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Lampiran 1  

DAFTAR INFORMAN PENELITIAN 

Nama Informan  : SL 

Agama  : Islam  

Waktu : Selasa, 11 Maret 2020 (09.15 WITA) 

Tempat  : Rumah Kediaman Beliau 

Alamat : Kelurahan Uepai, Kecamatan Uepai, Kabupaten 

Konawe 

Topik Wawancara : Pola Pendidikan Agama Islam Pada Anak dalam 

Keluarga Beda Agama 

 

Nama Informan  : AR 

Agama  : Islam  

Waktu : Minggu, 21 Maret 2020 (14.40 WITA) 

Tempat  : Rumah Kediaman Beliau 

Alamat : Kelurahan Uepai, Kecamatan Uepai, Kabupaten 

Konawe 

Topik Wawancara : Pola Pendidikan Agama Islam Pada Anak dalam 

Keluarga Beda Agama 

 

Nama Informan  : MD 

Agama  : Islam  

Waktu : Minggu, 29 Maret 2020 (09.00 WITA) 

Tempat  : Rumah Kediaman Beliau 
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Alamat : Kelurahan Uepai, Kecamatan Uepai, Kabupaten 

Konawe 

Topik Wawancara : Pola Pendidikan Agama Islam Pada Anak dalam 

Keluarga Beda Agama 

 

Nama Informan :   YT 

Agama  : Islam  

Waktu : Sabtu, 09 April 2020 (09.00 WITA) 

Tempat  : Rumah Kediaman Beliau 

Alamat : Kelurahan Uepai, Kecamatan Uepai, Kabupaten 

Konawe 

Topik Wawancara : Pola Pendidikan Agama Islam Pada Anak dalam 

Keluarga Beda Agama 

 

Nama Informan :   OD (anak bapak MD) 

Agama  : Islam  

Waktu : Sabtu, 15 Agustus 2020 (15.52 WITA) 

Tempat  : Rumah Kediaman MB 

Alamat : Kelurahan Uepai, Kecamatan Uepai, Kabupaten 

Konawe 

Topik Wawancara : Pola Pendidikan Agama Islam Pada Anak dalam 

Keluarga Beda Agama 
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Nama Informan : HRL (anak ibu SL) 

Agama  : Islam  

Waktu : Jumat, 21 Agustus 2020 (09.30 WITA) 

Tempat  : SDN 1 Uepai 

Alamat : Kelurahan Uepai, Kecamatan Uepai, Kabupaten 

Konawe 

Topik Wawancara :Pola Pendidikan Agama Islam Pada Anak dalam 

Keluarga Beda Agama 

 

Nama Informan : ARH (anak ibu YT) 

Agama  : Islam  

Waktu : Minggu, 16 Agustus 2020 (14.30 WITA) 

Tempat  : Rumah Kediaaman ibu YT 

Alamat : Kelurahan Uepai, Kecamatan Uepai, Kabupaten 

Konawe 

Topik Wawancara :Pola Pendidikan Agama Islam Pada Anak dalam 

Keluarga Beda Agama 
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Lampiran 2.  

Transkip Pedoman Observasi 

No 
Hal yang diamati 

Keterangan 
Orang tua 

1 Orangtua melatih anak untuk shalat lima waktu  

2 Mengajak anak berpuasa di bulan Ramadhan  

3 Mengajarkan toleransi kepada anak  

4 Mengajarkan anak membaca Al-Qur’an  

5 Mengajarkan anak sopan-santun  

 

                                            Anak  

1 Shalat lima waktu di Masjid  

2 Berpuasa di bulan ramadhan  

3 Rajin membaca Al-Quran di TPA  

4 Sopan kepada orangtua  

5 Menghargai orang lain  

6 Sopan kepada yang lebih tua  

7 Menggunakan pakaian yang sopan  

 

  



 

84 

 

Lampiran 3.  Pedoman Wawancara 

A. Untuk Orang Tua 

1. Proses terbentuknya keluarga beda agama! 

2. Pola penanaman nilai pendidikan akhlak kepada anak! 

3. Pola pengajaran membaca Al-Qur’ān! 

4. Pola penananaman pendidikan ibadah (shalat dan puasa)! 

5. Pelaksanaan aktivitas keagamaan di rumah(shalat lima waktu, membaca 

Al-Qur’an dan berpuasa) di bulan ramadhan! 

6. Pola penanaman sikap disiplin dalam beribadah kepada anak? 

7. Pola penanaman nilai-nilai toleransi kepada anak? 

8. Kendala yang anda hadapi dalam mengajarkan pendidikan agama Islam 

kepada anak! 
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Lampiran 4. Transkip Lembar Observasi 

No 
Hal yang diamati Dokumentasi 

Keterangan 
Orang tua 

1 

Orangtua melatih 

anak untuk shalat 

di lima waktu 

 Orangtua selalu membiasakan 

anak untuk melaksanakan 

shalat lima waktu baik di 

rumah maupun di masjid. 

2 

Mengajak anak 

berpuasa di bulan 

Ramadhan 

 Orangtua membiasakan anak 

berpuasa di bulan ramadhan 

meskipun tidak bisa berpuasa 

full 

3 

Mengajarkan 

toleransi kepada 

anak 

 Orangtua memberikan contoh 

tentang menghargai perbedaan 

dalam keluarga 

4 

Mengajarkan anak 

membaca Al-

Qur’an 

 

 
 

 
 

Orangtua lebih cenderung 

menyerahkan anak untuk 

belajar membaca Al-Qur’an di 

TPA  

5 
Mengajarkan anak 

sopan-santun 

 Orangtua selalu memberikan 

contoh berupa perilaku dan 

cara berbahasa yang sopan 

kepada anak-anaknya  

  

                                                           Anak  

1 Shalat lima waktu 
 Anak terbiasa 

shalat di masjid 

2 
Berpuasa di bulan 

ramadhan 

 Anak berpuasa 

disetiap bulan 

ramadhan 

meskipun tidak 
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bisa berpuasa full 

3 
Rajin membaca Al-

Quran di TPA 

 Anak belajar 

mengaji di TPA 

4 
Sopan kepada 

orangtua 

 Anak berbicara 

dengan sopan 

kepada orangtua 

5 
Menghargai orang 

lain 

 Tidak memilih-

milih teman, 

berteman dengan 

agama apa saja, 

dan anak tidak 

mempermasalahka

n perbedaan 

agama antara 

mereka dan 

ibunya. 

6 
Ramah kepada 

orang lain 

 Selalu menyapa 

ketika melihat 

kenalan 
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Lampiran  5.  

Catatan Lapangan 

Metode Pengumpulan Data : Observasi 1 

Hari/Tanggal           : Selasa, 10 Maret 2020 

Jam            : 09.30 WITA 

Lokasi            : Kantor Kelurahan Uepai 

 
Deskripsi data 

Senin 10 Maret  2020 peneliti bertemu dengan bapak SR selaku kepala 

Kelurahan Uepai untuk memberikan surat pengantar penelitian sekaligus 

menanyakan beberapa hal terkait judul penelitian. Setelah peneliti menanyakan 

beberapa hal, peneliti langsung menanyakan beberapa dokumen yang diperlukan 

dalam penelitian ini dan bapak SR langsung membuka lacinnya dan memberikan 

beberapa dokumen yang diperlukan oleh peneliti.  
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Metode Pengumpulan Data: Observasi 2 

Hari/Tanggal           : Selasa 10 Maret 2020 dan Minggu, 21 Maret 2020 

Jam            : 14.00 WITA 

Lokasi            : Kediaman Beliau 

 
Bapak AR 

Setelah bertemu dengan kepala lurah uepai, peneliti langsung bergegas 

menuju ke rumah bapak AR  yaitu salah satu informan penelitian, namun beliau 

dan sekeluarga sedang berada di luar kota. Beberapa minggu kemudian peneliti 

kembali mendatangi kediaman bapak AR dan akhirnya bertemu dengan beliau. 

Keluarga ini berlokasi di kelurahan Uepai yang tidak jauh dari masjid dan kantor 

lurah. Pada saat bertemu dengan bapak AR, peneliti melihat bapak yang sedang 

bergegas ingin pergi ke suatu tempat. Penelitipun menyapa responden dan 

meminta waktunya untuk melakukan wawancara terkait judul penelitian.  

Sedikit peneliti berbicara mengenai tujuan kedatangannya ke rumah bapak 

AR sekaligus meminta izin kepada bapak A untuk melakukan wawancara terkait 

dengan judul penelitian penyusun. Bapak AR dengan keadaan tergesah-gesah 

ingin berangkat ke kebunnya namun bersedia untuk diwawancarai selagi isteri dan 

anak-anaknya tidak berada di rumah. 
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Metode Pengumpulan Data: Observasi 3 

Hari/Tanggal           : Rabu 11 Maret 2020 dan Kamis, 12 Maret 2020 

Jam            : 09.15 WITA 

Lokasi            : Tempat Kerja Beliau 

 
Ibu SL 

Rabu ,11 Maret 2020, jam 09.00 peneliti menuju ke tempat kerja ibu SL 

untuk melakukan wawancara terkait judul penelitian. Sesampainya peneliti di 

lokasi, peneliti mendapat informasi bahwa ibu SL sedang tidak bekerja. Keesokan 

harinya peneliti datang lagi ke tempat kerja ibu SL dan akhirnya peneliti bertemu 

dengan ibu SL. Saat itu ibu SL sedang melayani anak-anak sekolah yang sedang 

membeli jualannya. Peneliti langsung meneuju ke tempat ibu SL dan 

mengucapkan salam. Sebelum peneliti melakukan wawancara terlebihdahulu 

peneliti membeli beberapa makanan yang dijual oleh ibu SL sambil bercerita 

mengenai tujuan kedatangan peneliti. Setelah menjelaskan tujuan peneliti, ibu SL 

dengan senang hati menjawab pertanyaan yang diajukan oleh peneliti. Dan 

akhirnya wawancara penelitian terlaksana pada hari Kamis 12 Maret 2020.  
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Metode Pengumpulan Data: Observasi 4 

Hari/Tanggal           : Sabtu 29 Maret 2020 

Jam            : 09.19 WITA 

Lokasi            : Kediaman Beliau 

 
Sabtu 29 Maret 2020 jam 09.19 WITA dengan ditemani oleh keluarga 

dekat responden peneliti menuju ke rumah informan selanjutnya. Sesampainya 

peneliti di rumah bapak MD, peneliti mengetuk pintu (posisi pintu sedang 

terbuka) dan mengucapkan salam. Terdengar suara Perempuan yang  menjawab 

salam dari dalam rumah bapak MD dan ternyata itu adalah isteri dari bapak MD. 

Ibu SR menyapa peneliti dengan senyum lebarnya dan menanyakan tujuan eneliti 

berkunjung ke rumah beliau. Penelitipun menjelaskan tujuan kedatangannya 

untuk melakukan wawancara penelitian mengenai pendidikan agama islam dalam 

keluarga beda agama. Ibu SH mempersilahkan peneliti untuk duduk sembari ia 

memanggil bapak MD dan memberitahukan mengenai tujuan kedatangan peneliti. 

Bapak MDpun menyetujui dan bersedia untuk melakukan wawancara tersebut. 
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Metode Pengumpulan Data: Observasi 5 

Hari/Tanggal           : Sabtu, 09 April 2020 

Jam            : 09.30 WITA 

Lokasi            : Kediaman Beliau 

 
Sabtu 09 April 2020 jam 09.20 WITA peneliti berjalan menuju rumah 

informan selanjutnya setelah mendatangi beberapa rumah yang akan dijadikan 

informan dalam penelitiannya namun tidak dapat melakukan wawancara karena 

satu dan lain hal, peneliti kini menuju ke rumah informan terakhir yang berada 

tidak jauh dari rumah ibu IS (keluarga dekat bapak MD). Sesampainya peneliti ke 

rumah ibu YT peneliti langsung menyapa ibu YT yang sedang menjemur 

pakainnya. Sontak ibu YT menjawab salam dari peneliti dan menanyakan tujuan 

dari kedatangan peneliti. Seperti biasa sebelum melakukan wawancara peneliti 

terlebihdahulu menjelaskan maksud dan tujuan dari kunjungannya sekaligus 

meminta kesediaan responden untuk melakukan wawancara. Dengan beberapa 

menit berpikir,akhirnya ibu YT bersedia untuk diwawancari sebelum suaminya 

datang karena merasa tidak enak dengan suami.  
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Metode Pengumpulan Data: Wawancara  

Untuk lebih memastikan apakah data yang didapatkan peneliti melalui 

wawancara sama dengan apa yang diamati oleh orang sekiatar, peneliti juga 

menanyakan beberapa hal kepada salah satu warga yang tinggal tidak jauh dari 

rumah para informan dan merupakan keluarga dekat dari salah satu informan 

penelitian. Ibu IS adalah keluarga dekat dari bapak MD. Peneliti mengajukan 

beberapa pertanyaan untuk memperkuat data-data yang telah didapatkan melalui 

wawancara.  
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Lampiran 6. 

Transkrip Wawancara ke 1 

Nama Informan  : AR 

Agama  : Islam  

Waktu : Minggu, 21 Maret 2020 (14.40 WITA) 

 Tempat  : Rumah Kediaman Beliau 

Alamat : Kelurahan Uepai, Kecamatan Uepai, Kabupaten Konawe 

 

Pertanyaan Peneliti Jawaban Informan 

Assalamu’alaykum pak… 
Wa’alaykumussalam nak, ada yang 

bisa saya bantu? 

iye begini pak, mohon maaf mengganggu 

waktunya pak saya sedang melakukan 

penelitian mengenai cara orangtua 

memberikan pendidikan keagamaan 

kepada anak, kira-kira bisa saya minta 

waktunya bapak untuk berbagi informasi 

tentang judul penelitian saya pak? 

oooh iya bisa nak, silahkan duduk. 

Tapi kita duduk di luar saja mungkin 

di karena lagi ada perintah jaga jarak. 

oooh iye pak, tidak apa-apa. 
iya, jadi apa mi yang mau ditanyakan 

ini? 

Langsung saja pale diii pak, karena saya 

lihat kita mau keluar, bisa kita sebutkan 

agamanya bapak dengan isteri dan 

anaknya bapak? 

aaaaa, Kalau saya sendiri agama saya 

Islam, isteri saya agamanya Kristen 

naaah anak-anak saya ada yang 

Kristen ada yang Islam 

Bagaimana dengan Penentuan agama 

anak dan apakah agama bawaan akan 

sesuai dengan agama yang anda 

inginkan? 

Saya punya tiga orang anak, dua 

orang anak laki-laki dan satu orang 

anak perempuan. Agama anak kami 

berbeda-beda, ada yang Islam dan ada 

yang Kristen. Dari anak saya kecil 

saya sudah sepakat dengan Ibu kalau 

anak-anak nanti akan diberi 

kebebasan untuk memilih agama 

yang mereka inginkan jadi tugas kita 

hanya memberikan mereka 

pendidikan keagamaan sesuai dengan 

agama kita masing-masing dan 
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biarkan anak yang memilih ingin ikut 

agamnya siapa.   

Bagaimana proses terjadinya keluarga ini 

menjadi keluarga beda agama? 

Saya dulu menikah memang sudah 

dalam keadaan berbeda keyakinan 

tapi menikahnya tetap pake 

pernikahan Islam. 

Bagaimana cara anda menanamkan nilai 

pendidikan akhlak kepada anak? 

Soal pendidikan akhlak itu saya 

sama-sama mamanya ajari anak-anak. 

Menurut saya memberikan contoh 

melalui perilaku itu lebih pas untuk 

pendidikan akhlak daripada 

menjelaskan hanya bicara saja jadi 

sebelum saya ajarkan mereka tentang 

akhlak atau perilaku yang baik 

pertama itu kita ini orangtua yang 

harus kasih contoh yang baik dulu 

sama anak-anak karena biar 

bagaimana kita ini teladan untuk 

anak-anak. Saya juga mengajarkan 

kepada anak kalau bicara sama 

orangtua itu harus pake bahasa yang 

sopan, salim sama orangtua kalau 

mau pergi, tidak suka marah-marah 

kalau ada orang yang bertamu tapi 

harus disapa. 

Bagaimana cara anda mengajaran anak 

membaca Al-Qur’ān? 

Sebenarnya dari pertama anak saya 

kan Kristen semua hanya saya sendiri 

yang Islam, tapi biarpun agamanya 

mereka Kristen tapi saya juga tetap 

ajarkan mereka cara membaca Al-

Quran setiap sore di rumah, kadang 

juga kalau saya seharian di kebun 

saya suruh mereka ke TPA yang ada 

tiap sore di masjid. 

Bagaimana cara anda mengajarkan anak 

pendidikan ibadah seperti shalat dan 

puasa di bulan ramadhan? 

Itu kalau bulan puasa saya tetap 

bangunkan mereka sahur sama-sama 

juga tapi saya tidak paksa mereka 

harus puasa, yang mau saja. Shalat 

juga seperti itu, setiap saya mau 

shalat saya suka ajak anak-anak shalat 

sama-sama biasa di rumah biasa juga 



 

95 

 

di masjid kalau maghrib, saya ajak 

juga mereka traweh di masjid kalau 

bulan puasa. Pokoknya rutin itu saya 

lakukan bertahun-tahun sampai suatu 

hari dua  anakku ternyata lebih 

memilih untuk ikut agama ku. 

Bagaimana dengan pelaksanaan aktivitas 

keagamaan di rumah seperti shalat lima 

waktu, membaca Al-Qur’ān dan berpuasa 

di bulan ramadhan? 

Kalau shalat lima waktu di rumah 

biasa-biasa ji seperti keluarga lain, 

hanya kita tidak pernah shalat di 

tempat terbuka pasti di kamar dan 

pintu di kunci, sama juga biasa anak-

anak kalau saya ajar mengaji biasa di 

kamar baru pintu di kunci itupun 

kalau mamanya lagi tidak ada di 

rumah. 

Bagaimana dengan pelaksanaaan hari-

hari raya besar Islam di rumah? 

Kita biasa ji lebaran di rumah, saya 

juga terima tamu kalau ada yang mau 

masiara, mamanya juga dia senang ji 

kalau ada yang bertamu di rumah, 

anak-anak juga kalau hari rayanya 

mamanya mereka biasa mi bantu 

masak-masak, bikin kue juga hanya 

mereka tidak ikut ibadahnya saja. 

Bagaimana cara anda mengajarkan 

kedisiplinan dalam beribadah kepada 

anak? 

Kalau disiplin sebenarnya nda perlu ji 

kita ajarkan, cukup kita ingatkan terus 

saja itu anak-anak sampai dengan 

sendirinya mereka terbiasa biar tidak 

disuruh mereka akan lakukan karena 

sudah jadi kebiasaan. 

Bagaimana cara anda menanamkan 

toleransi kepada anak? 

Masalah toleransi saya tidak pernah 

langsung ajarkan sama anak-anak, 

hanya mungkin mereka lihat dari 

perilakunya saya sehari-hari tooo 

yang tidak pernah bertengkar sama 

ibunya karena persoalan berbeda 

pandangan tentang mendidik anak. 

kalau mamanya minta antar ke gereja 

saya antar dan anak-anak suka lihat 

itu, jadi anak-anak setelah sudah 

besar mereka tidak pernah tolak itu 

kalau mamanya minta antar ke gereja 

setiap minggu. kalau ada hari raya di 
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rumah anak-anak suka bantu juga 

mamanya siapkan makanan dan lain-

lain. 

Apa saja kendala yang anda hadapi dalam 

mengajarkan pendidikan agama Islam 

kepada anak? 

:Kendalanya itu banyak sekali 

sebenarnya karena agamanya anakku 

kan awalnya semuanya Kristen, jadi 

saya kadang suka cemburu karena 

anak saya tidak ada yang ikut agama 

saya. Belum lagi setelah dua anak ku 

yang masuk Islam satu orang 

saudaranya yang masih Kristen 

sempat dia tidak suka mamanya juga 

begitu. Belum lagi kalau kalau 

mereka mengaji juga tidak bisa keras-

keras karena ada orang yang sensitive 

di rumah. 

Cukup sekian pertanyaan dari saya pak, 

terimakasih atas waktu dan informasinya 

pak. Inshaa Allah informasi yang bapak 

berikan akan sangat membantu penelitian 

saya. 

iye, sama-sama nak. 

Kalau begitu saya mohon pamit pak, 

mohon maaf sudah menyita waktunya. 

Assalamu’alaykum… 
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Transkip wawancara ke 2 

Nama Informan  : MD 

Agama  : Islam  

Waktu : Minggu, 29 Maret 2020 (09.00 WITA) 

 Tempat  : Rumah Kediaman Beliau 

Alamat : Kelurahan Uepai, Kecamatan Uepai, Kabupaten Konawe 

 

Pertanyaan Peneliti Jawaban Informan 

Assalamu’alaykum…(3x) Wa’alaykumussalam. 

Mohon maaf mengganggu waktunya 

bu, saya mahasiswa yang sedang 

melakukan penelitian tentang pola 

pendidikan agama islam dalam 

keluarga, kira-kira bisa saya minta 

waktunya ibu sebentar untuk berbagi 

informasi terkait penelitian saya? 

ooooh iya boleh-boleh, biar saya 

panggilkan bapak, supaya  bicaranya 

sama bapak saja. Duduk ki. 

oooh iye bu, terimakasih.. 

Assalamu’alaykum pak… 

Wa’alaykumussalam, duduk dek. Ada 

yang bisa sa bantu? 

iye pak, jadi kedatangan saya disini 

dengan tujuan ingin menanyakan 

beberapa hal tentang pola pendidikan 

agama Islam pada anak, sekiranya jika 

bapak berkenan untuk berbagi 

informasinya pak. 

oooh iya boleh-boleh silahkan. 

iyeee, pertama-tama mungkin bisa kita 

sebutkan dulu apa agamanya kita 

dengan isteri ta. 

Agama saya Islam kalau isteri saya 

agamanya Kristen. 

Bagaimana dengan Penentuan agama 

anak dan apakah agama bawaan akan 

sesuai dengan agama yang anda 

inginkan? 

Alhamdulillah anak saya itu dua-

duanya Islam menggikut sama agama 

saya. Saya dengan isteri saya itu sudah 

sepakat kalau kita punya anak 

semuanya itu harus ikut agama saya 

karena saya selaku kepala keluarga dan 

pemimpin di rumah. 
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Bagaimana proses terjadinya keluarga 

ini menjadi keluarga beda agama? 

Awalnya itu sebelum saya menikah 

sama mamanya, saya sudah bilang dia 

harus Islam dulu baru saya mau nikahi 

dia karena sa punya orang tua tidak 

setuju kalau saya menikah sama 

perempuan yang beda agamanya 

dengan saya, jadi dia muallaf mi tidak 

lama setelah kita melangsungkan 

pernikahan dengan cara yang Islam. 

Tapi tidak lama setelah kita menikah 

dia kembali di agamanya yang dulu 

kebetulan kami juga sudah punya satu 

anak waktu itu, jadi sempat juga kita 

debat kecil-kecil mengenai alasan dia 

pindah agama lagi dan mengenai 

agama siapa yang akan anak ikuti. Dan 

setelah lama kita berdebat akhirnya 

kami memutuskan kalau berapapun 

anaknya kita nanti harus mengikut di 

agamanya saya karena saya selaku 

kepala keluarga disini (pemimpin) jadi 

anak-anak harus ikut sama agama saya 

semuanya. 

Bagaimana cara anda menanamkan nilai 

pendidikan akhlak kepada anak? 

Itu mulai dari mereka kecil saya itu 

tidak pernah berkata kasar atau bentak 

sa punya isteri di depannya anak-anak 

karena tanpa kita sadari itu anak-anak 

meskipun dia masih kecil tapi dia 

punya memori itu kuat, dia akan 

menyimpan semua yang dia lihat dan 

dengar di otaknya dan ketika nanti dia 

besar dengan sendirinya dia akan 

melakukan hal-hal yang pernah 

dilakukan orangtuanya, jadi saya itu 

selalu jaga sikap di depan anak-anak. 

Itu salah satu caraku ajarkan anak 

tentang akhlak terutama tata krama itu 

sangat penting dikeluarganya kita ini 

yang menganut dua paham. 
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Bagaimana dengan sopan santunnya 

anak pak? 

Saya dan isteri juga selalu menekankan 

kepada anak-anak untuk berbicara 

dengan sopan kepada yang lebih tua, 

tidak memanggil orang yang lebih tua 

dengan sebutan kau, ko, kamu, dll 

(bahasa kasar di daerah Sulawesi) tapi 

dengan sebutan kita (bahasa yang 

sopan di daerah Sulawesi), mencium 

tangan orangtua ketika berpamitan mau 

pergi sekolah dan kemanapun. Karena 

menurut saya orang akan lebih dihargai 

ketika dia punya kepribadian atau 

akhlak yang baik daripada ilmu yang 

tinggi (cerdas) itu yang selalu saya 

tekankan sama anak-anak. Satu yang 

perlu ade ketahui, dalam hal 

pendidikan saya itu kerjasama dengan 

ibu meskipun kita berbeda keyakinan 

tapi dalam hal akhlak saya bekerjasama 

dengan isteri. 

Bagaimana cara anda mengajaran anak 

membaca Al-Qur’ān? 

Kalau membaca Al-Quran saya jarang 

sekali itu ajar sa punya anak mengaji 

karena saya pun masih perlu belajar 

sebenarnya soal membaca Al-Quran 

yang baik dan benar jadi itu sa punya 

anak dua-duanya saya suka suruh pergi 

di masjid belajar  mengaji waktu masih 

ada dulu yang mengajar mengaji di 

masjid, tapi sekarang karena tidak 

adami yang mengajar di masjid jadi 

saya suka suruh mi mereka ke 

rumahnya saja guru mengaji yang tidak 

jauh dari rumah juga. 

Bagaimana cara anda mengajarkan anak 

pendidikan ibadah seperti shalat dan 

puasa di bulan ramadhan? 

Urusan shalat saya itu paling ketat 

sebenarnya sama anak saya yang 

pertama karena dia kan laki-laki, dari 

kecil itu saya ajarkan dulu mereka cara 

berwudhu baru saya suka ajak juga 

shalat sama-sama di rumah supaya dia 

cepat hapal gerakannya, setelah dia 

sudah agak besarmi saya seringmi 

bawa ke masjid shalat jamaah.  Sama 
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juga dengan puasa, dari kecil mereka 

saya sudah ajari mereka puasa ta 

sedikit-sedikit meskipun masih bolong-

bolong dan suka tidak sampai satu hari 

tapi yang terpenting adal pembiasaan. 

Bagaimana dengan pelaksanaan 

aktivitas keagamaan di rumah seperti 

shalat lima waktu, membaca Al-Qur’ān 

dan berpuasa di bulan ramadhan? 

Biasa-biasa ji karena istri juga tidak 

masalah kalau anak-anak semuanya 

ikut agama saya jadi otomatis isteri 

juga tidak bisa marah kalau anak-anak 

ikuti kebiasaannya orang Islam. Anak-

anak biasa juga mengaji di rumah kalau 

tidak ada guru mengajinya, puasa juga 

biasa isteri ji yang bangun subuh-subuh 

masakkan kita makanan untuk sahur. 

Bagaimana dengan pelaksanaaan hari-

hari raya besar Islam di rumah? 

Seperti kelarga muslim pada umumnya, 

kita lebaran di rumah ji juga bahkan 

rame karena ini anak-anak banyak 

temannya. Teman-temannya ibunya 

juga banyak yang suka datang. 

Malahan kita sekeluarga ini sibuk 

sekali kalau mau hari raya karena 

banyak yang kita siapkan dan yang 

siapkan itu yaaaa mamanya dibantu 

sama anak-anak. 

Bagaimana cara anda mengajarkan 

kedisiplinan dalam beribadah kepada 

anak? 

Saya itu orangnya termasuk keras juga 

kalau soal kedisiplinan, itu sa punya 

anak dua-dua itu selalu saya marahi 

kalau mereka malas apalagi kalau 

sampai meninggalkan shalat. Itu anak 

laki-lakiku  biasami saya pukul 

bokongnya kalau dia malas sekali 

tunaikan itu shalat lima waktunya, tapi 

buka ji pukul yang baimana-

bagaimana. Sama yang paling penting 

juga itu saya selalu membiasakan 

mereka untuk selalu mengucapkan 

salam ketika ingin pergi dan masuk 

rumah. Dan yang terpenting adalah 

biarpun sa punya istri beda agama 

dengan saya tapi kita selalu 

bekerjasama dalam hal kedisiplinan 

dan sesekali ibu juga sering memarahi 
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anak-anak jika tidak patuh dan malas 

melakukan ibadah. 

Bagaimana cara anda menanamkan 

toleransi kepada anak? 

Cara saya menanamkan toleransi sama 

anak-anak itu yang pertama, sering 

saya katakana sama anak-anak jangan 

pernah kalian hina atau menjelek-

jelekan orang-orang yang beda 

agamanya dengan kalian bahkan kalu 

bisa bertemanlah dengan mereka. Saya 

selalu memberikan contoh kepada anak 

saya kalau saya dengan isteri saya 

berbeda paham tapi kami tidak pernah 

mempertengkarkan itu, kami sejalan 

dalam mendidik anak. Yang ke dua itu, 

saya juga selalu menanamkan sikap 

saling menghargai perbedaan, 

meskipun ibunya mereka ini agamanya 

tidak sama dengan mereka tapi mereka 

selalu mendengarkan apa yang 

dikatakan ibunya karena itu baik untuk 

mereka. 

Apa saja kendala yang anda hadapi 

dalam mengajarkan pendidikan agama 

Islam kepada anak? 

Kendala yang pertama itu, dulu itu 

waktu anak-anak masih pada kecil-

kecil saya suka bingung mau jawab apa 

ketika saya ajarkan mereka tentang 

pentingnya shalat dan berpuasa mereka 

suka bertanya (ayah kenapa ibu dia 

tidak sahur sama-sama kita, kenapa ibu 

tidak suka sholat sama-sama kita). 

Yang ke dua itu, pendidikan yang saya 

berikan kepada anak-anak kadang 

susah terlaksana kalau datang kakek 

sama nenek dari ibunya atau kalau 

mereka pergi berlibur di rumah kakek 

sama neneknya karena mereka juga 

memberikan ajaran yang berbeda 

tentang tata cara beribadah. Jadi 

dampaknya mereka kalau tiba hari raya 

besar ibunya mereka selalu minta ikut 

merayakan. 
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Kalau begitu terimakasih bapak pak 

karena sudah mau meluangkan 

waktunya untuk melakukan wawancara 

terkait judul penelitian saya. Insya 

Allah informasi dari bapak akan sangat 

membantu penelitian saya. 

iya sama-sama dek. 

kalau begitu saya pami dulu pak, 

Assalamu’alaykum. 
iya, Wa’alaykumussalam… 
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Transkip wawancara ke 3 

 

Nama Informan  : SL 

Agama  : Islam  

Waktu : Selasa, 11 Maret 2020 (09.15 WITA) 

 Tempat  : Rumah Kediaman Beliau 

 

Pertanyaan Peneliti Jawaban Informan 

Assalamu’alaykum bu… Iye Wa’alaykumussalam, mau beli apa? 

Iye, begini bu maaf mengganggu 

waktunya, saya mahasiswa yang sedang 

melakukan penelitian tentang 

pendidikan agama Islam kepada anak, 

kira-kira bisa saya minta waktunya ibu 

sebentar untuk wawancara? 

oooh begitu ka, iye bisa ji. 

sekalianmi saya beli juga kue ta oooh iye kita ambilmi sendiri 

saya sambil bertanya saja mungkin 

yang saya mau Tanya, apa agamanya 

kita sama suami ta? 

saya Islam dan suami saya Kristen 

Bagaimana proses terjadinya keluarga 

ini menjadi keluarga beda agama? 

Sebelum menikah saya bicara memang 

sama suamiku kalau saya tidak mau 

pindah agama saya mau pertahankan 

agamaku begitu juga suamiku dan 

untuk pernikahan saya mau kalau ini 

pernikahan dilaksanakan secara islami 

saja. Jadi kita menikah secara ilsami ji, 

suamiku dia masuk islam tapi tidak 

lama setelah menikah suamiku dia 

kembali ke agamanya (Kristen). 

Bagaimana dengan Penentuan agama 

anak dan apakah agama bawaan akan 

sesuai dengan agama yang anda 

inginkan? 

Maaa kalau anakku ada tiga, dua laki-

laki, satu perempuan. Kalau agamanya 

Alhamdulillah Islam semua ji. 

Sebenarnya saya dengan suamiku tidak 

mempermasalahkan ji anak mau ikut 

agamanya bapaknya atau saya, hanya 
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karena mereka (anak) lebih sering 

sama-sama dengan saya karena 

bapaknya sering keluar kota berbulan-

bulan baru dia pulang jadi anak-anak 

saya yang didik mereka sesuai ajaran 

agamaku. 

Bagaimana cara anda menanamkan 

nilai pendidikan akhlak kepada anak? 

Pendidikan akhlak yang pertama saya 

ajarkan sama anak itu tentang cara 

berbicara sama orangtua harus sopan, 

kalau dikasihtau jangan suka marah-

marah, kalau mau pergi ke sekolah 

harus salim dulu, ketemu sama orang 

harus ramah (tersenyum) sama jangan 

suka berkelahi sama temannya di 

sekolah. 

Bagaimana cara anda mengajaran anak 

membaca Al-Qur’ān? 

Kalau soal mengajinya itu anak-anak 

kadang saya ajar di rumah ji tapi lebih 

sering saya suruh mereka pergi di 

rumahnya tantenya yang pintar mengaji 

karena saya kasihan tidak terlalu bagus 

caraku mengaji. 

Bagaimana cara anda mengajarkan 

anak pendidikan ibadah seperti shalat 

dan puasa di bulan ramadhan? 

Sholat lima waktu dari kecil ji saya 

ajarkan mereka sholat, biasa saya bawa 

mereka ke masjid setiap sholat maghrib 

apalagi kalau bulan puasa mereka rajin 

sekali pergi traweh. Sama juga dengan 

puasa, setiap bulan puasa itu kalau 

subuh saya bangunkan juga mereka 

sahur supaya mereka belajar puasa 

sejak kecil meskipun tidak sampai satu 

hari mereka puasa yang penting 

dibiasakan saja dulu. 

Bagaimana dengan pelaksanaaan hari-

hari raya besar Islam di rumah? 

Kalau lebaran seperti keluarga lainnya, 

ada tradisi maaf-maafan antara saya 

sama suami, anak-anak juga. Kayak 

begitu-begitu ji. 

Bagaimana cara anda mengajarkan 

kedisiplinan dalam beribadah kepada 

anak? 

:Itu anak-anakku selalu saya kasih 

hukuman kalau mereka tidak menurut 

atau mereka malas ibadah apalagi kalau 

mereka bikin kesalahan. Tapi 

hukumannya bukan sa pukul tapi saya 

kurangi uang jajannya mereka, saya 
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larang keluar main sama teman-

temannya kalau mereka belum selesai 

mengaji, karena menurutku saya anak-

anak memang sesekali harus dihukum 

supaya mereka disiplin. 

Bagaimana cara anda menanamkan 

toleransi kepada anak? 

Selalu ji saya ajarkan mereka itu 

tentang toleransi, mengingat karena 

bapaknya berbeda agamanya dengan 

mereka jadi mereka tidak 

mempermasalakan itu hanya terkadang 

itu anakku yg ke tiga dia suka bertanya 

kenpa bapaknya tidak suka sholat baru 

setiap minggu suka ke gereja. 

Apa saja kendala yang anda hadapi 

dalam mengajarkan pendidikan agama 

Islam kepada anak? 

Kendalanya itu sebenarnya tidak terlalu 

banyak ji karena itu bapaknya dia tidak 

permasalahkan ji kalau anak-anaknya 

ikut sama agama saya, jadi kalau soal 

pendidikan akhlak saya sejalan ji 

meskipun mungkin itu bapaknya 

kadang suka cemburu karena tidak bisa 

menerapkan ajaran agamanya sama 

anaka-anaknya. Soal mengaji saya tidak 

terlalu pusing juga karena ada ji saya 

punya saudara yang pintar mengaji jadi 

saya selalu suruh mereka pergi mengaji 

di sana. Hanya itu mi menegnai 

toleransi itu anak-anakku saking 

toleransinya sampai-sampai mereka 

biasa ikut juga melaksanakan hari 

rayanya agamanya bapaknya. Biasa 

mereka ke rumahnya neneknya ikut 

acara natalan keluarga jadi saya pribadi 

sebagai mamanya terkadang suka 

bingung juga bagaimana caranya saya 

mau jelaskan sama anak-anak dan saya 

tidak enak juga sama bapaknya kalau 

mau larang-larang anaknya ikut pulang 

ke rumahnya neneknya. 

Mmmm, hampir rata- rate keluarga 

beda agama masalahnya begitu diiii,, 
Memang.. 
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Berapami tadi itu semua belanjaanku 

bu? 
Rp. 10.000  nak. 

Oooh iye, bu terimakasih banyak untuk 

waktunya hari ini,,mohon maaf sekali 

karena saya ganggu kita lagi menjual. 

Nda apa-apa ji. 

Kalau begitu saya permisi pale bu, 

Assalamu’alaykum… 
Wa’alaykumussalam… 
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Transkip wawancara ke 4 

Nama Informan :   YT 

Agama  : Islam  

Waktu : Sabtu, 09 April 2020 (09.00 WITA) 

 Tempat  : Rumah Kediaman Beliau 

Alamat : Kelurahan Uepai, Kecamatan Uepai, Kabupaten Konawe 

 
 

 

Pertanyaan Peneliti Jawaban Informan 

Assalamu’alaykum… 
Wa’alaykumussalam nak, masuk. Ada 

apa nak? 

iye begini ibu, mohon maaf 

mengganggu waktunya saya sedang 

melakukan penelitian mengenai cara 

orangtua memberikan pendidikan 

agama Islam kepada anak, kira-kira 

bisa saya minta waktunya ibu untuk 

berbagi informasi tentang judul 

penelitian saya bu? 

boleh nak, silahkan. Apa yang mau 

ditanyakan? 

iyeee, pertama-tama mungkin bisa kita 

sebut namanya ibu, sekalian dengan 

agamanya juga bu! 

Nama saya YT, sumai saya namanya 

Alm, kalau agama saya Islam 

sedangkan suami saya Kristen. 

:tapi kok namanya bapak seperti nama 

orang Islam yaa bu? 

:iya nak, karena dulu sami saya pernah 

masuk Islam tapi balik lagi ke Kristen 

Bagaimana proses terjadinya keluarga 

ini menjadi keluarga beda agama? 

Itu dulu nak waktu saya mau menikah 

sama bapaknya, bapaknya itu masuk 

Islam karena saya tidak mau pindah 

agama jadi saya menikah dengan cara 

islam. Tapi setelah empat tahun setelah 

menikah kita udah punya anak tiba-tiba 

suami saya kembali ke agamanya yang 

dulu (Kristen). Saya juga tidak tau 

kenapa suami saya kembali ke 

agamanya yang dulu. Makanya 

sekarang sekarang keluarga saya itu 

menganut dua kepercayaan. 
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:Bagaimana dengan Penentuan agama 

anak dan apakah agama bawaan akan 

sesuai dengan agama yang anda 

inginkan? 

Anak saya kebetulan hanya satu dan 

agamanya itu Islam sejak dia lahir. 

Karena dulunya bapak itu sempat 

masuk Islam jadi dia tidak masalah 

dengan agama yang dianut sama 

anaknya 

:Bagaimana cara anda menanamkan 

nilai pendidikan akhlak kepada anak? 

saya itu selalu menekankan sama anak 

kalau ngomong sama orangtua itu harus 

yang sopan pake toto kromo kalau 

katanya orang jawa, kalau mau kemana-

mana itu pamit dulu sama orangtua 

jangan langsung pergi itu nda sopan 

terus kalau bertamu ke rumahnya orang 

harus ucap salam dulu dan jangan 

masuk kalau belum di persilahkan. 

Bagaimana cara anda mengajaran anak 

membaca Al-Qur’ān? 

Kalau soal ngajinya saya nda ngajar 

anak di rumah tapi saya bilang ke 

pamannya supaya ponakannya diajar 

ngaji biar pintar, tidak lama kemudian 

karena ada yang ngajar ngaji di masjid 

jadi saya masukan saja dia ke masjid 

biar belajar sama-sama temannya. 

Bagaimana cara anda mengajarkan 

anak pendidikan ibadah seperti shalat 

dan puasa di bulan ramadhan? 

Untuk pendidikan keagamaan saya itu 

dari anak saya baru lahir sudah saya 

perdengarkan anak saya lantunan ayat-

ayat suci Al-Quran. Setelah anak saya 

sudah besar dan udah bisa ngerti 

dengan omongan ibunya, pelan-pelan 

saya ngajarin anak saya tentang tata 

cara sholat, dimulai dari cara berwudhu 

sampai gerakan dan bacaan shalat 

sering di ajak jamaah juga. Waktu anak 

saya masih kecil saya sering ngajakin 

anak saya ke masjid buat shalat traweh, 

kalau hari jum’at saya juga minta 

tolong pakdenya supaya ngajakin anak 

saya ke masjid biar besarnya nanti udah 

terbiasa shalat di masjid. 

Bagaimana dengan pelaksanaan 

aktivitas keagamaan di rumah seperti 

shalat lima waktu, membaca Al-Qur’ān 

dan berpuasa di bulan ramadhan? 

Itu tadi kalau ngaji saya itu nda ngajar 

anak ngaji di rumah cuman biasa 

diputarin lagu-lagu ngaji aja, shalat 

biasa di rumah biasa juga di masjid. 
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Kalau bulan puasa saya juga suka 

bangunin anak sahur dari masih kecil 

biar terbiasa nantinya. 

Bagaimana dengan pelaksanaaan hari-

hari raya besar Islam di rumah? 

Oooh kita lebarannya nda di sini tapi 

balik ke kampungnya saya di jawa 

kumpul-kumpul sama keluarga besar di 

sana. Bapaknya juga suka ikutan balik 

ke kampong sama saya kalau lebaran. 

Bapak itu kalau hari-hari rayanya Islam 

suka ikut merayakan juga. 

Bagaimana cara anda mengajarkan 

kedisiplinan dalam beribadah kepada 

anak? 

Cara saya mengajarkan disiplin kepada 

anak terutama disiplin dalam beribadah 

itu yang pertama, kalau sudah tiba 

waktunya shalat saya selalu 

mengingatkan dan menyuruh anak saya 

bergegas tapi dengan ngomong yang 

lembut biar anaknya nggak males,  

terus saya itu mulai dari anak saya bisa 

bicara saya sudah menanamkan sama 

anak saya kalau setiap mau makan dan 

tidur itu harus baca do’a dan 

mengucapkan salam ketika mau keluar 

dan masuk rumah dan bertutur kata 

yang sopan. Suami saya juga suka 

bilang anak-anak itu kalau dikasih tau 

atau diingetinnya baik-baik pasti 

mereka akan disiplin dengan sindirinya. 

Bagaimana cara anda menanamkan 

toleransi kepada anak? 

Cara saya menanamkan toleransi 

kepada anak saya itu saya suka bilang 

ke anak saya kalau jangan pernah 

tanya-tanya bapak soal kenapa dia 

nggak shalat cuman ngingetin aja, 

puasa juga cuman suka ngebangunin 

tapi nggak ikut sahur sama-sama. Kalau 

hari raya natal juga dulu anak malah 

suka ikutan merayakan sama bapaknya 

di rumah. Setelah anak saya besar, dia 

juga sering ngantarin bapaknya ke 

gereja buat ibadah dan ditungguin 

sampai selesai juga, kalau ini bukan 

saya yang suruh yaaaa, anaknya yang 

mau sendiri. 
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Apa saja kendala yang anda hadapi 

dalam mengajarkan pendidikan agama 

Islam kepada anak? 

Kendala dalam  keluarga kami itu 

pertama biasanya ketika ibu 

mengajarkan sopan-santun akan tetapi 

bapak terkadang sopan-santunnya 

kurang seperti contoh ibu mengajarkan 

bicara yang sopan (toto kromo) akan 

tetapi bapaknya dijalan bertemu 

pakdenya bicaranya tidak pakai (toto 

kromo) jadi anak meniru-meniru bahasa 

yang diucapakan bapak dan terkadang 

anak memilih bahasa yang kasar. Yang 

ke dua itu kendala dalam menanamkan 

kedisplinan dalam rumah tangga kami 

terkadang masih agak susah, akan tetapi 

orangtua berfikir ketika kita 

menanamkan kebaikan kepada anak 

maka anak akan baik juga. Ketiga 

kendala dalam menanamkan toleransi 

kepada anak itu ketika anak tahu kalau 

bapak tidak puasa atau tidak sholat, ibu 

harus membohongi dulu kepada anak 

tetapi lama kelamaan anak tahu kalau 

memang orangtuanya beda agama. 

oooh iye,,itu ji yang saya mau tanyakan 

bu, maaf mengganggu waktunya dan 

terimakasih karena sudah meluangkan 

waktunya bu. 

iye sama-sama. 

wassalamu’alaykum bu. Wa’alaykumussalam… 
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Transkrip Wawancara ke 5 

Nama Informan : IS 

Agama  : Islam  

Waktu : Senin, 01 Juni 2020 (09.00 WITA) 

Tempat  : Rumah Kediaman Beliau 

Alamat :Kelurahan Uepai, Kecamatan Uepai, Kabupaten 

Konawe 

Topik Wawancara :Pola Pendidikan Agama Islam Pada Anak dalam 

Keluarga Beda Agama 

 

 

Pertanyaan Peneliti Jawaban Informan 

Assalamu’alaykum, …..!!! 
Wa’alaykumussalam, eeee kamu pale 

linda masuk ko... 

Iye Selesai mi kamu meneliti ka? 

Belum, sedikit lag. Itu mi saya kesini 

karena saya mau Tanya-tanyaki sedikit 

mengenai keluarga beda agama yang 

saya habis wawancarai, karena kan kita 

kenal semua ji tooo? 

ooo iyo, tentang apa ka itu? 

Bagaimana menurut anda mengenai 

keluarga beda agama di Kelurahan Uepai 

ini? apakah termaksud keluarga yang 

harmonis atau kurang harmonis? 

Kalau selama saya disini tidak pernah 

saya dengar mereka bertengkar. Apalagi 

kan disamping rumahku ini keluarga 

beda agama juga, sa punya keluarga ada 

juga yang beda agama tapi nda pernah 

saya dengar mereka bertengkar. Maaa 

bertengkarji mungkin tapi sewajarnya 

dan pasti mereka sembunyikan juga tooo 

Kalau anaknya mereka ada ka yang satu 

TPA dengan Ay? 

Ada, itu Odt sama  itu anaknya Ibu SL 

mereka satu TPA itu sama Ay, mereka 

berteman juga di sekolah. 

Menurut apa yang kita tau bagaimana 

biasa kita lihat mereka ajar anak-anaknya 

tentang peendidikan agama Islam, seperti 

shalat, puasa? 

kalau yang disamping rumahku ini ibu 

SL biasa saya lihat dia ke masjid itu bawa 

anaknya shalat traweh sama shalat 

maghrib juga biasa. Kalau itu sepupuku 
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dia biasa kalau sa ke rumahnya sa suka 

lihat dia ajarkan anaknya mengaji dan 

pernah sa tanya kalau dia suka puasa ji 

ka? Dia bilang sa suka puasa ji tapi puasa 

setenga. 

ooooh begitu diiii, itu ji yang saya mau 

tanyakan. Hanya untuk lebih memastikan 

lagi kalau betul ji yang mereka bilang 

sama saya. 

Biar lagi banyak-banyak, nda apa-apa. 

Itu saja mamanya Ayra..oke mi pale sa 

lanjut dulu mau ketemu sama Kak Iyel 

mau wawancara juga. 

Assalamu’alaykum. 

iya pale hati-hati naaaa, 

Wa’alaykumussalam. 
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Transkrip Wawancara ke 6 

Nama Informan : NF 

Agama  : Islam  

Waktu : Senin, 01 Juni 2020 (09.00 WITA) 

Tempat  : Rumah Kediaman Mama Baim 

Alamat : Kelurahan Uepai, Kecamatan Uepai, Kabupaten 

Konawe 

Topik Wawancara :Pola Pendidikan Agama Islam Pada Anak dalam 

Keluarga Beda Agama 

 

 

Pertanyaan Peneliti Jawaban Informan 

Assalamu’alaykum kak.. 
Wa’alaykumussalam dek..maaf agak 

terlambat ini. tidak on time 

iye tidak apa-apa kak, kita dari mana 

memang? 

saya habis antar sa punya mama ke gereja 

tadi. 

oooh, di mana itu kak? Tidak ada saya 

lihat gereja di sini! 

di desa sebelah dek karena tidak ada 

gereja disini. 

mmm, saya langsung saja bertanya pale 

di kak? 

 

:iye silahkan. 

bagaimana pandangan anda tentang anda 

yang bebrbeda keyakinan dengan ibu 

anda? 

bagaimana diii, saya tidak bisa juga mau 

paksakan ibu harus seagama dengan saya 

karena sejak awalkan memang sudah 

Kristen nda pernah berubah agamanya. 

berarti menikahnya dulu masih dalam 

keadaan Kristen? 

iya, bapak sama ibu dulu menikahnya 

memang secara Islam tapi masih 

memeluk agama masing-masing. 

bagaimana prosesnya itu kak? 

pernikahannya? Saya kurang tau juga 

karena saya tidak pernah tanyakan sama 

orangtua bagaimana modelnya mereka 

menikah, tidak enak mau Tanya-tanya 

begituan. 
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iya diii, siapa yang lebih dominan 

mengajarkan pendidikan agama di 

rumah? 

awalnya sebenarnya ibu lebih dominan 

karena bapak kan sibuk kerja di kebun 

jadi jarang ada waktu di rumah paling 

pulangnya sudah sore, sore juga kalau 

pulangkan cape jadi langsung istirahat. 

Tapi tidak lama kemudian bapak 

membagi waktu untuk mendidik kita 

juga. 

bagaimana caranya itu? 

 

karena bapak tidak bisa ajar kita mengaji 

kalau siang sama sore 

karena masih di kebun jadi 

saya dulu dimasukan ke 

TPA, kalau pulang dari 

kebun bapak biasa ajak 

kita ke masjid untuk shalat 

jama’ah, puasa juga begitu 

sampai shalat traweh juga 

suka diajak-ajak. 

 

tapi dengar-dengar ada saudaranya kita 

yang beda agama juga, bagaimana 

ceritanya itu? 

iya kakak pertamaku itu. Jadi awalnya itu 

kita Kristen semua karena seringnya 

diajar sama ibu, tapikan belum dibaptis 

ajdi belum sah memeluk agama Kristen. 

Saya agamanya Islam karena memang 

saya lebih dekat dengan bapak dan 

banyak mendapatkan pendidikan agama 

dari bapak dan saya juga memang 

katanya dari kecil lebih cenderung ke 

Islam. 

apa tanggapannya ibu ta pas tau kalau 

kita lebih memilih menjadi Muslim? 

awalnya ibu tidak setuju karena kan ibu 

tidak tau kalau selama ini bapak sering 

ajarkan pendidikan agama sama anak jadi 

mungkin bukan tidak suka tapi kaget 

laaaah. Tapi lama kelamaan tidak mi 

juga. 

tapi semenjak kita memeluk agama Islam 

tidak ada ji kendala yang kita rasakan? 

Baik dalam beribadah di rumah atau hari-

hari raya/ 

saya ingat dulu waktu saya masih kecil, 

bapak kalau ajar kita mengaji itu suka di 

dalam kamar pelan-pelan suaranya 

karena takut terdengar mungkin karena 

bapak tidak enak juga. Shalat juga tidak 

bisa disembarang tempat harus dikamar 

dan pintu ditutup supaya tidak 
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kedengaran. Kalau hari raya seperti 

lebaran sa rasa tidaka ada kendala karena 

orang Kristen juga dari dulu suka ikut 

merayakan lebaran karena banyak 

makanan. Ibu justru senang menjamu 

tamu kalau lebaran karena dianggapnya 

itu sedekah. 

bagaimana anda melihat hubungan bapak 

dan ibu anda? 

sa tidak tau apakah itu harmonis atau 

bukan, tapi yang jelasnya dari saya kecil 

saya tidak pernah dengar sa punya bapak 

membentak sa punya ibu atau menjelek-

jelekan kalau ibu tidak ada. Bahkan 

dalam penentuan agama saja bapak 

sebenarnya tidak memaksakan anak harus 

ikut agamanya dia. 

itu saja yang ingin saya tanyakan, 

terimakasih karena sudah mau 

meluangkan waktunya untuk 

diwawancarai. Kalau begitu saya mohon 

pamit. Assalamu’alaykum.. 

Wa’alaykumussalam warahmatullaahi 

Wabarokaatu.. 
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Transkip Wawancara ke 7 

Nama Informan : OD  

Agama  : Islam  

Waktu : Sabtu, 15 Agustus 2020 (15.52 WITA) 

Tempat  : Rumah Kediaman MB 

Alamat : Kelurahan Uepai, Kecamatan Uepai, Kabupaten 

Konawe 

Topik Wawancara :Pola Pendidikan Agama Islam Pada Anak dalam 

Keluarga Beda Agama 

 

 

Pertanyaan Peneliti Jawaban Informan 

Siapa temanmu datang? Sendiriku ji, ada kakak Deni ka? 

Ada tapi dia lagi shalat! 
Eeeeh sinipi duduk ada sa mau Tanya 

ko.. 

Baaaaaah, apa ka? Nda ji sini pi dulu, penting. 

Dimana ko suka pergi belajar mengaji? 
Di masjid ji, sa sama-sama i Baim 

dengan i Selpi, kenapa? 

Nda ji, keapa pale ko nda pergi mengaji 

ini? 

Kita tida mengaji kalau hari sabtu  

dengan minggu hae.. 

Baaaaah, ko mowuti-wuti lagi itu 

Hiiiii tidak haeeee, libur memang kalau 

hari sabtu dengan minggu, ko mau sa 

dimarahi sama bapak ku kalau sa nda 

pergi mengaji… 

Baaaah dia suka marahka juga bapakmu? 
Maa iyo haee, dia suka kasihan marah-

marah kalau sa tida pergi mengaji 

Makanya janganko malas- malas, dia tida 

pernah ji saru sepeko? 
Tidak ji. 
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Oooooh, siapa yang suka antarko pergi 

mengaji ka? 

Sendiriku ji, dekatnya mi rumahku dari 

masjid. Kak linda ada kue ka kita bawa? 

Ndada kue kaasi ana, habis uang beli 

bensin. 
aiiiiiiii 

Eeeeh mamamu Kristen to? Mmmm(iya) 

Bagaimana mi itu, dia nda marah ji kalau 

kamu suka pergi mengaji? 

Nda ji, malahan biasa mamaku dia 

jemputka kalau sudah sore mi baru sa 

belum pulang 

Iiiih tapi bagaimana itu kalau kalian 

puasa bara? Berarti mamamu dia nda 

masakan kamorang makanan sahur! 

Bisanya itu, sementara mamaku yang 

suka bikinkaki pabuka puasa sama untuk 

sahur.. 

Tapi dia tidak puasa dia to? 
Tidak tau, tapi kita suka sama-sama 

makan sahur sama buka puasa juga 

Suka full ji puasamu ka? 1 bulan? 
Tida beeeh, sa suka lapar kalau siang-

siangmi,,hahahahaaaa 

Ko terlalu kuat pergi main-main itu, 

makanya ko cepat lapar. Dia tidak marahi 

ji ko bapakmu kalau ko nda puasa ka? 

:Dia marah ona kalau sa nda bangun 

sahur, hanya kalau sa nda sanggup mi dia 

bilang bapakku jangan mi paksa, buka 

saja 

Mmmm, eeeeh ko suka shalat ji ka? Suka. 

Dia suka ajar ji ko bapakmu shalat ka? Suka 

Bagaimana caranya dia ajarko bapakmu 

ka? Kayak guru disekolah begitu, dia 

menjelaskan? 

Tidak, bapakku dia hanya suka ajak ka 

kalau dia mau shalat mi baru kita sama-

sama mi shalat. 

Mmmm berwudhu dia nda ajarko 

caranya? 
Ajar juga. 

Mmmm, 
Sa mau pulang mi deeeh, mau maghrib 

mi nanti sa di cari 

Eeeeh ini eee ko singgah beli kue, salam 

sama mama mu naaah 
Iye, sa pulang mi…. 
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Transkip Wawancara ke 8. 

Nama Informan : HRL  

Agama  : Islam  

Waktu : Jumat, 21 Agustus 2020 (09.30 WITA) 

Tempat  : SDN 1 Uepai 

Alamat : Kelurahan Uepai, Kecamatan Uepai, Kabupaten 

Konawe 

Topik Wawancara :Pola Pendidikan Agama Islam Pada Anak dalam 

Keluarga Beda Agama 

 

Pertanyaan Peneliti Jawaban Informan 

Heiii nda belajar ka? Lagi keluar main.. 

oooh, eeeeh mamamu itu sana yang 

menjual too? 
Iye. 

mmm, sinipi kita berfoto dulu! Beeeehhh.. 

Nda ji haeee, sini mi. eeeeh, kamu suka 

pergi ka juga mengaji di masjid? 
tidak 

kenapa? Atau ko mengaji ditempat lain? iye, sama tanteku sa mengaji 

kenapa bukan mamamu yang ajar? iiii sa tida tau juga 

janganmi dulu pergi haaa, disini saja 

belumpi juga masuk. 
beeee, sa mau main sepeda 

sebentar pi, sedikit lagi haaaa, ko suka 

disuruh ji ka shalat dengan puasa sama 

mamamu? 

suka 

jadi ko suka puasa ji? puasa, tapi suka tida pol 

iyaaa kaaa, sa mau pergi mi main sepeda deeeeh.. 
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Transkip Wawancara ke 9. 

Nama Informan : ARH  

Agama  : Islam  

Waktu : Minggu, 16 Agustus 2020 (14.30 WITA) 

Tempat  : Rumah Kediaaman ibu YT 

Alamat : Kelurahan Uepai, Kecamatan Uepai, Kabupaten 

Konawe 

Topik Wawancara :Pola Pendidikan Agama Islam Pada Anak dalam 

Keluarga Beda Agama 

 

 

Pertanyaan Peneliti Jawaban Informan 

Assalamu’alaykum.. wa’alaykumussalam.. 

apa ko bikin di luar? ndd ji, lagi menikmati pemandangan.. 

adedeeeeeeh, alaymu ana.., ada mama mu 

ka? 
ndada dia lagi keluar. Kenapa? 

mmm, sama kamu saja pale, ada sa mau 

tanyakan.. 
ohawoto bara? 

janganko tersinggung naaah, beda agama 

bapak sama mama mu too? 
mmm iya, kenapa memang? 

nda ji, siapa yang sering ajarkanko agama 

di rumah? 

mamaku, karna bapak ku dia jarang dia 

di rumah 

oooh kamu ko Islam dari kecil ka? Atau 

ko besar pi barau kamu masuk Islam? 

kalau seingatku dari sa SD sa Islam 

memang mi karna sa masih ingaat itu sa 

suka ikut-ikut mamaku pergi shalat 

taraweh di masjid 

mmm, ko masih ingat ji ka apa-apa dia 

ajarkanko mama mu waktu kecil 
ingatji kyaknya. 
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bagaimana caranya mamau dia ajarkanko 

shalat? Di rumah atau di masjid? 

biasa di rumah, tapi kebanyakan di 

masjid karna mamaku dia suka kasih 

ikut-ikutka sama omku pergi 

sembahyang di masjid, kalau di rumah 

paling kalau sembahyang subuh ji 

mmm, disiplin sekali ka mamau dia 

mendidik? 

hiyaaaa, disiplinmi hula itu karna kalau 

lagi datang malasku pergi belajar mengaji 

biasami itu mamaku dia tidak berhenti 

bubuta, jadi mau tidak mau sa pergi 

daripada dibubutakan. 

bagus itu berarti dia masih perhatikanji 

ko mamamu laaaah. Kamu nda pergi 

mengaji ka? 

pergi, sa mau pegi mi ini. 

mmm pergi mi pale, eeeh sa fotoko dulu 

untuk dokumentasi ku. Salam sama 

mamamu kalau dia pulang naah, bilang 

sa habis datang. 

Iye 
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DOKUMENTASI 

 

 

 

             

 

 

 

 

 

 

1.Kantor Kelurahan Uepai 2.Penyerahan Surat Penelitian kepada Kepala 

Keluarahan Uepai 
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Wawancara dengan informan 
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Kegiatan mengaji setiap soreh di masjid kelurahan Uepai 

 

 

          

 

Wawancara dengan informa 

 
 

 

            

 

 

 

Wawancara dengan informan 
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Wawancara dengan anak informan 
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Jenis Kelamin   : Perempuan 

Agama    : Islam 

Status    : Lajang 

Alamat : Desa Orawa, Kecamatan Tirawuta, 

Kabupaten Kolaka Timur. 
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