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PEDOMAN OBSERVASI 

Observasi ini dilakukan peneliti untuk mengamati dan mengetahui secara 

langsung Pola Asuh Orang Tua Dalam Mendidik Karakter Anak di Desa Ulukalo 

Kecamatan Iwoimendaa Kabupaten Kolaka. 

No. Indikator Hal yang diobservasi   Kategori  

Ya/baik Kadang-

kadang/Cukup 

Tidak/ 

Kuran

g 

1. Pola Asuh 

Demokratis 

Orang tua menentukan 

peraturan dengan 

memperhatikan dan 

mempertimbangkan alasan 

anak 

�  
  

Orang tua memberikan 

pengarahan kepada 

anak dalam 

melakukan aktivitas 

�    

Orang tua memberikan 

bimbingan 

dengan penuh pengertian 

�    

Orang tua berkomunikasi 

secara 

aktif dengan anak 

�    

2. Pola Asuh 

Otoriter 

Orang tua cenderung 

mencari kesalahan 

anak dan selalu 

Menghukumnya 

  � 

Orang tua cenderung �    
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memberikan 

perintah dan larangan 

kepada anak 

Orang tua dengan anak 

tidak memiliki jalinan 

komunikasi yang 

Baik 

  � 

Orang tua tidak memonitor 

kegiatan anaknya 

 �   

3. Pola Asuh 

Permisif 

Orang tua mendidik 

anak dengan acuh tak 

acuh dan bersikap masa 

Bodoh 

  � 

Orang tua dengan anaknya 

tidak memiliki keakraban 

dan hubungan 

yang baik dalam keluarga 

  � 

Anak selalu membiasakan 

sholat fardhu 

 �   

4. Karakter 

disiplin 

anak 

Anak senantiasa bersikap 

sopan dan santun kepada 

orang yang lebih tua 

 �   

Anak mengatur jadwal 

belajar di rumah 

 �   

  �   
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PEDOMAN WAWANCARA 

 

Daftar wawancara ini dibuat untuk mengumpulkan data mengenai pola asuh 

orang tua dalam mendidik karakter anak di Desa Ulukalo Kecematan Iwoimendaa 

Kabupaten kolaka.   

A. Wawancara dengan Kepala Desa Ulukalo atau Tokoh Masyarakat. 

1. Bagaimana Keadaan Masyarakat Desa Ulukalo (Mata Pencaharian, dan 

Pendidikan)? 

2. Bagaimana mayoritas karakter anak-anak yang ada di Desa Ulukalo? 

3. Bagaimana   pola   asuh   orang   tua   dalam  mendidik karakter disiplin 

anak di  Desa Ulukalo ? 

4. Bagaimana  cara  yang dilakukan oleh  masyarakat Desa Ulukalo dalam 

memberikan keteladanan karakter disiplin kepada anak-anak ? 

B. Wawancara Dengan Orang Tua yang Memiliki Anak Usia 6-12 tahun 

(Sekolah Dasar). 

1. Apakah yang Bapak/Ibu ketahui tentang pola asuh? 

2. Bagaimana cara Bapak/Ibu menerapkan pola asuh kepada anak? 

3. Bagaimana pendapat Bapak/Ibu tentang penerapan pola asuh 

otoriter/demokratis/permisif tersebut? 

4. Apakah Bapak/Ibu selalu menerapkan aturan kepada anak untuk 

berprilaku disiplin waktu? 

5. Apakah Bapak/Ibu selalu menerapkan aturan kepada anak untuk 

disiplin ibadah sholat fardhu? 

6. Apakah Bapak/Ibu selalu menerapkan aturan kepada anak untuk 

berprilaku sopan santun kepada orang yang lebih tua? 

7. Adakah faktor pendukung dan penghambat dalam penerapan pola asuh 

tersebut? Apa saja itu? 
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C. Wawancara dengan Anak Usia 6-12 Tahun 

1. Apakah orang tua adik selalu bersikap keras ? 

2. Apakah adik selalu diberi arahan dan perhatian ? 

3. Apakah adik selalu diberi kebebasan dalam melakukan sesuatu ?  

4. Apakah orang tua adik menerapkan aturan disiplin ibadah shalat ? 

5. Apakah orang tua adik menerapkan aturan disiplin waktu ? 

6. Apakah orang tua adik menerapkan aturan disiplin sosial (sopan santun) ? 
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DAFTAR NAMA INFORMAN PENELITIAN 

A. Informan (Orang Tua) 

No  Nama  

1. Mukhsin 

2. Sumarni 

3. Irawati 

4. Karmila 

5. Harlina 

6. Amrullah daud 

7. Suaebah 

8. Rismatang 

9. Indo upe 

10. Mali 

11.   Irbayanti 

12. Marham  
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B. Informan (Anak Usia 6-12 tahun). 

No  Nama  

1. Nurhalisa 

2. Chelsea sahira  

3. Lutfi al-kadri  

4. Nurhasana  

5. Nurul khaerani  

6. Hiliyam hafiqih  

7. Nu’min al-fakki  

8. Halil jibran  

9. Aisyah humaira 

10. Ahmad rafiqih  

11. Linda  

12. Mifta lutfiyah  

C. Tokoh masyarakat (Kepala Desa) 

No  Nama  

1. NASRUDDIN 
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Hasil Wawancara kepada orang tua yang memiliki anak kandung 6 - 12 tahun. 

Nama    : Mukhsin  

Nama anak/ Usia Anak  : Nurhalisa / 11 tahun 

Pekerjaan    : Petani   

Alamat/ Dusun   : Desa Ulukalo/ Dusun VI 

Lokasi Wawancara  : Kediaman (Rumah) 

Tanggal, Bulan dan Tahun : 03 Juni 2020 

Waktu    : 09 : 43 wita 

 

1. Apakah yang bapak ketahui tentang pola asuh? 

  Jawab : cara mendidik dan membimbing anak dengan baik. 

2. Bagaimana cara bapak menerapkan pola asuh yang baik kepada anak? 

Jawab : tidak terlalu kasar kepada anak.  

3. Bagaimana pendapat bapak tentang penerapan pola asuh otoriter 

/demokratis/ permisif, dan tersebut? 

Jawab : pola asuh otoriter saya rasa cara mengasuhnya itu terlalu keras 

tidak memberikan kesempatan kepada anak yang di inginkannya, sedangkan 

pola asuh demokratis menurut saya ialah pola asuh yang cocok diterapkan 

karena sebagai orang tua harus memberikan perhatian dan pengawasan 

terhadap anak dalam melakukan sesuatu dengan syarat tidak melewati batas, 

contohnya pada saat saya ijinkan kepada anak saya boleh main diluar rumah 

tetapi harus pulang sesuai yang saya tetapkan jam sekian harus pulang kalau 

dilanggar saya beri sanksi seperti memarahi. Sedangkan pola asuh permisif 

itu kurang baik karena dalam mengasuh anak tidak diberi batasan. 

4. Apakah bapak selalu menerapkan aturan kepada anak untuk berperilaku 

disiplin waktu? 

Jawab : iya menerapkan, misalnya belajar sebelum nonton film televise 

karena anak saya tidak akan fokus belajar pada saat televise dinyalakan. 

5. Apakah bapak selalu menerapkan aturan kepada anak untuk disiplin ibadah 

sholat fardhu? 
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Jawab : iya menerapkan. tetapi itupun masih bolong-bolong shalatnya 

karena belum menghafal semua baca-bacaan shalat.  

6. Apakah bapak selalu menerapkan aturan kepada anak untuk berprilaku 

sopan santun kepada orang yang lebih tua? 

Jawab : iya menerapkan saya tekankan ke anak saya contoh salah satunya 

lewat di dekat orang lebih tua harus sopan.   

7. Adakah faktor pendukung dan penghambat dalam penerapan pola asuh 

tersebut? Apa saja itu? 

Jawab : faktor pendukung yaitu nasehat dan motivasi saya sendiri ke anak, 

sedangkan faktor penghambatnya saya terkadang sibuk bekerja seperti 

mengurus sawah bersama istri, apalagi untuk sekarang sedang musim panen 

padi akhirnya saya jarang di rumah dan jarang ada waktu bersama anak, dan 

anak saya akhirnya lebih memilih untuk banyak bermain di luar dan kurang 

terkontrol.  
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Nama    : Sumarni  

Nama anak/ Usia Anak  : Chelsea Sahira / 10 tahun 

Pekerjaan    : URT   

Alamat/ Dusun   : Desa Ulukalo/ Dusun VI 

Lokasi Wawancara  : Kediaman (Rumah) 

Tanggal, Bulan dan Tahun : 03 Juni 2020 

Waktu    : 10 : 00 wita 

 

1. Apakah yang ibu ketahui tentang pola asuh? 

  Jawab : cara mendidik anak di rumah dengan baik dan benar. 

2. Bagaimana cara ibu menerapkan pola asuh yang baik ? 

Jawab : diberi perhatian kepada anak agar anak merasa terlindungi dan 

diperhatikan orang tua. 

3. Bagaimana pendapat ibu tentang penerapan pola asuh otoriter/ demokratis/ 

permisif tersebut? 

Jawab : pola asuh otoriter menurut saya kurang baik karena anak serba 

dilarang sedangkan pola asuh demokratis menurut saya ialah pola asuh yang 

baik karena memberikan kesempatan anak untuk mengungkapkan sesuatu 

yang diinginkan, karena sebagai orang tua harus memberi kesempatan keanak 

yang diinginkannya dengan syarat tidak melewati batas, contohnya pada saat 

saya tekankan kepada anak saya sepulang sekolah boleh main kerumah teman 

tetapi harus pulang kerumah minta ijin sama saya, saya tetapkan jam sekian 

harus pulang kalau dilanggar saya beri sanksi seperti memarahi dan saya 

cubit. Pola asuh permisif menurut saya kurang baik juga karena anak diberi 

kebebasan dan bahaya juga kalau anak terlalu bebas. 

4. Apakah ibu selalu menerapkan aturan kepada anak untuk berperilaku 

disiplin waktu di rumah? 

Jawab : Saya menerapkan kepada anak saya, dalam hal memberi waktu 

belajar pada saat sebelum menonton tv. Supaya anak disiplin dalam belajar 

pada saat pukul 18.30 wib, sesudah shalat maghrib dan makan malam, anak 

harus sudah belajar dan televis harus dimatikan selama jam belajar.   

5. Apakah ibu selalu menerapkan aturan kepada anak untuk disiplin ibadah 

sholat fardhu? 
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Jawab : tentu menerapkan, saya suruh sholat kemasjid ikut ke bapaknya 

walaupun belum menghafal semua baca-bacaan sholat.   

6. Apakah ibu selalu menerapkan aturan kepada anak untuk berprilaku sopan 

santun kepada orang yang lebih tua? 

Jawab : iya saya beri nasehat anak kalau berbicara dengan orang yang lebih 

tua harus bertutut kata yang sopan.   

7. Adakah faktor pendukung dan penghambat dalam penerapan pola asuh 

tersebut? Apa saja itu? 

Jawab : faktor pendukungnya yaitu dari pengajaran/ pendidikan orang tua, 

sedangkan faktor penghambatnya biasa dari teman bermain, akibatnya 

ketika anak disuruh mengaji anak menjadi malas hal itu dikarenakan 

bermain tadi. 
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Nama    : Irawati   

Nama anak/ Usia Anak  : Lutfi Al-Kadri / 9 tahun 

Pekerjaan    : URT   

Alamat/ Dusun   : Desa Ulukalo/ Dusun VI 

Lokasi Wawancara  : Kediaman (Rumah) 

Tanggal, Bulan Dan Tahun : 03 Juni 2020 

Waktu    : 10 : 24 wita 

 

1. Apakah yang ibu ketahui tentang pola asuh? 

  Jawab :  cara mendidik anak dan memberikan perhatian kepada anak. 

2. Bagaimana cara ibu menerapkan pola asuh yang baik ? 

Jawab : sabar dan tidak terlalu kasar.       

3. Bagaimana pendapat ibu tentang penerapan pola asuh otoriter/ demokratis/ 

permisif tersebut? 

Jawab : pola asuh otoriter menurut saya tidak cocok dalam mendidik anak 

karena anak terlalu dipaksa untuk ikuti semua kemauan orang tuanya dan 

saya tidak pernah memaksa anak saya, dan saya pikir karena anak masih kecil 

saya tidak mau terlalu kasar.  Sedangkan pola asuh demokratis, sangat cocok 

diterpakan dalam mendidik disiplin anak karena sebagai orang tua harus 

memberi kesempatan keanak yang diinginkannya dengan syarat tidak 

melewati batas, contohnya pada saat saya tekankan kepada anak saya 

sepulang sekolah boleh main kerumah teman tetapi hrus pulang kerumah 

minta ijin sama saya, saya tetapkan jam sekian harus pulang kalau dilanggar 

saya memarahi. Sedangkan pola asuh permisif menurut saya kurang baik 

karena anak kurang diberi pengawasan.  

4. Apakah ibu selalu menerapkan aturan kepada anak untuk berperilaku 

disiplin waktu? 

Jawab : iya menerapkan, misalnya antara waktu belajar dan waktu bermain, 

jika tiba waktu belajar, yah harus belajar dulu, nanti sesudah belajar lalu 

boleh pergi main.  

5. Apakah ibu selalu menerapkan aturan kepada anak untuk disiplin ibadah 

sholat fardhu? 

Jawab : iya tentu menerapkan untuk shalat, tapi terkadang saya belum bisa 

paksa karena masih kecil.   
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6. Apakah ibu selalu menerapkan aturan kepada anak untuk berprilaku sopan 

santun kepada orang yang lebih tua? 

Jawab :  tentu menerapkan, saya nasehati berbicara ke orang lebih tua harus 

bertutur kata yang sopan.    

7. Adakah faktor pendukung dan penghambat dalam penerapan pola asuh 

tersebut? Apa saja itu? 

Jawab :  Faktor pendukung dan penghambat yaitu dari kawan sepermainan, 

jika kawan sepermainannya baik ya anak pasti ikut baik, dan bisa juga 

sebaliknya. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 



 

88 

 

Nama    : Karmila   

Nama anak/ Usia Anak  : Nurhasana / 11 tahun 

Pekerjaan    : URT   

Alamat/ Dusun   : Desa Ulukalo/ Dusun VI 

Lokasi Wawancara  : Kediaman (Rumah) 

Tanggal, Bulan Dan Tahun : 03 Juni 2020 

Waktu    : 11 : 20 wita 

 

1. Apakah yang ibu ketahui tentang pola asuh? 

  Jawab : cara mendidik anak dan membesarkan anak sampai sukses.   

2. Bagaimana cara ibu menerapkan pola asuh yang baik ? 

Jawab : tidak terlalu kasar ke anak dan selalu memberi arahan.  

3. Bagaimana pendapat ibu tentang penerapan pola asuh otoriter/demokratis/ 

permisif tersebut? 

Jawab : pola asuh otoriter menurut saya kurang cocok dalam mendidik 

anak karena anak terlalu ditekan dan dipaksa untuk mengikuti semua 

kemauan orang tuanya, pola asuh demokratis, sangat cocok diterapkan 

dalam mendidik anak karena sebagai orang tua harus memberi perhatian dan 

pengawasann terhadap anak. dengan syarat tidak melewati batas. Sedangkan 

pola asuh permisif menurut saya tidak cocok diterapkan dalam mendidik 

anak karena anak tidak akan berkembang dengan baik tanpa pengawasan 

orang tua. 

4. Apakah ibu selalu menerapkan aturan kepada anak untuk berperilaku 

disiplin waktu di rumah? 

Jawab : iya menerapkan, misalnya waktu makan dan waktu istirahat.  

5. Apakah ibu selalu menerapkan aturan kepada anak untuk disiplin ibadah 

sholat fardhu? 

Jawab : Saya menerapkan aturan kepada anak saya dari kecil untuk shalat 

agar dia membiasakan hingga dewasa, walaupun pada saat dia sibuk main 

saya memaksa untuk shalat terdahulu sebelum boleh lagi main. 

6. Apakah ibu selalu menerapkan aturan kepada anak untuk berprilaku sopan 

santun kepada orang yang lebih tua? 



 

89 

 

Jawab : iya tentu misalnya harus santun berbicara ke orang lebih tua dan 

terutama kepada orang tuanya sendiri.  

7. Adakah faktor pendukung dan penghambat dalam penerapan pola asuh 

tersebut? Apa saja itu? 

Jawab : faktor pendukungnya yaitu dari nasehat dan motivasi saya sendiri, 

dan faktor penghambatnya yaitu anak saya kadang sulit saya diatur, kalau 

sudah terlanjur main dengan teman-temanya sampai lupa waktu apalagi 

kalau sudah main di sungai sama teman-temannya  
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Nama    : Harlina  

Nama anak/ Usia Anak  : Nurul khaerani / 11 tahun 

Pekerjaan    : URT   

Alamat/ Dusun   : Desa Ulukalo/ Dusun IV 

Lokasi Wawancara  : Kediaman (Rumah) 

Tanggal, Bulan Dan Tahun : 04 Juni 2020 

Waktu    : 10 : 13 wita 

 

1. Apakah yang ibu ketahui tentang pola asuh? 

  Jawab : cara orang tua merawat dan membesarkan anak.   

2. Bagaimana cara ibu menerapkan pola asuh yang baik ? 

Jawab : tidak terlalu kasar ke anak.  

3. Bagaimana pendapat ibu tentang penerapan pola asuh otoriter/ demokratis/ 

permisif tersebut? 

Jawab : pola asuh otoriter menurut saya kurang cocok dalam mendidik 

anak karena anak terlalu ditekan dan dipaksa, pola asuh demokratis, 

menurut saya ialah pola asuh yang cocok diterapkan karena sebagai orang 

tua harus memberikan perhatian dan pengawasan terhadap anak dalam 

melakukan sesuatu dengan syarat tidak melewati batas, contohnya pada saat 

saya ijinkan kepada anak saya boleh main diluar rumah tetapi harus pulang 

sesuai yang saya tetapkan jam sekian harus pulang kalau dilanggar saya beri 

sanksi seperti memarahi. Sedangkan permisif menurut saya tidak cocok 

diterapkan dalam mendidik anak karena anak tidak akan berkembang 

dengan baik tanpa pengawasan orang tua. 

4. Apakah ibu selalu menerapkan aturan kepada anak untuk berperilaku 

disiplin waktu? 

Jawab : iya menerapkan, misalnya makan sebelum boleh pergi bermain. 

5. Apakah ibu selalu menerapkan aturan kepada anak untuk disiplin ibadah 

sholat fardhu? 

Jawab : iya menerapkan. tetapi itupun masih bolong-bolong shalatnya 

karena belum menghafal semua baca-bacaan shalat. 

6. Apakah ibu selalu menerapkan aturan kepada anak untuk berprilaku sopan 

santun kepada orang yang lebih tua? 
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Jawab : tentu menerapkan, saya nasehati berbicara ke orang lebih tua harus 

bertutur kata yang sopan.    

7. Adakah faktor pendukung dan penghambat dalam penerapan pola asuh 

tersebut? Apa saja itu? 

Jawab :  faktor pendukungnya yaitu dari motivasi saya sendiri, sedangkan 

kendala saya untuk mengajak anak disiplin dalam sholat fardhu yaitu adanya 

siaran TV film-film kartun yang menarik bagi anak saya sehingga anak 

terkadang malas kalau disuruh. 
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Nama    : Amrullah Daud   

Nama anak/ Usia Anak  : Hiliyam Hafiqih / 11 tahun 

Pekerjaan    : Petani    

Alamat/ Dusun   : Desa Ulukalo/ Dusun IV 

Lokasi Wawancara  : Kediaman (Rumah) 

Tanggal, Bulan Dan Tahun : 04 Juni 2020 

Waktu    : 10 : 30 wita 

 

1. Apakah yang bapak ketahui tentang pola asuh? 

  Jawab : cara mendidik dan mengarahkan anak yang baik.   

2. Bagaimana cara bapak/ibu menerapkan pola asuh yang baik ? 

Jawab : tidak terlalu kasar dan sabar menghadapi anak.  

3. Bagaimana pendapat bapak  tentang penerapan pola asuh otoriter/ 

demokratis/ permisif tersebut? 

Jawab : pola asuh otoriter menurut saya kurang baik dan tidak cocok dalam 

mendidik anak karena anak terlalu ditekan secara terus menerus untuk ikuti 

semua kemauan orang tuanya, dan situasi tertentu saya juga keras ke anak 

saya dalam hal belajarnya, terkadang dia membantah pada saat saya suruh 

belajar, kalau dia membantah saya memarahi. pola asuh demokratis sangat 

cocok diterapkan dalam mendidik karakter anak, saya juga memang 

termasuk orang tua yang menerapkan pola asuh ini. Saya selalu memberikan 

perhatian kepada anak, dalam hal  belajarnya, dan termasuk juga sholatnya 

di rumah. agar anak saya dapat lebih disiplin dalam melakukan aktivitasnya 

sehari-hari. Sedangkan pola asuh permisif menurut saya kurang baik karena 

orang tua tidak memberi batasan anak dalam melakukan sesuatu.  

4. Apakah bapak selalu menerapkan aturan kepada anak untuk berperilaku 

disiplin waktu? 

Jawab : iya menerapkan, misalnya antara waktu belajar dan waktu bermain, 

jika tiba waktu belajar, yah harus belajar dulu, nanti sesudah belajar lalu 

boleh pergi main. 

5. Apakah bapak selalu menerapkan aturan kepada anak untuk disiplin ibadah 

sholat fardhu? 

Jawab : tentu menerapkan, saya menyuruhnya shalat, sebelum pergi 

bermain-main dengan temannya.                  
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6. Apakah bapak selalu menerapkan aturan kepada anak untuk berprilaku 

sopan santun kepada orang yang lebih tua? 

Jawab : tentu menerapkan, saya nasehati berbicara ke orang lebih tua  harus 

bertutur kata sopan.    

7. Adakah faktor pendukung dan penghambat dalam penerapan pola asuh 

tersebut? Apa saja itu? 

Jawab : faktor pendukungnya yaitu nasehat dan motivasi saya sendiri kepada 

anak saya, sedangkan faktor penghambat yaitu dari kawan sepermainan, jika 

kawan sepermainannya baik ya anak pasti ikut baik,dan bisa juga sebaliknya.  
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Nama    : Suaebah   

Nama anak/ Usia Anak  : Nu’min Al-faki / 9 tahun 

Pekerjaan    : URT    

Alamat/ Dusun   : Desa Ulukalo/ Dusun I 

Lokasi Wawancara  : Kediaman (Rumah) 

Tanggal, Bulan dan Tahun : 07 Juni 2020 

Waktu    : 10 : 12 wita 

 

1. Apakah yang ibu ketahui tentang pola asuh? 

  Jawab : cara membimbing dan mengarahkan anak.  

2. Bagaimana cara ibu menerapkan pola asuh yang baik ? 

Jawab : tidak terlalu kasar ke anak dan sabar menghadapi anak.  

3. Bagaimana pendapat ibu tentang penerapan pola asuh otoriter/ demokratis/ 

permisif tersebut? 

Jawab : pola asuh otoriter menurut saya kurang cocok karena dalam 

mendidik anak tidak memberikan kesempatan kepada anak, menurut saya 

pola asuh demokratis sangat cocok diterapkan karena sebagai orang tua 

harus memberikan kesempatan dan pengawasan terhadap anak dalam 

melakukan sesuatu dengan syarat tidak melewati batas. Contohnya pada 

saya memberi aturan anak saya ijinkan untuk keluar main dengan temannya 

dengan syarat jam sekian harus pulang sesuai dengan yang disepakati 

begitupun kalau saya ijinkan menonton televisi dan main handphone tidak 

boleh terlalu lama. Sedangkan permisif menurut saya kurang baik, karena 

anak juga tidak boleh diberi kebebasan begitu saja. 

4. Apakah ibu selalu menerapkan aturan kepada anak untuk berperilaku 

disiplin waktu? 

Jawab : Saya menerapkan kepada anak saya, dalam hal memberi waktu 

belajar pada saat sebelum menonton tv. Supaya anak disiplin dalam belajar 

pada saat pukul 18.30 wib, sesudah shalat maghrib dan makan malam, anak 

harus sudah belajar dan televis harus dimatikan selama jam belajar.   

5. Apakah ibu selalu menerapkan aturan kepada anak untuk disiplin ibadah 

sholat fardhu? 

Jawab : tentu menerapkan, dan menurut saya itu paling penting 

menyuruhnya shalat, sebelum pergi bermain-main dan menonton tv.                  
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6. Apakah ibu selalu menerapkan aturan kepada anak untuk berprilaku sopan 

santun kepada orang yang lebih tua? 

Jawab : tentu menerapkan, misalnya pergi kerumah orang harus bertutur 

kata yang baik didengar.    

7. Adakah faktor pendukung dan penghambat dalam penerapan pola asuh 

tersebut? Apa saja itu? 

Jawab : ya ada, faktor pendukung dan penghambat yaitu dari teman 

sepermainan, jika kawan sepermainannya baik ya anak pasti ikut baik,dan 

bisa juga sebaliknya.   
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Nama    : Rismatang  

Nama anak/ Usia Anak  : Halil Jibran / 10 tahun 

Pekerjaan    : URT    

Alamat/ Dusun   : Desa Ulukalo/ Dusun I 

Lokasi Wawancara  : Kediaman (Rumah) 

Tanggal, Bulan dan Tahun : 07 Juni 2020 

Waktu    : 10 : 45 wita 

 

1. Apakah yang ibu ketahui tentang pola asuh? 

  Jawab : cara membimbing dan mengarahkan anak yang baik.  

2. Bagaimana cara ibu menerapkan pola asuh yang baik ? 

Jawab : membimbing dan mengasuh anak dengan baik. 

3. Bagaimana pendapat ibu tentang penerapan pola asuh otoriter/ demokratis/ 

permisif tersebut? 

Jawab : pola asuh otoriter menurut saya kurang cocok karena cara mendidik 

dan membimbing anak tidak memberikan kesempatan pada anak yang 

diinginkannya, dan terkadang memang saya keras dalam melatih disiplin 

pada anak, kalau memang waktunya belajar, waktunya sholat, walaupun 

anak baru bermain dengan temannya pasti saya panggil lalu saya suruh 

pulang atau kalau lagi nonton film di televisi saya suruh matikan terdahulu 

dan segera belajar atau shalat, dan terkadang dia membantah pada saat saya 

suruh shalat, kalau dia membantah saya memarahi. Sedangkan demokratis, 

pola asuh ini sangat cocok karena memberikan anak kesempatan 

mengukapkan yang diinginkannya, karena sebagai orang tua harus memberi 

kesempatan kepada anak  agar anak tidak selalu bergantung ke orang 

tuanya. Sedangkan permisif menurut saya kurang baik, karena sebagai 

orang tua tidak boleh memberi kebebasan kepada anak apalagi ini masih 

dibawah umur, akan berdampak buruk bagi anak kalau kurang pengawasan 

dan perhatian dari orang tuanya. 

4. Apakah ibu selalu menerapkan aturan kepada anak untuk berperilaku 

disiplin waktu? 

Jawab : tentu saya terapkan contohnya, misalnya harus belajar mengaji, 

karena saya sendiri guru ngajinya dirumah, sesudah itu baru boleh main. 

5. Apakah ibu selalu menerapkan aturan kepada anak untuk disiplin ibadah 

sholat fardhu? 
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Jawab :  tentu menerapkan, saya paling tegas dalam hal shalat 5 waktunya. 

Contohnya saya suruh shalat sebelum pergi main dengan teman-temnnya.   

6. Apakah ibu selalu menerapkan aturan kepada anak untuk berprilaku sopan 

santun kepada orang yang lebih tua? 

Jawab : tentu menerapkan, harus berperilaku sopan dan baik ke orang lain 

dan terutama ke orang tuanya sendiri. 

7. Adakah faktor pendukung dan penghambat dalam penerapan pola asuh 

tersebut? Apa saja itu? 

Jawab : iya ada, faktor pendukungnya yaitu dari motivasi saya sendiri sebagai 

orang tuanya sendiri dan penghambatnya yaitu dari teman sepermainannya 

dan tontonan film-film di televise yang bersifat negatf dan maupun di 

handphone.     
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Nama    : Indo Upe 

Nama anak/ Usia Anak  : Aisyah Humaira / 10 tahun 

Pekerjaan    : Petani    

Alamat/ Dusun   : Desa Ulukalo/ Dusun I 

Lokasi Wawancara  : Kediaman (Rumah) 

Tanggal, Bulan dan Tahun : 07 Juni 2020 

Waktu    : 11 : 00 wita 

 

1. Apakah yang ibu ketahui tentang pola asuh? 

  Jawab : cara membimbing dan mengarahkan anak yang baik agar 

menghormati orang tua.  

2. Bagaimana cara ibu menerapkan pola asuh yang baik ? 

Jawab : tidak terlalu kasar dan pelan mengasuh anak dan harus penuh 

kesabaran. 

3. Bagaimana pendapat ibu tentang penerapan pola asuh otoriter/ demokratis/ 

permisif tersebut? 

Jawab : pola asuh otoriter menurut saya kurang cocok karena cara mendidik 

dan membimbing anak terlalu keras. Dan terkadang saya keras anak saya 

kalau pada saat dia bandel, susah diatur terkadang saya mencubit dan 

memarahinya dengan penuh nasehat yang tetap mendidik. demokratis, pola 

asuh demokratis, sangat cocok untuk diterpakan dalam mendidik displin 

anak. karena anak akan menjadi pintar dan bijaksana. Beliau juga 

menuturkan bahwa penerapan pola asuh ini sangat mempengaruhi 

pembentukan karakter anak-anak karena ada bimbingan dan arahan yang 

dapat diterima oleh anak. Sedangkan permisif menurut saya kurang baik, 

karena anak juga tidak boleh diberi kebebasan begitu saja. 

4. Apakah ibu selalu menerapkan aturan kepada anak untuk berperilaku 

disiplin waktu ? 

Jawab : tentu saya terapkan, contohnya sebelum belajar harus shalat dan 

yang kedua harus senantiasa murojaah hafalannya.  

5. Apakah ibu selalu menerapkan aturan kepada anak untuk disiplin ibadah 

sholat fardhu? 

Jawab :  tentu, saya mengingatkan setiap waktu agar anak saya senantiasa 

shalat pada waktunya tiba. Misalnya kalau pada saat dia bermain dan 
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menonton televisi saya suruh shalat sebelum boleh bermain dan menonton 

televisi.   

6. Apakah ibu selalu menerapkan aturan kepada anak untuk berprilaku sopan 

santun kepada orang yang lebih tua? 

Jawab : tentu menerapkan, harus berperilaku sopan dan baik ke orang lain 

dan terutama ke orang tuanya sendiri.                   

7. Adakah faktor pendukung dan penghambat dalam penerapan pola asuh 

tersebut? Apa saja itu? 

Jawab : Faktor pendukungnya ialah dari terlibatnya saya sebagai orang tua 

dalam membimbing dan memberi motivasi ke anak saya untuk senantiasa 

belajar dan berperilaku yang baik. Dan penghambatnya seperti teman 

bermainnya, dengan tontonan di televise yang bersifat negative. 
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Nama    : Mali 

Nama Anak/ Usia Anak  : Ahmad Rafiqih/ 10 Tahun 

Pekerjaan    : Guru  

Alamat/ Dusun   : Desa Ulukalo/ Dusun I 

Lokasi Wawancara  : Kediaman (Rumah) 

Tanggal, Bulan Dan Tahun : 07 Juni 2020 

Waktu    : 11 : 20 wita 

 

1. Apakah yang bapak ketahui tentang pola asuh? 

  Jawab : cara membimbing dan mengarahkan anak sesuai ajaran rasul. 

2. Bagaimana cara bapak menerapkan pola asuh yang baik ? 

Jawab : mendidik dengan sesuai ajaran Al-Qur’an dan Hadist.  

3. Bagaimana pendapat bapak tentang penerapan pola asuh otoriter/ 

demokratis/ permisif tersebut? 

Jawab : pola asuh otoriter menurut saya kurang cocok karena cara mendidik 

mengarahkan anak tidak memberikan anak kesempatan, dan saya terkadang 

keras terhadap anak tetapi itu dalam hal-hal tertentu misalnya anak sedang 

bermain dengan temannya dan sudah waktunya untuk pulang, sudah dipanggil-

panggil terus belum pulang ya saya datangi langsung dia biar pulang, kalau 

waktunya mengaji saya suruh mengaji dirumah, begitu juga ketika waktunya 

belajar dia malah nonton ya saya matikan dulu TV nya kemudian saya ajak 

belajar. Sedangkan demokratis, pola asuh ini sangat cocok karena orang tua  

mendorong anak agar lebih mandiri dalam hal melakukan sesuatu tetapi 

dengan syarat tidak diluar batasan yang ditetapkan keluarga. sedangkan 

permisif menurut saya tidak cocok diterapkan dalam mendidik anak karena 

anak tidak akan berkembang dengan baik tanpa pengawasan orang tua. 

4. Apakah bapak selalu menerapkan aturan  kepada anak untuk berperilaku 

disiplin waktu di rumah? 

Jawab : tentu saya terapkan, contohnya sebelum belajar harus shalat dan 

yang kedua harus senantiasa murojaah hafalannya.  

5. Apakah bapak selalu menerapkan aturan kepada anak untuk disiplin ibadah 

sholat fardhu? 

Jawab :  tentu menerapkan, dan ini paling terutama saya terapkan ke anak 

saya, mengingatkan untuk shalat pada waktunya tiba.                     
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6. Apakah bapak selalu menerapkan aturan kepada anak untuk berprilaku 

sopan santun kepada orang yang lebih tua? 

Jawab : tentu menerapkan, harus berperilaku sopan dan baik ke orang lebih 

tua.  

7. Adakah faktor pendukung dan penghambat dalam penerapan pola asuh 

tersebut? Apa saja itu? 

Jawab : Alhamdulillah bagi saya tidak terlalu sulit untuk mengarahkan dia 

menjadi disiplin, karena memang sudah dibiasakan dari kecilnya dan 

lingkungannya juga mendukung karena kami tinggalnya juga di lingkungan 

pondook pesantren, kemudian yang jadi kendalanya terkadang anak saya 

tidak mau belajar kalau sudah terlanjur asyik bermain dan menonton film 

favoritnya di televsi. 
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Nama    : Irbayanti 

Nama Anak/ Usia Anak  : Linda/ 9 Tahun 

Pekerjaan    : Petani  

Alamat/ Dusun   : Desa Ulukalo/ Dusun III 

Lokasi Wawancara  : Kediaman (Rumah) 

Tanggal, Bulan Dan Tahun : 09 Juni 2020 

Waktu    : 15 : 43 wita 

 

1. Apakah yang ibu ketahui tentang pola asuh? 

  Jawab : cara mendidik anak yang baik. 

2. Bagaimana cara ibu menerapkan pola asuh yang baik ? 

Jawab : tidak terlalu kasar dan harus lemah lembut ke anak. 

3. Bagaimana pendapat ibu tentang penerapan pola asuh otoriter/ demokratis/ 

permisif tersebut? 

Jawab : pola asuh otoriter menurut saya kurang cocok karena cara mendidik 

dan membimbing anak terlalu keras dan saya tidak terlalu keras anak saya 

karena anak saya masih kecil. Sedangkan pola demokratis ini sangat cocok 

karena memberikan anak kesempatan mengukapkan yang diinginkannya. 

sedangkan pola permisif menurut saya kurang baik, karena anak juga tidak 

boleh diberi kebebasan begitu saja. Dan saya terkadang menerapkan pola 

asuh permisif karena saya sibuk membuat gula merah jadi perhatian dan 

pengawasan ke anak saya sangat kurang. Dan anak saya terkadang sudah 

sulit diatur karena kurangnya pengawasan. 

4. Apakah ibu selalu menerapkan aturan kepada anak untuk berperilaku 

disiplin waktu? 

Jawab : iya tentu saya suruh belajar sebelum bermain dengan temannya, 

walaupun terkadang sulit diatur. 

5. Apakah ibu selalu menerapkan aturan kepada anak untuk disiplin ibadah 

sholat fardhu? 

Jawab :  tentu menerapkan, tapi saya belum paksakan karena masih kecil.  

6. Apakah ibu selalu menerapkan aturan kepada anak untuk berprilaku sopan 

santun kepada orang yang lebih tua? 

Jawab : tentu, harus berperilaku sopan dan baik ke orang lebih tua.   
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7. Adakah faktor pendukung dan penghambat dalam penerapan pola asuh 

tersebut? Apa saja itu? 

Jawab : ya ada, faktor pendukungnya yaitu dari motivasi saya sendiri ke 

anak saya dan kendalanya yaitu saya terkadang sibuk bekerja bersama 

suami, dan saya terkadang jarang di rumah dan jarang ada waktu bersama 

anak, dan anak saya akhirnya lebih memilih untuk banyak bermain di luar 

dan kurang terkontrol.  
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Nama    : Marham 

Nama Anak/ Usia Anak  : Miftah Lutfiyah/ 11 Tahun 

Pekerjaan    : Guru  

Alamat/ Dusun   : Desa Ulukalo/ Dusun III 

Lokasi Wawancara  : Kediaman (Rumah) 

Tanggal, Bulan Dan Tahun : 09 Juni 2020 

Waktu    : 16 : 07 wita 

 

1. Apakah yang bapak ketahui tentang pola asuh? 

  Jawab : cara mendidik anak di rumah dengan baik dan benar. 

2. Bagaimana cara bapak menerapkan pola asuh yang baik ? 

Jawab : dengan diberi perhatian kepada anak agar anak merasa terlindungi 

dan diperhatikan orang tua. 

3. Bagaimana pendapat bapak tentang penerapan pola asuh otoriter/ 

demokratis/ permisif tersebut? 

Jawab : pola asuh otoriter menurut saya kurang cocok dalam mendidik anak 

karena anak terlalu ditekan untuk ikuti semua kemauan orang tuanya secara 

terus menerus, Tapi terkadang saya juga keras kepada anak dalam mendidik, 

misalnya dalam melatih karakter disiplin anak,  kalau memang waktunya 

belajar, waktunya sholat, walaupun anak bermain dengan temannya pasti saya 

panggil lalu saya suruh pulang atau kalau lagi nonton Televisi saya suruh 

matikan dulu dan segera belajar atau sholat. pola asuh demokratis sangat 

cocok diterapkan dalam mendidik disiplin anak karena sebagai orang tua 

harus memberi kesempatan keanak yang diinginkannya dengan syarat tidak 

melewati batas. Cara mengasuh permisif menurut saya   kurang baik 

diterapkan kepada anak dalam mendidik anak, namanya saja mendidik 

disiplin berarti harus diberikan pengawasan dari orang tua apalagi di jaman 

sekarang orang tua harus lebih memperhatikan anaknya agar tidak terjerumus 

dalam hal negative. 

4. Apakah bapak selalu menerapkan aturan kepada anak untuk berperilaku 

disiplin waktu? 

Jawab :  tentu menerapkan, contohnya belajar sebelum bermain, alasan saya 

karena kewajiban orang tua harus menekankan kepada anak untuk senantiasa 

mendisiplinkan segala sesuatu yang dikerjakan oleh anak. 
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5. Apakah bapak selalu menerapkan aturan kepada anak untuk disiplin ibadah 

sholat fardhu? 

Jawab : tentu, saya menyuruhnya shalat agar dia dapat terbiasa dengan hal-

hal yang harus dikerjakan.  

6. Apakah bapak selalu menerapkan aturan kepada anak untuk berprilaku 

sopan santun kepada orang yang lebih tua? 

Jawab : tentu, harus berperilaku sopan dan baik ke orang lebih tua, 

contohnya harus senantiasa bertutur kata yang baik ke orang lebih tua. 

7. Adakah faktor pendukung dan penghambat dalam penerapan pola asuh 

tersebut? Apa saja itu? 

Jawab : faktor pendukungnya yaitu dari pengajaran/ pendidikan orang tua, 

sedangkan faktor penghambatnya biasa dari teman bermain, akibatnya 

ketika anak disuruh belajar anak menjadi malas hal itu dikarenakan bermain 

tadi. 
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Wawancara dengan Kepala Desa Ulukalo, atau Tokoh Masyarakat. 

Nama    : Nasruddin SH. 

Jabatan    : Kepala Desa Ulukalo  

Alamat/ Dusun   : Desa Ulukalo/ Dusun III 

Lokasi Wawancara  : Kediaman (Rumah) 

Tanggal, Bulan Dan Tahun : 09 Juni 2020 

Waktu    : 16 : 35 wita 

1. Bagaimana keadaan masyarakat Desa Ulukalo (mata pencaharian,dan 

penidikan)? 

Jawab :  mata pencaharian masyarakat disini yang paling dominan bertani 

coklat, cengkeh, kelapa. Dan sebagian masyarakat juga berprofesi sebagai 

guru, tenaga kesehatan (bidan) dan berdagang. 

2. Bagaimana mayoritas karakter anak-anak yang ada di Desa Ulukalo? 

Jawab : karakter anak-anak yang diusia 6-12 tahun disini menurut pandangan 

saya sebagian besar ada yang sopan dan patuh kalau disuruh oleh orang 

tuanya, dan ada sebagian anak-anak yang kurang sopan, karena mungkin 

kurangnya ketegasan orang tuanya. 

3. Bagaimana   pola   asuh   orang   tua   dalam  mendidik karakter disiplin

 anak di  

Desa Ulukalo ? 

Jawab : menurut pandangan saya cara mengasuh orang tua disini, ada yang 

mengasuhnya tidak terlalu tegas ke anaknya dan sebaliknya sebagian kecil 

ada kasar keanaknya dan ada juga membiarkan kemauan anaknya. 

4. Bagaimana  cara  yang dilakukan oleh masyarakat Desa Ulukalo dalam 

memberikan keteladanan karakter disiplin kepada anak-anak ? 

Jawab : menurut pandangan saya cara orang tua memberikan keteladanan 

keanaknya sebagian besarnya mengajak anaknya kemasjid shalat 

berjamaah.
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Nama   : Nurhalisa  

Usia   : 11 tahun 

Alamat   : Desa Ulukalo 

 

1. Apakah orang tua adik selalu bersikap keras ?  

Jawab : tidak terlalu kasar. 

2. Apakah adik selalu diberi arahan dan perhatian ? 

Jawab : iya orang tua saya selalu memperhatikan dan memberi arahan ketika 

saya melakukan sesuatu contohnya mengijinkan saya bermain diluar rumah, 

tetapi saya   harus pulang jam sekian.  

3. Apakah adik selalu di beri kebebasan dalam melakukan sesuatu?  

Jawab : tidak, karena orang tua saya memperhatikan ketika saya mengerjakan 

sesuatu. 

4. Apakah orang tua adik menerapkan aturan disiplin ibadah shalat ? 

Jawab : ya, contohnya mengajak saya pergi shalat dimasjid pada waktu shalat 

maghrib. 

5. Apakah orang tua adik menerapkan aturan disiplin waktu ? 

Jawab : ya, contohnya menyuruh saya belajar sebelum nonton ditelevisi. 

6. Apakah orang tua adik menerapkan aturan disiplin sosial (sopan santun) ? 

Jawab : ya, saya selalu diberi tahu bahwa saya harus sopan ke orang lebih tua, 

contohnya berkata lemah lembut kepada orang lebih tua. 
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Nama   : Chelsea Sahira  

Usia   : 10 tahun 

Alamat   : Desa Ulukalo 

 

1. Apakah orang tua adik selalu bersikap keras ? 

Jawab : terkadang orang tua ku keras dalam hal saya membantah pada saat 

disuruh pergi belajar. 

2. Apakah adik selalu diberi arahan dan perhatian ? 

Jawab : Iya orang tua saya selalu memperhatikan dan memberi arahan ketika 

saya melakukan sesuatu contohnya mengijinkan saya bermain diluar rumah, 

tetapi saya   harus pulang jam sekian.  

3. Apakah adik selalu di beri kebebasan dalam melakukan sesuatu?  

Jawab : tidak, karena orang tua saya memperhatikan ketika saya mengerjakan 

sesuatu. 

4. Apakah orang tua adik menerapkan aturan disiplin ibadah shalat ? 

Jawab : ya, contohnya mengajak saya pergi shalat dimasjid pada waktu shalat 

maghrib. 

5. Apakah orang tua adik menerapkan aturan disiplin waktu ? 

Jawab : ya, contohnya mengijinkan saya sebelum nonton ditelevisi. 

6. Apakah orang tua adik menerapkan aturan disiplin sosial (sopan santun) ? 

Jawab : ya, saya selalu diberi tahu bahwa saya harus sopan ke orang lebih tua, 

contohnya berkata lemah lembut kepada orang lebih tua. 
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Nama   : Lutfi Al-Kadri 

Usia    : 9 tahun 

Alamat   : Desa Ulukalo 

 

1. Apakah orang tua adik selalu bersikap keras ? 

Jawab : terkadang orang tua ku keras ketika saya membantah pada saat saya 

asyik bermain dengan teman-teman, lalu disuruh pulang kerumah 

2. Apakah adik selalu diberi arahan dan perhatian ? 

Jawab : iya orang tua saya selalu memperhatikan dan memberi arahan ketika 

saya melakukan sesuatu contohnya mengijinkan saya bermain diluar rumah, 

tetapi saya   harus pulang jam sekian.   

3. Apakah adik selalu di beri kebebasan dalam melakukan sesuatu?  

Jawab : tidak, karena orang tuaku tetap selalu mengawasi dan memangggil saya 

untuk pulang ke rumah. 

4. Apakah orang tua adik menerapkan aturan disiplin ibadah shalat ? 

Jawab : ya terkadang, memanggil saya untuk ikut-ikut shalat. 

5. Apakah orang tua adik menerapkan aturan disiplin waktu ? 

Jawab : ya, contohnya ibu saya menetapkan waktu belajar dan waktu nonton tv 

di rumah. Setelah sholat magrib saya harus belajar dan setelah belajaar baru 

diperbolehkan untuk nonton tv 

6. Apakah orang tua adik menerapkan aturan disiplin sosial (sopan santun) ? 

Jawab : ya, saya selalu diberi tahu bahwa saya harus sopan ke orang lebih tua, 

contohnya berkata lemah lembut kepada orang lebih tua. 
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Nama   : Nurhasana  

Usia    : 11 tahun 

Alamat   : Desa Ulukalo 

 

1. Apakah orang tua adik selalu bersikap keras ? 

Jawab : terkadang orang tua ku keras ketika saya membantah pada saat 

menyuruh saya  untuk makan sebelum pergi bermain. 

2. Apakah adik selalu diberi arahan dan perhatian ? 

Jawab : iya orang tua saya selalu memperhatikan dan memberi arahan ketika 

saya melakukan sesuatu contohnya mengijinkan saya bermain diluar rumah, 

tetapi saya   harus pulang jam sekian.   

3. Apakah adik selalu di beri kebebasan dalam melakukan sesuatu?  

Jawab : tidak, karena orang tuaku tetap selalu mengawasi dan memangggil saya 

untuk pulang ke rumah. 

4. Apakah orang tua adik menerapkan aturan disiplin ibadah shalat ? 

Jawab : ya, contohnya mengajak saya pergi shalat dimasjid pada waktu shalat 

maghrib. 

5. Apakah orang tua adik menerapkan aturan disiplin waktu ? 

Jawab : ya, contohnya menyuruh saya belajar sebelum nonton ditelevisi. 

6. Apakah orang tua adik menerapkan aturan disiplin sosial (sopan santun) ? 

Jawab : ya, saya selalu diberi tahu bahwa saya harus sopan ke orang lebih tua, 

contohnya berkata lemah lembut kepada orang lebih tua. 
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Nama   : Nurul Khaerani 

Usia    : 11 tahun 

Alamat   : Desa Ulukalo 

 

1. Apakah orang tua adik selalu bersikap keras ? 

Jawab : terkadang orang tua ku keras. 

2. Apakah adik selalu diberi arahan dan perhatian ? 

Jawab : : iya orang tua saya selalu memperhatikan dan memberi arahan ketika 

saya melakukan sesuatu contohnya mengijinkan saya bermain diluar rumah, 

tetapi saya   harus pulang jam sekian.   

3. Apakah adik selalu di beri kebebasan dalam melakukan sesuatu?  

Jawab : tidak, karena orang tuaku tetap selalu mengawasi dan memangggil saya 

untuk pulang ke rumah. 

4. Apakah orang tua adik menerapkan aturan disiplin ibadah shalat ? 

Jawab : terkadang, mengajak saya shalat pada saat keinginannya memanggil 

saya untuk shalat.  

5. Apakah orang tua adik menerapkan aturan disiplin waktu ? 

Jawab : ya, contohnya menyuruh saya pergi main tetapi dengan syarat saya 

harus pulang kerumah pada saat memanggil saya untuk segera pulang. 

6. Apakah orang tua adik menerapkan aturan disiplin sosial (sopan santun) ? 

Jawab : ya, saya selalu diberi tahu bahwa saya harus sopan ke orang lebih tua, 

contohnya berkata lemah lembut kepada orang lebih tua. 
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Nama    : Hiliyam Hafiqih  

Usia    : 11 tahun 

Tempat   : Desa Ulukalo 

 

1. Apakah orang tua adik selalu bersikap keras ? 

Jawab : terkadang orang tua ku keras ketka saya membantah pada saat menyuruh 

saya untuk shalat sebelum pergi main. 

2. Apakah adik selalu diberi arahan dan perhatian ? 

Jawab : iya orang tua saya selalu memperhatikan dan memberi arahan ketika 

saya melakukan sesuatu contohnya mengijinkan saya bermain diluar rumah, 

tetapi saya   harus pulang jam sekian.   

3. Apakah adik selalu di beri kebebasan dalam melakukan sesuatu?  

Jawab : tidak selalu, karena bapak saya tetap mengawasi dan memperhatikan 

saya ketika melalukan sesuatu. 

4. Apakah orang tua adik menerapkan aturan disiplin ibadah shalat ? 

Jawab : ya, contohnya mengajak saya pergi shalat dimasjid pada waktu shalat 

maghrib. 

5. Apakah orang tua adik menerapkan aturan disiplin waktu ? 

Jawab : ya, contohnya menyuruh saya belajar sebelum nonton ditelevisi. 

6. Apakah orang tua adik menerapkan aturan disiplin sosial (sopan santun) ? 

Jawab : ya, saya selalu diberi tahu bahwa saya harus sopan ke orang lebih tua, 

contohnya berkata lemah lembut kepada orang lebih tua. 
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Nama    : Nu’min Al-Fakki  

Usia    : 9 tahun 

Alamat    : Desa Ulukalo 

 

1. Apakah orang tua adik selalu bersikap keras ? 

Jawab : terkadang orang tua ku keras. 

2. Apakah adik selalu diberi arahan dan perhatian ? 

Jawab : : iya orang tua saya selalu memperhatikan dan memberi arahan ketika 

saya melakukan sesuatu contohnya mengijinkan saya bermain diluar rumah, 

tetapi saya harus pulang jam sekian.   

3. Apakah adik selalu di beri kebebasan dalam melakukan sesuatu?  

Jawab : tidak, karena orang tuaku tetap selalu mengawasi dan memangggil saya 

untuk pulang ke rumah. 

4. Apakah orang tua adik menerapkan aturan disiplin ibadah shalat ? 

Jawab : terkadang, mengajak saya shalat pada saat keinginannya memanggil 

saya untuk shalat.  

5. Apakah orang tua adik menerapkan aturan disiplin waktu ? 

Jawab : ya, contohnya menyuruh saya pergi main tetapi dengan syarat saya 

harus pulang kerumah pada saat memanggil saya untuk segera pulang. 

6. Apakah orang tua adik menerapkan aturan disiplin sosial (sopan santun) ? 

Jawab : ya, saya selalu diberi tahu bahwa saya harus sopan ke orang lebih tua, 

contohnya berkata lemah lembut kepada orang lebih tua. 
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Nama    : Halil Jibran  

Usia    : 10 tahun 

Alamat    : Desa Ulukalo 

 

1. Apakah orang tua adik selalu bersikap keras ? 

Jawab : terkadang orang tua ku keras ketika saya membantah pada saat saya 

disuruh pergi belajar mengaji. 

2.  Apakah adik selalu diberi arahan dan perhatian ? 

Jawab : iya orang tua saya selalu memperhatikan dan memberi arahan ketika 

saya melakukan sesuatu contohnya mengijinkan saya bermain diluar rumah, 

tetapi saya harus pulang jam sekian.   

3. Apakah adik selalu di beri kebebasan dalam melakukan sesuatu?  

Jawab : tidak, karena orang tuaku tetap selalu mengawasi dan memangggil saya 

untuk pulang ke rumah. 

4. Apakah orang tua adik menerapkan aturan disiplin ibadah shalat ? 

Jawab : terkadang, mengajak saya shalat pada saat keinginannya memanggil 

saya untuk shalat.  

5. Apakah orang tua adik menerapkan aturan disiplin waktu ? 

Jawab : ya, contohnya menyuruh saya pergi main tetapi dengan syarat saya 

harus pulang kerumah pada saat memanggil saya untuk segera pulang. 

6. Apakah orang tua adik menerapkan aturan disiplin sosial (sopan santun) ? 

Jawab : ya, saya selalu diberi tahu bahwa saya harus sopan ke orang lebih tua, 

contohnya berkata lemah lembut kepada orang lebih tua. 
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Nama    : Aisyah Humaira  

Usia    : 10 tahun 

Alamat    : Desa Ulukalo 

 

1. Apakah orang tua adik selalu bersikap keras ? 

Jawab : terkadang orang tua ku keras ketika saya membantah pada saat disuruh 

pergi belajar. 

2. Apakah adik selalu diberi arahan dan perhatian ? 

Jawab : iya orang tua saya selalu memperhatikan dan memberi arahan ketika 

saya melakukan sesuatu contohnya mengijinkan saya bermain diluar rumah, 

tetapi saya harus pulang jam sekian.   

3. Apakah adik selalu di beri kebebasan dalam melakukan sesuatu?  

Jawab : tidak, karena orang tuaku tetap selalu mengawasi dan memangggil saya 

untuk pulang ke rumah. 

4. Apakah orang tua adik menerapkan aturan disiplin ibadah shalat ? 

Jawab : terkadang, mengajak saya shalat pada saat keinginannya memanggil 

saya untuk shalat.  

5. Apakah orang tua adik menerapkan aturan disiplin waktu ? 

Jawab : ya, contohnya menyuruh saya untuk senantiasa murojaah hafalan saya. 

6. Apakah orang tua adik menerapkan aturan disiplin sosial (sopan santun) ? 

Jawab : ya, saya selalu diberi tahu bahwa saya harus sopan ke orang lebih tua, 

contohnya berkata lemah lembut kepada orang lebih tua. 
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Nama    : Ahmad Rafiqih  

Usia    : 10 tahun 

Alamat    : Desa Ulukalo 

 

1. Apakah orang tua adik selalu bersikap keras ? 

Jawab : terkadang orang tua ku keras ketika saya membantah pada saat disuruh 

pergi belajar. 

2. Apakah adik selalu diberi arahan dan perhatian ? 

Jawab : iya orang tua saya selalu memperhatikan dan memberi arahan ketika 

saya melakukan sesuatu contohnya mengijinkan saya bermain diluar rumah, 

tetapi saya harus pulang jam sekian.   

3. Apakah adik selalu di beri kebebasan dalam melakukan sesuatu?  

Jawab : tidak selalu, karena orang tuaku terkadang mengawasi ketika saya 

melakukan sesuatu. 

4. Apakah orang tua adik menerapkan aturan disiplin ibadah shalat ? 

Jawab : iya mengajak saya untuk selalu shalat pada waktunya. 

5. Apakah orang tua adik menerapkan aturan disiplin waktu ? 

Jawab : ya, contohnya menyuruh saya pergi main tetapi dengan syarat saya 

harus pulang kerumah pada saat memanggil saya untuk segera pulang. 

6. Apakah orang tua adik menerapkan aturan disiplin sosial (sopan santun) ? 

Jawab : ya, saya selalu diberi tahu bahwa saya harus sopan ke orang lebih tua, 

contohnya berkata lemah lembut kepada orang lebih tua. 
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Nama    : Linda  

Usia    : 9 tahun 

Alamat    : Desa Ulukalo 

 

1. Apakah orang tua adik selalu bersikap keras ? 

Jawab : tidak karena saya masih kecil. 

2. Apakah adik selalu diberi arahan dan perhatian ? 

Jawab : terkadang. 

3. Apakah adik selalu di beri kebebasan dalam melakukan sesuatu?  

Jawab : iya selalu, karena orang tua saya lebih banyak menghabiskan waktu 

ditempat kerja, sehingga kontrol dari orang tua saya sangat kurang. 

4. Apakah orang tua adik menerapkan aturan disiplin ibadah shalat ? 

Jawab : tidak. 

5. Apakah orang tua adik menerapkan aturan disiplin waktu ? 

Jawab : tidak selalu.  

6. Apakah orang tua adik menerapkan aturan disiplin sosial (sopan santun) ? 

Jawab : ya terkadang, saya diberi tahu bahwa saya harus sopan ke orang lebih 

tua,   
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Nama    : Mifta Lutfiyah  

Usia    : 11 tahun 

Alamat    : Desa Ulukalo 

 

1. Apakah orang tua adik selalu bersikap keras ? 

Jawab : terkadang orang tua ku keras ketika saya membantah pada saat disuruh 

pergi belajar. 

2. Apakah adik selalu diberi arahan dan perhatian ? 

Jawab : iya orang tua saya selalu memperhatikan dan memberi arahan ketika 

saya melakukan sesuatu contohnya mengijinkan saya bermain diluar rumah, 

tetapi saya harus pulang jam sekian.   

3. Apakah adik selalu di beri kebebasan dalam melakukan sesuatu?  

Jawab : tidak, karena orang tuaku tetap selalu mengawasi dan memangggil saya 

untuk pulang ke rumah. 

4. Apakah orang tua adik menerapkan aturan disiplin ibadah shalat ? 

Jawab : terkadang, mengajak saya shalat pada saat keinginannya memanggil 

saya untuk shalat.  

5. Apakah orang tua adik menerapkan aturan disiplin waktu ? 

Jawab : ya, contohnya menyuruh saya untuk senantiasa murojaah hafalan saya. 

6. Apakah orang tua adik menerapkan aturan disiplin sosial (sopan santun) ? 

Jawab : ya, saya selalu diberi tahu bahwa saya harus sopan ke orang lebih tua, 

contohnya berkata lemah lembt kepada orang lebih tua
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Lampiran: Dokumentasi Saat Wawancara Dengan Informan 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wawancara kepada bapak Mukhsin, orang tua nurhalisa, Desa Ulukalo, 3 

juni 2020 

Wawancara kepada ibu Sumarni, orang tua Chelsea sahira, Desa Ulukalo, 3 juni 

2020 

Wawancara kepada ibu Irawati, orang tua Lutfi Al-Kadri, Desa Ulukalo, 3 juni 

2020 
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Wawancara kepada ibu Harlina, orang tua Nurul Khaerani, Desa Ulukalo, 4 

juni 2020 

Wawancara kepada bapak Amrullah Daud, orang tua Hiliyam Hafiqih , Desa 

Ulukalo, 4 juni 2020 

 

 

Wawancara kepada ibu Suaebah, orang tua, Nu’min Al-Fakki Desa Ulukalo,7 juni 2020 
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Wawancara kepada bapak Marham, orang tua Mifta Lutfiyah, Desa Ulukalo,9 juni 2020 

 

Wawancara Kepada Bapak Nasruddin, Kepala Desa Ulukalo,7 Juni 2020 



 

124 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Wawancara kepada bapak Mali, orang tua Ahmad Rofiqih, Desa Ulukalo,7 juni 2020 

Wawancara kepada Ibu Irbayanti, orang tua Linda, Desa Ulukalo,9 juni 2020 
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