pas dan cukup. 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Nama Orang Tua : Armin  (suami : 38 thn)  

   : Nursam (istri : 30 tahun ) 

Waktu Wawancara : 15.00 WIB  

Pekerjaan : Petani 

Tempat Wawancara : halaman rumah 

Hasil Wawancara : penelantar  
1. Apakah bapak /ibu paham terkait dengan pola asuh  ? 

jawab : tidak 2. Bagaimanakah kondisi akhlak anak ibu ? 
Jawab : susah diajar dan diatur 3. Apa yang menyebabkan sehingga anak bapak / ibu tidak  bisa diatur ? 
Jawab : kurang tahu juga. 

4. Seperti apakah perilaku atau perbuatan yang diperbuat oleh anak anda ? 

Jawab : banyak sekali pak, salah satunya kalau kita suruh mereka untuk 

belajar atau semisalnya pasti mereka cari cara untuk meninggalkan apa 

yang kita suruhkan. 5. Apakah selama ini bapak/ibu ada waktu yang khusus untuk bersama anak 

anda ? 
Jawab : tidak ada pak, kami sibuk dengan aktifitas di kebun. Apalagi saat 

ini kami sedang menanam ubi, ya tentuhnya waktu kami banyak tersita di 

pekerjaan tersebut. 6. Apakah bapak/ibu memberikan kebebasan bagi anak anda dalam menjalani 

keseharianya ? 
Jawab : iya.  7. Apa yang menyebabkan sehingga bapak/ibu memberikan kebebasan bagi 

anak anda ? 
Jawab : alasan mendasarnya pak, kami tidak punya waktu yang banyak 

untuk mereka jadi salah satunya sepertih itu, kami kasih kebebasan 



sekaligus kebutuhan mereka di batasi agar tidak terlalu boros dan suka 

menghamburkan apa ynag mereka dapatkan. 8. Apakah bapak/ibu sering memberikan hukuman bagi anak anda ketika 

melakukan kesalahan : 
Jawab : tidak 9. Apakah ada yang terlibat dalam pembinaan akhlak anak anda ? 
Jawab : tidak ada 10. Menurut anda apakah didikan yang kalian terapkan selama ini sudah cocok 

untuk anak anda atau bagaimana ? 
Jawab : iya.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Nama Orang Tua : Aslan  (suami : 30 thn)  

   : Lita (istri : 29 tahun ) 

Waktu Wawancara : 15.00 WIB  

Pekerjaan : Petani 

Tempat Wawancara : halaman rumah 

Hasil Wawancara : penelantar  
1. Apakah bapak /ibu paham terkait dengan pola asuh  ? 

jawab : tidak 2. Bagaimanakah kondisi akhlak anak ibu ? 
Jawab : lumayan, bisa diatur meskipun harus susah mengarahkan mereka 3. Apa yang menyebabkan sehingga anak bapak / ibu tidak  bisa diatur ? 
Jawab : kami kurang tahu apa penyebabnya, kemungkinan pengaruh 

lingkungan. 

4. Seperti apakah perilaku atau perbuatan yang diperbuat oleh anak anda ? 

Jawab : banyak pak, sepertih tidak mau di suruh sholat, apalagi kalau kita 

mau ajak dia puasa, harus penuh kesabaran untuk membujuk dia supaya 

mau melaksanakan puasa meskipun setengah hari . 5. Apakah selama ini bapak/ibu ada waktu yang khusus untuk bersama anak 

anda ? 
Jawab : kalau itu pak, kami tidak punya waktu untuk bersama mereka. 

Bapak kan tahu kalau petani itu setiap waktu harus kerja, apalagi kami 

tidak punya apa apa. jadi kalau tidak kerja mau makan apa.  Yang kami 

sebagai orang tua hanya bisa untuk memfasilitasi mereka, tidak kekurangan 

dan tidak berlebihan dalam menjalani hari-harinya  6. Apakah bapak/ibu memberikan kebebasan bagi anak anda dalam menjalani 

keseharianya ? 
Jawab : iya. Kami tidak bisa melarang mereka, itu hak mereka apalagi 

masih kecil, kita tidak  boleh terlalu keras sama mereka. 



7. Apa yang menyebabkan sehingga bapak/ibu memberikan kebebasan bagi 

anak anda ? 
Jawab : kami tidak mau menekan mereka, apalagi kita tahu anak kecil itu 

kan masih butuh perkembangan, jadi jangan kita larang mereka atau terlalu 

keras perkembangan otaknya terganggu. 8. Apakah bapak/ibu sering memberikan hukuman bagi anak anda ketika 

melakukan kesalahan : 
Jawab : tidak 9. Apakah ada yang terlibat dalam pembinaan akhlak anak anda ? 
Jawab : ada, kakek dan neneknya. Alhamdulillah mereka masih hidup, jadi 

kalau kita kekebun apalagi kalau mau bermalam otomatis kakek dan 

neneknya tempat kami titip. 10. Apakah ada kendala yang bapak/ ibu alami dalam pembinaan akhlak anak 

anda ? 
Jawab : ya, seperti kalau mau suruh mereka sholat, ngaji, dan lain 

sebagainya pasti mereka lari atau pergi sama kakek/neneknya. 11. Menurut anda apakah didikan yang kalian terapkan selama ini sudah cocok 

untuk anak anda atau bagaimana ? 
Jawab : kalau menurut kami sudah cukup dan pas.    
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