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Lampiran 1. Pedoman Wawancara 

 

Nama   : 

Usia   : 

Pendidikan terakhir : 

 

Pola Asuh Otoriter 

1. Apakah orang tua menetapkan peraturan-peraturan dan anak mematuhinya dan 

tidak membantah?  

2. Apakah orang tua cenderung mencari kesalahan anak dan menghukumnya? 

3. Apakah orang tua memarahi dan memukul anaknya bila melakukan 

kesalahan? 

4. Apakah jika terdapat perbedaan pendapat antara orang tua dan anak, maka 

anak dianggap membangkang? 

5. Apakah orang tua cenderung memaksakan disiplin? 

6. Apakah orang tua cenderung memaksakan segala sesuatu untuk anak dan anak 

hanya sebagai pelaksana? 

7. Apakah orang tua menghukum anak yang menolak perintahnya? 

8. Apakah orang tua mengharuskan anak untuk belajar setiap hari walaupun anak 

tidak menginginkannya? 

9. Apakah semua keputusan ada ditangan orang tua? 

 

Pola Asuh Demokratis 

1. Apakah orang tua merundingkan segala hal yang terjadi pada anak dan 

keluarga? 

2. Apakah orang tua memberikan pujian bila anak berprilaku baik dan meneggur 

anak bila ia melakukan kesalahan? 

3. Apakah orang tua menentukan peraturan dan disiplin dengan memperhatikan 

alasan-alasan yang dapat diterima dan dipahami oleh anak? 

4. Apakah orang tua memberikan pengarahan tentang perbuatan baik harus 

dipertahankan oleh anak dan jelek harus ditinggalkan? 

5. Apakah orang tua Memberikan bimbingan dengan penuh perhatian? 

6. Apakah orang tua dapat menciptakan suasana komunikatif dengan anak dan 

anggota keluarga lainya? 
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7. Apakah orang tua memberikan bimbingan dan arahan untuk menyelesaikan 

masalahnya sendiri? 

8. Apakah orang tua mengajarkan anak untuk selalu membantu setiap pekerjaan 

di rumah? 

9. Apakah orang tua menemani anak belajar dan membantu lebih memahami 

pelajaran? 

 

Polas Asuh Permisif 

1. Apakah orang tua tidak membatasi pergaulan anak?  

2. Apakah orang tua menganggap wajar bila anak melakukan kesalahan karena 

anak belum mengerti apa-apa? 

3. Apakah orang tua memperbolehkan anak bergaul dengan siapapun? 

4. Apakah orang tua membiarkan anak memilih apa yang ia ingin lakukan dan 

kerjakan? 

5. Apakah orang tua tidak perlu bertanya dan melarang anak untuk melakukan 

hal yang ia inginkan? 

6. Apakah orang tua selalu menuruti kemauan anak meskipun tidak 

menyukainya? 

7. Apakah orang tua menganggap anak akan memahami dengan sendirinya mana 

yang baik dan mana yang buruk tanpa harus diberitahu? 

8. Apakah orang tua selalu memberikan apa yang diinginkan oleh anak? 

9. Apakah orang tua tidak berhak mengatur anak? 
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Cara membina akhlak anak 

Bagaimana cara orang tua membina akhlak anak usia sekolah dasar di Desa 

Mopute? 

a. Pembinaan akhklak dengan keteladanan 

Contoh Tindakan …………………………………………………………... 

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………….. 

b. Pembinaan akhklak dengan kasih sayang 

Contoh Tindakan …………………………………………………………... 

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………….. 

c. Pembinaan akhklak dengan nasihat 

Contoh Tindakan …………………………………………………………... 

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………….. 

 

d. Pembinaan akhklak dengan curhat 

Contoh Tindakan …………………………………………………………... 

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………….. 

 

e. Pembinaan akhklak dengan pembiasaan 

Contoh Tindakan …………………………………………………………... 

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………….. 

 

f. Pembinaan akhklak dengan cerita dan kisah 

Contoh Tindakan …………………………………………………………... 

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………….. 

 

g. Pembinaan akhklak dengan penghargaan dan hukuman 

Contoh Tindakan …………………………………………………………... 

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………….. 
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PEDOMAN OBSERVASI  

 

No Waktu Observasi Fokus Observasi Catatan 

1  Aktifitas/kesibukan yang 

dilakukan orang tua 

sehari-hari di Desa 

Mopute 

 

2 

 

Gaya hidup yang 

diterapkan orang tua di 

Desa Mopute 

 

3 

 

Perilaku orang tua 

terhadap anak di Desa 

Mopute 

 

4 

 

Komunikasi antara orang 

tua dan anak di Desa 

Mopute 

 

5 
 

Kegiatan anak sehari-hari 

di Desa Mopute 
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Lampiran 2. Identitas Responden 

 

No Nama Orang Tua Status 
Usia 

(Tahun) 
Profesi 

Pendidikan 

Terakhir 

1 
Israyani Istri 43 IRT SMP 

Hasrun Suami 44 Petani SD 

2 
Junaela Istri 35 IRT, Penjual SMA 

Angga Barbara Suami 33 Karyawan SMA 

3 
Yuliani Istri 40 IRT, Sekdes SMA 

Adoha Suami 36 Petani SD 

4 
Musnia Istri 46 IRT, Petani SD 

Rajulin Suami 40 Petani SD 

5 
Jumriani Istri 36 IRT, Penjual SMP 

Risal Suami 38 Petani SD 

6 
Hamriah Istri 28 IRT, Petani SMP 

Nurlan Suami 36 Petani SD 

7 
Jusniatin Istri 47 IRT, Penjual SMA 

Hamid Suami 47 Tukang Kayu SMP 

8 
Junaeda Istri 36 IRT, Petani SMA 

Agus Setiawan Suami 35 Petani SMA 

9 Munira Janda 36 Petani, Penjual SMP 

10 
Ramlia Istri 40 IRT, Pedagang SMP 

Anton Suami 41 Petani SD 
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Lampiran 3. Transkrip Wawancara 

 

Nama   : Israyani 

Usia   : 37 tahun 

Pendidikan terakhir : SMA 

Tanggal Wawancara : 28-07-2020 

Hasil Wawancara : Pola asuh otoriter 

 

Pola Asuh Otoriter 

1. Apakah orang tua menetapkan peraturan-peraturan dan anak mematuhinya dan 

tidak membantah?  

Jawab 

ya 

2. Apakah orang tua cenderung mencari kesalahan anak dan menghukumnya? 

Jawab 

tidak 

3. Apakah orang tua memarahi dan memukul anaknya bila melakukan 

kesalahan? 

Jawab 

ya 

4. Apakah jika terdapat perbedaan pendapat antara orang tua dan anak, maka 

anak dianggap membangkang? 

Jawab 

ya 

5. Apakah orang tua cenderung memaksakan disiplin? 

Jawab 

ya 

6. Apakah orang tua cenderung memaksakan segala sesuatu untuk anak dan anak 

hanya sebagai pelaksana? 

Jawab 

tidak 

7. Apakah orang tua menghukum anak yang menolak perintahnya? 

Jawab 

ya 

8. Apakah orang tua mengharuskan anak untuk belajar setiap hari walaupun anak 

tidak menginginkannya? 
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Jawab 

ya 

9. Apakah semua keputusan ada ditangan orang tua? 

Jawab 

ya 

 

Pola Asuh Demokratis 

1. Apakah orang tua merundingkan segala hal yang terjadi pada anak dan 

keluarga? 

Jawab 

ya ctontohnya seperti membeli mainan maka saya mengajak anak untuk 

berdiskusi mengenai harga dan kemampuan saya membelinya. 

2. Apakah orang tua memberikan pujian bila anak berprilaku baik dan menegur 

anak bila ia melakukan kesalahan? 

Jawab 

ya 

3. Apakah orang tua menentukan peraturan dan disiplin dengan memperhatikan 

alasan-alasan yang dapat diterima dan dipahami oleh anak? 

Jawab 

ya 

4. Apakah orang tua memberikan pengarahan tentang perbuatan baik harus 

dipertahankan oleh anak dan jelek harus ditinggalkan? 

Jawab 

ya 

5. Apakah orang tua memberikan bimbingan dengan penuh perhatian? 

Jawab 

ya 

6. Apakah orang tua dapat menciptakan suasana komunikatif dengan anak dan 

anggota keluarga lainya? 

Jawab 

ya sering berkomunikasi dengan anak  

7. Apakah orang tua memberikan bimbingan dan arahan untuk menyelesaikan 

masalahnya sendiri? 

Jawab 

ya 
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8. Apakah orang tua mengajarkan anak untuk selalu membantu setiap pekerjaan 

di rumah? 

Jawab 

tidak 

9. Apakah orang tua menemani anak belajar dan membantu lebih memahami 

pelajaran? 

Jawab 

ya 

 

Polas Asuh Permisif 

1. Apakah orang tua tidak membatasi pergaulan anak?  

Jawab 

ya 

2. Apakah orang tua menganggap wajar bila anak melakukan kesalahan karena 

anak belum mengerti apa-apa? 

Jawab 

ya 

3. Apakah orang tua memperbolehkan anak bergaul dengan siapapun? 

Jawab 

tidak 

4. Apakah orang tua membiarkan anak memilih apa yang ia ingin lakukan dan 

kerjakan? 

Jawab 

tidak 

5. Apakah orang tua tidak perlu bertanya dan melarang anak untuk melakukan 

hal yang ia inginkan? 

Jawab 

tidak 

6. Apakah orang tua selalu menuruti kemauan anak meskipun tidak 

menyukainya? 

Jawab 

tidak 

7. Apakah orang tua menganggap anak akan memahami dengan sendirinya mana 

yang baik dan mana yang buruk tanpa harus diberitahu? 
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Jawab 

tidak 

8. Apakah orang tua selalu memberikan apa yang diinginkan oleh anak? 

Jawab 

ya 

9. Apakah orang tua tidak berhak mengatur anak? 

Jawab 

tidak 

 

Cara membina akhlak anak 

Bagaimana cara orang tua membina akhlak anak usia sekolah dasar di Desa 

Mopute? 

a. Pembinaan akhklak dengan keteladanan 

Contoh Tindakan  

 

b. Pembinaan akhklak dengan kasih sayang 

Contoh Tindakan  

Memerintahkan sholat dan mengaji dengan lemah lembut 

 

c. Pembinaan akhklak dengan nasihat 

Contoh Tindakan  

Memberikan nasehat agar jangan meninggalkan sholat 

 

d. Pembinaan akhklak dengan curhat 

Contoh Tindakan  

 

e. Pembinaan akhklak dengan pembiasaan 

Contoh Tindakan  

Membiasakan anak sholat tepat waktu  

 

f. Pembinaan akhklak dengan cerita dan kisah 

Contoh Tindakan  

Sering membacakan kisa-kisah para nabi melalui buku dan video yang 

ditonton di HP 

 

g. Pembinaan akhklak dengan penghargaan dan hukuman 

Contoh Tindakan  

Memuji anak bila melakukan perintah orang tua serta memarahi dan memukul 

jika melanggar perintah orang tua 
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Nama   : Junaela 

Usia   : 35 tahun 

Pendidikan terakhir : SMA 

Tanggal Wawancara : 27-07-2020 

Hasil Wawancara : Pola demokratis 

 

Pola Asuh Otoriter 

1. Apakah orang tua menetapkan peraturan-peraturan dan anak mematuhinya dan 

tidak membantah?  

Jawab 

tidak 

2. Apakah orang tua cenderung mencari kesalahan anak dan menghukumnya? 

Jawab 

tidak 

3. Apakah orang tua memarahi dan memukul anaknya bila melakukan 

kesalahan? 

Jawab 

Ya tetapi tidak sampai memukul 

4. Apakah jika terdapat perbedaan pendapat antara orang tua dan anak, maka 

anak dianggap membangkang? 

Jawab 

tidak 

5. Apakah orang tua cenderung memaksakan disiplin? 

Jawab 

tidak 

6. Apakah orang tua cenderung memaksakan segala sesuatu untuk anak dan anak 

hanya sebagai pelaksana? 

Jawab 

tidak 

7. Apakah orang tua menghukum anak yang menolak perintahnya? 

Jawab 

tidak 

8. Apakah orang tua mengharuskan anak untuk belajar setiap hari walaupun anak 

tidak menginginkannya? 

Jawab 

ya 

9. Apakah semua keputusan ada ditangan orang tua? 
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Jawab 

ya 

 

Pola Asuh Demokratis 

1. Apakah orang tua merundingkan segala hal yang terjadi pada anak dan 

keluarga? 

Jawab 

ya  

2. Apakah orang tua memberikan pujian bila anak berprilaku baik dan menegur 

anak bila ia melakukan kesalahan? 

Jawab 

ya 

3. Apakah orang tua menentukan peraturan dan disiplin dengan memperhatikan 

alasan-alasan yang dapat diterima dan dipahami oleh anak? 

Jawab 

ya 

4. Apakah orang tua memberikan pengarahan tentang perbuatan baik harus 

dipertahankan oleh anak dan jelek harus ditinggalkan? 

Jawab 

ya 

5. Apakah orang tua memberikan bimbingan dengan penuh perhatian? 

Jawab 

ya 

6. Apakah orang tua dapat menciptakan suasana komunikatif dengan anak dan 

anggota keluarga lainya? 

Jawab 

ya sering berkomunikasi dengan anak  

7. Apakah orang tua memberikan bimbingan dan arahan untuk menyelesaikan 

masalahnya sendiri? 

Jawab 

ya 

8. Apakah orang tua mengajarkan anak untuk selalu membantu setiap pekerjaan 

di rumah? 

Jawab 

tidak 
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9. Apakah orang tua menemani anak belajar dan membantu lebih memahami 

pelajaran? 

Jawab 

ya 

 

 

Pola Asuh Permisif 

1. Apakah orang tua tidak membatasi pergaulan anak?  

Jawab 

ya 

2. Apakah orang tua menganggap wajar bila anak melakukan kesalahan karena 

anak belum mengerti apa-apa? 

Jawab 

ya 

3. Apakah orang tua memperbolehkan anak bergaul dengan siapapun? 

Jawab 

tidak 

4. Apakah orang tua membiarkan anak memilih apa yang ia ingin lakukan dan 

kerjakan? 

Jawab 

tidak 

5. Apakah orang tua tidak perlu bertanya dan melarang anak untuk melakukan 

hal yang ia inginkan? 

Jawab 

tidak 

6. Apakah orang tua selalu menuruti kemauan anak meskipun tidak 

menyukainya? 

Jawab 

tidak 

7. Apakah orang tua menganggap anak akan memahami dengan sendirinya mana 

yang baik dan mana yang buruk tanpa harus diberitahu? 

Jawab 

tidak 

8. Apakah orang tua selalu memberikan apa yang diinginkan oleh anak? 

Jawab 

ya 
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9. Apakah orang tua tidak berhak mengatur anak? 

Jawab 

tidak 

 

Cara membina akhlak anak 

Bagaimana cara orang tua membina akhlak anak usia sekolah dasar di Desa 

Mopute? 

a. Pembinaan akhklak dengan keteladanan 

Contoh Tindakan  

Mengerjakan sholat 5 waktu kemudian mengajak anak sholat bersama dan 

mebimbing membaca Al-Qur’an 

 

b. Pembinaan akhklak dengan kasih sayang 

Contoh Tindakan  

Memerintahkan beribadah dengan penuh kelembutan 

 

c. Pembinaan akhklak dengan nasihat 

Contoh Tindakan  

Mengajarkan sopan santun cara berbicara yang baik terhadap yang lebih tua 

 

d. Pembinaan akhklak dengan curhat 

Contoh Tindakan  

 

e. Pembinaan akhklak dengan pembiasaan 

Contoh Tindakan  

Membiasakan sholat walaupun belum hapal bacaan doanya 

 

f. Pembinaan akhklak dengan cerita dan kisah 

Contoh Tindakan  

Sering membacakan kisa-kisah para nabi melalui buku maupun video yang 

ditonton 

 

g. Pembinaan akhklak dengan penghargaan dan hukuman 

Contoh Tindakan  
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Nama   : Yuliani 

Usia   : 36 tahun 

Pendidikan terakhir : SD 

Tanggal Wawancara : 21-07-2020 

Hasil Wawancara : Pola demokratis 

 

Pola Asuh Otoriter 

1. Apakah orang tua menetapkan peraturan-peraturan dan anak mematuhinya dan 

tidak membantah?  

Jawab 

tidak menerapkan peraturan 

2. Apakah orang tua cenderung mencari kesalahan anak dan menghukumnya? 

Jawab 

tidak 

3. Apakah orang tua memarahi dan memukul anaknya bila melakukan 

kesalahan? 

Jawab 

ya tetapi jarang memukul 

4. Apakah jika terdapat perbedaan pendapat antara orang tua dan anak, maka 

anak dianggap membangkang? 

Jawab 

Iya 

5. Apakah orang tua cenderung memaksakan disiplin? 

Jawab 

tidak 

6. Apakah orang tua cenderung memaksakan segala sesuatu untuk anak dan anak 

hanya sebagai pelaksana? 

Jawab 

ya 

7. Apakah orang tua menghukum anak yang menolak perintahnya? 

Jawab 

tidak 

8. Apakah orang tua mengharuskan anak untuk belajar setiap hari walaupun anak 

tidak menginginkannya? 

Jawab 

Ya 
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9. Apakah semua keputusan ada ditangan orang tua? 

Jawab 

tidak 

 

Pola Asuh Demokratis 

1. Apakah orang tua merundingkan segala hal yang terjadi pada anak dan 

keluarga? 

Jawab 

tidak. 

2. Apakah orang tua memberikan pujian bila anak berprilaku baik dan menegur 

anak bila ia melakukan kesalahan? 

Jawab 

ya 

3. Apakah orang tua menentukan peraturan dan disiplin dengan memperhatikan 

alasan-alasan yang dapat diterima dan dipahami oleh anak? 

Jawab 

ya 

4. Apakah orang tua memberikan pengarahan tentang perbuatan baik harus 

dipertahankan oleh anak dan jelek harus ditinggalkan? 

Jawab 

ya 

5. Apakah orang tua memberikan bimbingan dengan penuh perhatian? 

Jawab 

ya 

6. Apakah orang tua dapat menciptakan suasana komunikatif dengan anak dan 

anggota keluarga lainya? 

Jawab 

ya sering berkomunikasi dengan anak  

7. Apakah orang tua memberikan bimbingan dan arahan untuk menyelesaikan 

masalahnya sendiri? 

Jawab 

ya 

8. Apakah orang tua mengajarkan anak untuk selalu membantu setiap pekerjaan 

di rumah? 

Jawab 

ya 
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9. Apakah orang tua menemani anak belajar dan membantu lebih memahami 

pelajaran? 

Jawab 

tidak 

 

 

Polas Asuh Permisif 

1. Apakah orang tua tidak membatasi pergaulan anak?  

Jawab 

tidak 

2. Apakah orang tua menganggap wajar bila anak melakukan kesalahan karena 

anak belum mengerti apa-apa? 

Jawab 

ya 

3. Apakah orang tua memperbolehkan anak bergaul dengan siapapun? 

Jawab 

tidak 

4. Apakah orang tua membiarkan anak memilih apa yang ia ingin lakukan dan 

kerjakan? 

Jawab 

tidak 

5. Apakah orang tua tidak perlu bertanya dan melarang anak untuk melakukan 

hal yang ia inginkan? 

Jawab 

iya 

6. Apakah orang tua selalu menuruti kemauan anak meskipun tidak 

menyukainya? 

Jawab 

tidak 

7. Apakah orang tua menganggap anak akan memahami dengan sendirinya mana 

yang baik dan mana yang buruk tanpa harus diberitahu? 

Jawab 

tidak 

8. Apakah orang tua selalu memberikan apa yang diinginkan oleh anak? 

Jawab 

tidak 
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9. Apakah orang tua tidak berhak mengatur anak? 

Jawab 

tidak 

 

Cara membina akhlak anak 

Bagaimana cara orang tua membina akhlak anak usia sekolah dasar di Desa 

Mopute? 

a. Pembinaan akhklak dengan keteladanan 

Contoh Tindakan  

Mencontohkan anak berperilaku baik kemudian menyuruh mereka melakukan 

hal yang sama kepada teman-temannya ataupun kepada keluarga 

 

b. Pembinaan akhklak dengan kasih sayang 

Contoh Tindakan  

Menyanyangi anak dengan kasih sayang jika berbuat baik 

 

c. Pembinaan akhklak dengan nasihat 

Contoh Tindakan  

Menceramahi anak 

 

d. Pembinaan akhklak dengan curhat 

Contoh Tindakan  

 

e. Pembinaan akhklak dengan pembiasaan 

Contoh Tindakan  

Membiasakan anak membantu orang tua dalam mengerjakan pekerjaan rumah 

 

f. Pembinaan akhklak dengan cerita dan kisah 

Contoh Tindakan  

 

g. Pembinaan akhklak dengan penghargaan dan hukuman 

Contoh Tindakan  

Memberikan hadiah berupa uang jika berbuat baik dan memarahi jika 

melakukan kesalahan 
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Nama   : Musnia 

Usia   : 40 tahun 

Pendidikan terakhir : SD 

Tanggal Wawancara : 26-07-2020 

Hasil Wawancara : Pola demokratis 

 

Pola Asuh Otoriter 

1. Apakah orang tua menetapkan peraturan-peraturan dan anak mematuhinya dan 

tidak membantah?  

Jawab 

tidak menerapkan peraturan 

2. Apakah orang tua cenderung mencari kesalahan anak dan menghukumnya? 

Jawab 

tidak 

3. Apakah orang tua memarahi dan memukul anaknya bila melakukan 

kesalahan? 

Jawab 

ya  

4. Apakah jika terdapat perbedaan pendapat antara orang tua dan anak, maka 

anak dianggap membangkang? 

Jawab 

Iya 

5. Apakah orang tua cenderung memaksakan disiplin? 

Jawab 

tidak 

6. Apakah orang tua cenderung memaksakan segala sesuatu untuk anak dan anak 

hanya sebagai pelaksana? 

Jawab 

tidak 

7. Apakah orang tua menghukum anak yang menolak perintahnya? 

Jawab 

tidak 

8. Apakah orang tua mengharuskan anak untuk belajar setiap hari walaupun anak 

tidak menginginkannya? 

Jawab 

Tidak setiap hari 
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9. Apakah semua keputusan ada ditangan orang tua? 

Jawab 

tidak 

 

Pola Asuh Demokratis 

1. Apakah orang tua merundingkan segala hal yang terjadi pada anak dan 

keluarga? 

Jawab 

tidak. 

2. Apakah orang tua memberikan pujian bila anak berprilaku baik dan menegur 

anak bila ia melakukan kesalahan? 

Jawab 

ya 

3. Apakah orang tua menentukan peraturan dan disiplin dengan memperhatikan 

alasan-alasan yang dapat diterima dan dipahami oleh anak? 

Jawab 

ya 

4. Apakah orang tua memberikan pengarahan tentang perbuatan baik harus 

dipertahankan oleh anak dan jelek harus ditinggalkan? 

Jawab 

ya 

5. Apakah orang tua memberikan bimbingan dengan penuh perhatian? 

Jawab 

ya 

6. Apakah orang tua dapat menciptakan suasana komunikatif dengan anak dan 

anggota keluarga lainya? 

Jawab 

tidak  

7. Apakah orang tua memberikan bimbingan dan arahan untuk menyelesaikan 

masalahnya sendiri? 

Jawab 

ya 

8. Apakah orang tua mengajarkan anak untuk selalu membantu setiap pekerjaan 

di rumah? 

Jawab 

ya 
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9. Apakah orang tua menemani anak belajar dan membantu lebih memahami 

pelajaran? 

Jawab 

ya 

 

 

Pola Asuh Permisif 

1. Apakah orang tua tidak membatasi pergaulan anak?  

Jawab 

tidak 

2. Apakah orang tua menganggap wajar bila anak melakukan kesalahan karena 

anak belum mengerti apa-apa? 

Jawab 

ya 

3. Apakah orang tua memperbolehkan anak bergaul dengan siapapun? 

Jawab 

tidak 

4. Apakah orang tua membiarkan anak memilih apa yang ia ingin lakukan dan 

kerjakan? 

Jawab 

ya 

5. Apakah orang tua tidak perlu bertanya dan melarang anak untuk melakukan 

hal yang ia inginkan? 

Jawab 

iya 

6. Apakah orang tua selalu menuruti kemauan anak meskipun tidak 

menyukainya? 

Jawab 

tidak 

7. Apakah orang tua menganggap anak akan memahami dengan sendirinya mana 

yang baik dan mana yang buruk tanpa harus diberitahu? 

Jawab 

tidak 

8. Apakah orang tua selalu memberikan apa yang diinginkan oleh anak? 

Jawab 

tidak 
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9. Apakah orang tua tidak berhak mengatur anak? 

Jawab 

tidak 

 

Cara membina akhlak anak 

Bagaimana cara orang tua membina akhlak anak usia sekolah dasar di Desa 

Mopute? 

a. Pembinaan akhklak dengan keteladanan 

Contoh Tindakan  

Mencontohkan kepada anak cara berbicara kepada orang yang lebih tua 

 

b. Pembinaan akhklak dengan kasih sayang 

Contoh Tindakan  

Membelai dan mencium anak jika membantu orang tua  

 

c. Pembinaan akhklak dengan nasihat 

Contoh Tindakan  

Menasehati agar tidak melakukan kesalahan atau perbuatan nakal 

 

d. Pembinaan akhklak dengan curhat 

Contoh Tindakan  

 

e. Pembinaan akhklak dengan pembiasaan 

Contoh Tindakan  

 

f. Pembinaan akhklak dengan cerita dan kisah 

Contoh Tindakan  

 

g. Pembinaan akhklak dengan penghargaan dan hukuman 

Contoh Tindakan  

Menghukum anak jika keinginan orang tua tidak dituruti dan memberikan 

pujian jika berbuat baik 
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Nama   : Jumriani 

Usia   : 34 tahun 

Pendidikan terakhir : SMP 

Tanggal Wawancara : 29-07-2020 

Hasil Wawancara : Pola demokratis 

 

Pola Asuh Otoriter 

1. Apakah orang tua menetapkan peraturan-peraturan dan anak mematuhinya dan 

tidak membantah?  

Jawab 

tidak  

2. Apakah orang tua cenderung mencari kesalahan anak dan menghukumnya? 

Jawab 

tidak 

3. Apakah orang tua memarahi dan memukul anaknya bila melakukan 

kesalahan? 

Jawab 

jarang 

4. Apakah jika terdapat perbedaan pendapat antara orang tua dan anak, maka 

anak dianggap membangkang? 

Jawab 

tidak 

5. Apakah orang tua cenderung memaksakan disiplin? 

Jawab 

tidak 

6. Apakah orang tua cenderung memaksakan segala sesuatu untuk anak dan anak 

hanya sebagai pelaksana? 

Jawab 

tidak 

7. Apakah orang tua menghukum anak yang menolak perintahnya? 

Jawab 

tidak 

8. Apakah orang tua mengharuskan anak untuk belajar setiap hari walaupun anak 

tidak menginginkannya? 

Jawab 

Tidak setiap hari 
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9. Apakah semua keputusan ada ditangan orang tua? 

Jawab 

ya 

 

Pola Asuh Demokratis 

1. Apakah orang tua merundingkan segala hal yang terjadi pada anak dan 

keluarga? 

Jawab 

ya. 

2. Apakah orang tua memberikan pujian bila anak berprilaku baik dan menegur 

anak bila ia melakukan kesalahan? 

Jawab 

ya 

3. Apakah orang tua menentukan peraturan dan disiplin dengan memperhatikan 

alasan-alasan yang dapat diterima dan dipahami oleh anak? 

Jawab 

tidak 

4. Apakah orang tua memberikan pengarahan tentang perbuatan baik harus 

dipertahankan oleh anak dan jelek harus ditinggalkan? 

Jawab 

ya 

5. Apakah orang tua memberikan bimbingan dengan penuh perhatian? 

Jawab 

ya 

6. Apakah orang tua dapat menciptakan suasana komunikatif dengan anak dan 

anggota keluarga lainya? 

Jawab 

ya 

7. Apakah orang tua memberikan bimbingan dan arahan untuk menyelesaikan 

masalahnya sendiri? 

Jawab 

ya 

8. Apakah orang tua mengajarkan anak untuk selalu membantu setiap pekerjaan 

di rumah? 

Jawab 

ya 



106 

 

9. Apakah orang tua menemani anak belajar dan membantu lebih memahami 

pelajaran? 

Jawab 

ya 

 

 

Pola Asuh Permisif 

1. Apakah orang tua tidak membatasi pergaulan anak?  

Jawab 

tidak 

2. Apakah orang tua menganggap wajar bila anak melakukan kesalahan karena 

anak belum mengerti apa-apa? 

Jawab 

ya 

3. Apakah orang tua memperbolehkan anak bergaul dengan siapapun? 

Jawab 

tidak 

4. Apakah orang tua membiarkan anak memilih apa yang ia ingin lakukan dan 

kerjakan? 

Jawab 

tidak 

5. Apakah orang tua tidak perlu bertanya dan melarang anak untuk melakukan 

hal yang ia inginkan? 

Jawab 

iya 

6. Apakah orang tua selalu menuruti kemauan anak meskipun tidak 

menyukainya? 

Jawab 

tidak 

7. Apakah orang tua menganggap anak akan memahami dengan sendirinya mana 

yang baik dan mana yang buruk tanpa harus diberitahu? 

Jawab 

tidak 

8. Apakah orang tua selalu memberikan apa yang diinginkan oleh anak? 

Jawab 

tidak 
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9. Apakah orang tua tidak berhak mengatur anak? 

Jawab 

tidak 

 

Cara membina akhlak anak 

Bagaimana cara orang tua membina akhlak anak usia sekolah dasar di Desa 

Mopute? 

a. Pembinaan akhklak dengan keteladanan 

Contoh Tindakan  

Membersihkan rumah seperti mencuci piring dan menyapu agar dapat dilihat 

oleh anak dan dapat dicontoh oleh mereka 

 

b. Pembinaan akhklak dengan kasih sayang 

Contoh Tindakan  

Duduk bersama anak sambil membelai dan memberikan nasehat agar tidak 

nakal 

 

c. Pembinaan akhklak dengan nasihat 

Contoh Tindakan  

Menasehati agar tidak melakukan kesalahan atau perbuatan nakal 

 

d. Pembinaan akhklak dengan curhat 

Contoh Tindakan  

 

e. Pembinaan akhklak dengan pembiasaan 

Contoh Tindakan  

Membiasakan membangunkan anak lebih awal agar terbiasa bangun subuh 

 

f. Pembinaan akhklak dengan cerita dan kisah 

Contoh Tindakan  

 

g. Pembinaan akhklak dengan penghargaan dan hukuman 

Contoh Tindakan  
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Nama   : Hamriah 

Usia   : 28 tahun 

Pendidikan terakhir : SMP 

Tanggal Wawancara : 29-07-2020 

Hasil Wawancara : Pola demokratis 

 

Pola Asuh Otoriter 

1. Apakah orang tua menetapkan peraturan-peraturan dan anak mematuhinya dan 

tidak membantah?  

Jawab 

ya 

2. Apakah orang tua cenderung mencari kesalahan anak dan menghukumnya? 

Jawab 

tidak 

3. Apakah orang tua memarahi dan memukul anaknya bila melakukan 

kesalahan? 

Jawab 

Memarahi saja tetapi tidak memukul 

4. Apakah jika terdapat perbedaan pendapat antara orang tua dan anak, maka 

anak dianggap membangkang? 

Jawab 

tidak 

5. Apakah orang tua cenderung memaksakan disiplin? 

Jawab 

ya 

6. Apakah orang tua cenderung memaksakan segala sesuatu untuk anak dan anak 

hanya sebagai pelaksana? 

Jawab 

tidak 

7. Apakah orang tua menghukum anak yang menolak perintahnya? 

Jawab 

tidak 

8. Apakah orang tua mengharuskan anak untuk belajar setiap hari walaupun anak 

tidak menginginkannya? 

Jawab 

Tidak setiap hari 
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9. Apakah semua keputusan ada ditangan orang tua? 

Jawab 

ya 

 

Pola Asuh Demokratis 

1. Apakah orang tua merundingkan segala hal yang terjadi pada anak dan 

keluarga? 

Jawab 

ya. 

2. Apakah orang tua memberikan pujian bila anak berprilaku baik dan menegur 

anak bila ia melakukan kesalahan? 

Jawab 

ya 

3. Apakah orang tua menentukan peraturan dan disiplin dengan memperhatikan 

alasan-alasan yang dapat diterima dan dipahami oleh anak? 

Jawab 

ya 

4. Apakah orang tua memberikan pengarahan tentang perbuatan baik harus 

dipertahankan oleh anak dan jelek harus ditinggalkan? 

Jawab 

ya 

5. Apakah orang tua memberikan bimbingan dengan penuh perhatian? 

Jawab 

ya 

6. Apakah orang tua dapat menciptakan suasana komunikatif dengan anak dan 

anggota keluarga lainya? 

Jawab 

ya 

7. Apakah orang tua memberikan bimbingan dan arahan untuk menyelesaikan 

masalahnya sendiri? 

Jawab 

ya 

8. Apakah orang tua mengajarkan anak untuk selalu membantu setiap pekerjaan 

di rumah? 

Jawab 

tidak 
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9. Apakah orang tua menemani anak belajar dan membantu lebih memahami 

pelajaran? 

Jawab 

Ya 

 

 

Polas Asuh Permisif 

1. Apakah orang tua tidak membatasi pergaulan anak?  

Jawab 

ya 

2. Apakah orang tua menganggap wajar bila anak melakukan kesalahan karena 

anak belum mengerti apa-apa? 

Jawab 

ya 

3. Apakah orang tua memperbolehkan anak bergaul dengan siapapun? 

Jawab 

tidak 

4. Apakah orang tua membiarkan anak memilih apa yang ia ingin lakukan dan 

kerjakan? 

Jawab 

tidak 

5. Apakah orang tua tidak perlu bertanya dan melarang anak untuk melakukan 

hal yang ia inginkan? 

Jawab 

tidak 

6. Apakah orang tua selalu menuruti kemauan anak meskipun tidak 

menyukainya? 

Jawab 

tidak 

7. Apakah orang tua menganggap anak akan memahami dengan sendirinya mana 

yang baik dan mana yang buruk tanpa harus diberitahu? 

Jawab 

tidak 

8. Apakah orang tua selalu memberikan apa yang diinginkan oleh anak? 

Jawab 

tidak 
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9. Apakah orang tua tidak berhak mengatur anak? 

Jawab 

tidak 

 

Cara membina akhlak anak 

Bagaimana cara orang tua membina akhlak anak usia sekolah dasar di Desa 

Mopute? 

a. Pembinaan akhklak dengan keteladanan 

Contoh Tindakan  

Sering melakukan sholat dan ibadah lainnya agar dicontoh oleh anak 

 

b. Pembinaan akhklak dengan kasih sayang 

Contoh Tindakan  

Membelai dan mencium kepala anak jika melaksanakan sholat atau ibadah 

lainnya 

 

c. Pembinaan akhklak dengan nasihat 

Contoh Tindakan  

Menasehati agar selalu berbuat baik 

 

d. Pembinaan akhklak dengan curhat 

Contoh Tindakan  

 

e. Pembinaan akhklak dengan pembiasaan 

Contoh Tindakan  

Membiasakan anak agar sholat 5 waktu, mengaji dan berbuat baik 

 

f. Pembinaan akhklak dengan cerita dan kisah 

Contoh Tindakan  

Menyuruh anak agar menonton kisah para nabi melalui TV atau HP 

 

g. Pembinaan akhklak dengan penghargaan dan hukuman 

Contoh Tindakan  

Jika anak melakukan perbuatan buruk maka anak akan dimarahi tetapi jika 

berbuat baik maka akan dibelikan mainan. 
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Nama   : Jusniatin 

Usia   : 47 tahun 

Pendidikan terakhir : SMA 

Tanggal Wawancara : 30-07-2020 

Hasil Wawancara : Pola demokratis 

 

Pola Asuh Otoriter 

1. Apakah orang tua menetapkan peraturan-peraturan dan anak mematuhinya dan 

tidak membantah?  

Jawab 

ya 

2. Apakah orang tua cenderung mencari kesalahan anak dan menghukumnya? 

Jawab 

tidak 

3. Apakah orang tua memarahi dan memukul anaknya bila melakukan 

kesalahan? 

Jawab 

Memarahi saja  

4. Apakah jika terdapat perbedaan pendapat antara orang tua dan anak, maka 

anak dianggap membangkang? 

Jawab 

tidak 

5. Apakah orang tua cenderung memaksakan disiplin? 

Jawab 

ya 

6. Apakah orang tua cenderung memaksakan segala sesuatu untuk anak dan anak 

hanya sebagai pelaksana? 

Jawab 

tidak 

7. Apakah orang tua menghukum anak yang menolak perintahnya? 

Jawab 

tidak 

8. Apakah orang tua mengharuskan anak untuk belajar setiap hari walaupun anak 

tidak menginginkannya? 

Jawab 

Ya 
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9. Apakah semua keputusan ada ditangan orang tua? 

Jawab 

ya 

 

Pola Asuh Demokratis 

1. Apakah orang tua merundingkan segala hal yang terjadi pada anak dan 

keluarga? 

Jawab 

ya. 

2. Apakah orang tua memberikan pujian bila anak berprilaku baik dan menegur 

anak bila ia melakukan kesalahan? 

Jawab 

ya 

3. Apakah orang tua menentukan peraturan dan disiplin dengan memperhatikan 

alasan-alasan yang dapat diterima dan dipahami oleh anak? 

Jawab 

ya 

4. Apakah orang tua memberikan pengarahan tentang perbuatan baik harus 

dipertahankan oleh anak dan jelek harus ditinggalkan? 

Jawab 

ya 

5. Apakah orang tua memberikan bimbingan dengan penuh perhatian? 

Jawab 

ya 

6. Apakah orang tua dapat menciptakan suasana komunikatif dengan anak dan 

anggota keluarga lainya? 

Jawab 

ya 

7. Apakah orang tua memberikan bimbingan dan arahan untuk menyelesaikan 

masalahnya sendiri? 

Jawab 

ya 

8. Apakah orang tua mengajarkan anak untuk selalu membantu setiap pekerjaan 

di rumah? 

Jawab 

tidak 
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9. Apakah orang tua menemani anak belajar dan membantu lebih memahami 

pelajaran? 

Jawab 

ya 

 

 

Pola Asuh Permisif 

1. Apakah orang tua tidak membatasi pergaulan anak?  

Jawab 

ya 

2. Apakah orang tua menganggap wajar bila anak melakukan kesalahan karena 

anak belum mengerti apa-apa? 

Jawab 

ya 

3. Apakah orang tua memperbolehkan anak bergaul dengan siapapun? 

Jawab 

tidak 

4. Apakah orang tua membiarkan anak memilih apa yang ia ingin lakukan dan 

kerjakan? 

Jawab 

tidak 

5. Apakah orang tua tidak perlu bertanya dan melarang anak untuk melakukan 

hal yang ia inginkan? 

Jawab 

tidak 

6. Apakah orang tua selalu menuruti kemauan anak meskipun tidak 

menyukainya? 

Jawab 

tidak 

7. Apakah orang tua menganggap anak akan memahami dengan sendirinya mana 

yang baik dan mana yang buruk tanpa harus diberitahu? 

Jawab 

tidak 

8. Apakah orang tua selalu memberikan apa yang diinginkan oleh anak? 

Jawab 

tidak 
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9. Apakah orang tua tidak berhak mengatur anak? 

Jawab 

tidak 

 

Cara membina akhlak anak 

Bagaimana cara orang tua membina akhlak anak usia sekolah dasar di Desa 

Mopute? 

a. Pembinaan akhklak dengan keteladanan 

Contoh Tindakan  

Selalu melakukan sholat 5 waktu agar dicontoh oleh anak dan mengajak 

mengaji bersama 

 

b. Pembinaan akhklak dengan kasih sayang 

Contoh Tindakan  

Membelai dan memeluk anak yang berbuat baik 

 

c. Pembinaan akhklak dengan nasihat 

Contoh Tindakan  

Menceramahi anak 

 

d. Pembinaan akhklak dengan curhat 

Contoh Tindakan  

 

e. Pembinaan akhklak dengan pembiasaan 

Contoh Tindakan  

Membiasakan anak membantu orang tua dalam pekerjaan rumah seperti 

mencuci piring, menyapu dan lainnya 

 

f. Pembinaan akhklak dengan cerita dan kisah 

Contoh Tindakan  

Memberikan buku kepada anak tentang kisa-kisah nabi dan rasul 

 

g. Pembinaan akhklak dengan penghargaan dan hukuman 

Contoh Tindakan  

Anak dihukum jika tidak mau mendengarkan arahan orang tua dan diberikan 

pujian jika mau mendengarkan. 
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Nama   : Junaeda 

Usia   : 36 tahun 

Pendidikan terakhir : SMA 

Tanggal Wawancara : 30-07-2020 

Hasil Wawancara : Pola demokratis 

 

Pola Asuh Otoriter 

1. Apakah orang tua menetapkan peraturan-peraturan dan anak mematuhinya dan 

tidak membantah?  

Jawab 

tidak 

2. Apakah orang tua cenderung mencari kesalahan anak dan menghukumnya? 

Jawab 

tidak 

3. Apakah orang tua memarahi dan memukul anaknya bila melakukan 

kesalahan? 

Jawab 

Memarahinya sudah cukup  

4. Apakah jika terdapat perbedaan pendapat antara orang tua dan anak, maka 

anak dianggap membangkang? 

Jawab 

tidak 

5. Apakah orang tua cenderung memaksakan disiplin? 

Jawab 

tidak 

6. Apakah orang tua cenderung memaksakan segala sesuatu untuk anak dan anak 

hanya sebagai pelaksana? 

Jawab 

tidak 

7. Apakah orang tua menghukum anak yang menolak perintahnya? 

Jawab 

Kadang-kadang 

8. Apakah orang tua mengharuskan anak untuk belajar setiap hari walaupun anak 

tidak menginginkannya? 

Jawab 

Tidak 
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9. Apakah semua keputusan ada ditangan orang tua? 

Jawab 

ya 

 

Pola Asuh Demokratis 

1. Apakah orang tua merundingkan segala hal yang terjadi pada anak dan 

keluarga? 

Jawab 

ya. 

2. Apakah orang tua memberikan pujian bila anak berprilaku baik dan menegur 

anak bila ia melakukan kesalahan? 

Jawab 

ya 

3. Apakah orang tua menentukan peraturan dan disiplin dengan memperhatikan 

alasan-alasan yang dapat diterima dan dipahami oleh anak? 

Jawab 

ya 

4. Apakah orang tua memberikan pengarahan tentang perbuatan baik harus 

dipertahankan oleh anak dan jelek harus ditinggalkan? 

Jawab 

ya 

5. Apakah orang tua memberikan bimbingan dengan penuh perhatian? 

Jawab 

ya 

6. Apakah orang tua dapat menciptakan suasana komunikatif dengan anak dan 

anggota keluarga lainya? 

Jawab 

ya 

7. Apakah orang tua memberikan bimbingan dan arahan untuk menyelesaikan 

masalahnya sendiri? 

Jawab 

ya 

8. Apakah orang tua mengajarkan anak untuk selalu membantu setiap pekerjaan 

di rumah? 

Jawab 

tidak 
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9. Apakah orang tua menemani anak belajar dan membantu lebih memahami 

pelajaran? 

Jawab 

ya 

 

 

Pola Asuh Permisif 

1. Apakah orang tua tidak membatasi pergaulan anak?  

Jawab 

ya 

2. Apakah orang tua menganggap wajar bila anak melakukan kesalahan karena 

anak belum mengerti apa-apa? 

Jawab 

ya 

3. Apakah orang tua memperbolehkan anak bergaul dengan siapapun? 

Jawab 

tidak 

4. Apakah orang tua membiarkan anak memilih apa yang ia ingin lakukan dan 

kerjakan? 

Jawab 

ya 

5. Apakah orang tua tidak perlu bertanya dan melarang anak untuk melakukan 

hal yang ia inginkan? 

Jawab 

tidak 

6. Apakah orang tua selalu menuruti kemauan anak meskipun tidak 

menyukainya? 

Jawab 

tidak 

7. Apakah orang tua menganggap anak akan memahami dengan sendirinya mana 

yang baik dan mana yang buruk tanpa harus diberitahu? 

Jawab 

tidak 

8. Apakah orang tua selalu memberikan apa yang diinginkan oleh anak? 

Jawab 

tidak 
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9. Apakah orang tua tidak berhak mengatur anak? 

Jawab 

tidak 

 

Cara membina akhlak anak 

Bagaimana cara orang tua membina akhlak anak usia sekolah dasar di Desa 

Mopute? 

a. Pembinaan akhklak dengan keteladanan 

Contoh Tindakan  

Setiap hari melaksanakan sholat 5 waktu agar dilihat oleh anak kemudian 

mencontohnya 

 

b. Pembinaan akhklak dengan kasih sayang 

Contoh Tindakan  

Jika anak mengaji, anak biasanya dimanja dengan cara diusap belakangnya dan 

sambil dipeluk 

 

c. Pembinaan akhklak dengan nasihat 

Contoh Tindakan  

Menceramahi anak agar berbicara lebih sopan 

 

d. Pembinaan akhklak dengan curhat 

Contoh Tindakan  

 

e. Pembinaan akhklak dengan pembiasaan 

Contoh Tindakan  

Membiasakan anak agar terbiasa sholat dan mengaji 

 

f. Pembinaan akhklak dengan cerita dan kisah 

Contoh Tindakan  

Menyuruh anak agar membaca tentang kisa-kisah nabi dan rasul 

 

g. Pembinaan akhklak dengan penghargaan dan hukuman 

Contoh Tindakan  

Anak disuruh mengerjakan pekerjaan rumah jika tidak maka akan dimarahi 

atau diberikan hukuman yang lain. 
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Nama   : Munira 

Usia   : 36 tahun 

Pendidikan terakhir : SMP 

Tanggal Wawancara : 31-07-2020 

Hasil Wawancara : Pola permisif 

 

Pola Asuh Otoriter 

1. Apakah orang tua menetapkan peraturan-peraturan dan anak mematuhinya dan 

tidak membantah?  

Jawab 

tidak 

2. Apakah orang tua cenderung mencari kesalahan anak dan menghukumnya? 

Jawab 

tidak 

3. Apakah orang tua memarahi dan memukul anaknya bila melakukan 

kesalahan? 

Jawab 

Hanya menasehati 

4. Apakah jika terdapat perbedaan pendapat antara orang tua dan anak, maka 

anak dianggap membangkang? 

Jawab 

tidak 

5. Apakah orang tua cenderung memaksakan disiplin? 

Jawab 

tidak 

6. Apakah orang tua cenderung memaksakan segala sesuatu untuk anak dan anak 

hanya sebagai pelaksana? 

Jawab 

tidak 

7. Apakah orang tua menghukum anak yang menolak perintahnya? 

Jawab 

tidak 

8. Apakah orang tua mengharuskan anak untuk belajar setiap hari walaupun anak 

tidak menginginkannya? 

Jawab 

Tidak 
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9. Apakah semua keputusan ada ditangan orang tua? 

Jawab 

ya 

 

Pola Asuh Demokratis 

1. Apakah orang tua merundingkan segala hal yang terjadi pada anak dan 

keluarga? 

Jawab 

ya. 

2. Apakah orang tua memberikan pujian bila anak berprilaku baik dan menegur 

anak bila ia melakukan kesalahan? 

Jawab 

tidak 

3. Apakah orang tua menentukan peraturan dan disiplin dengan memperhatikan 

alasan-alasan yang dapat diterima dan dipahami oleh anak? 

Jawab 

tidak 

4. Apakah orang tua memberikan pengarahan tentang perbuatan baik harus 

dipertahankan oleh anak dan jelek harus ditinggalkan? 

Jawab 

tidak 

5. Apakah orang tua memberikan bimbingan dengan penuh perhatian? 

Jawab 

tidak 

6. Apakah orang tua dapat menciptakan suasana komunikatif dengan anak dan 

anggota keluarga lainya? 

Jawab 

ya 

7. Apakah orang tua memberikan bimbingan dan arahan untuk menyelesaikan 

masalahnya sendiri? 

Jawab 

tidak 

8. Apakah orang tua mengajarkan anak untuk selalu membantu setiap pekerjaan 

di rumah? 

Jawab 

tidak 



122 

 

9. Apakah orang tua menemani anak belajar dan membantu lebih memahami 

pelajaran? 

Jawab 

tidak 

 

 

Pola Asuh Permisif 

1. Apakah orang tua tidak membatasi pergaulan anak?  

Jawab 

ya 

2. Apakah orang tua menganggap wajar bila anak melakukan kesalahan karena 

anak belum mengerti apa-apa? 

Jawab 

ya 

3. Apakah orang tua memperbolehkan anak bergaul dengan siapapun? 

Jawab 

tidak 

4. Apakah orang tua membiarkan anak memilih apa yang ia ingin lakukan dan 

kerjakan? 

Jawab 

ya 

5. Apakah orang tua tidak perlu bertanya dan melarang anak untuk melakukan 

hal yang ia inginkan? 

Jawab 

ya 

6. Apakah orang tua selalu menuruti kemauan anak meskipun tidak 

menyukainya? 

Jawab 

tidak 

7. Apakah orang tua menganggap anak akan memahami dengan sendirinya mana 

yang baik dan mana yang buruk tanpa harus diberitahu? 

Jawab 

ya 

8. Apakah orang tua selalu memberikan apa yang diinginkan oleh anak? 

Jawab 

ya 
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9. Apakah orang tua tidak berhak mengatur anak? 

Jawab 

tidak 

 

Cara membina akhlak anak 

Bagaimana cara orang tua membina akhlak anak usia sekolah dasar di Desa 

Mopute? 

a. Pembinaan akhklak dengan keteladanan 

Contoh Tindakan  

Setiap hari mengerjakan pekerjaan rumah agar anak melihat dan membantu 

serta melaksanakan sholat dan mengaji 

 

b. Pembinaan akhklak dengan kasih sayang 

Contoh Tindakan  

Membelai dan memeluk anak bila melakukan perbuatan yang menyenangkan 

orang tua 

 

c. Pembinaan akhklak dengan nasihat 

Contoh Tindakan  

Menceramahi anak agar berbicara lebih sopan 

 

d. Pembinaan akhklak dengan curhat 

Contoh Tindakan  

 

e. Pembinaan akhklak dengan pembiasaan 

Contoh Tindakan  

 

f. Pembinaan akhklak dengan cerita dan kisah 

Contoh Tindakan  

Menyuruh anak agar menonton tentang kisa-kisah nabi dan rasul di HP 

 

g. Pembinaan akhklak dengan penghargaan dan hukuman 

Contoh Tindakan  
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Nama   : Ramlia 

Usia   : 38 tahun 

Pendidikan terakhir : SMP 

Tanggal Wawancara : 01-08-2020 

Hasil Wawancara : Pola permisif 

 

Pola Asuh Otoriter 

1. Apakah orang tua menetapkan peraturan-peraturan dan anak mematuhinya dan 

tidak membantah?  

Jawab 

tidak 

2. Apakah orang tua cenderung mencari kesalahan anak dan menghukumnya? 

Jawab 

tidak 

3. Apakah orang tua memarahi dan memukul anaknya bila melakukan 

kesalahan? 

Jawab 

Tidak 

4. Apakah jika terdapat perbedaan pendapat antara orang tua dan anak, maka 

anak dianggap membangkang? 

Jawab 

tidak 

5. Apakah orang tua cenderung memaksakan disiplin? 

Jawab 

tidak 

6. Apakah orang tua cenderung memaksakan segala sesuatu untuk anak dan anak 

hanya sebagai pelaksana? 

Jawab 

tidak 

7. Apakah orang tua menghukum anak yang menolak perintahnya? 

Jawab 

tidak 

8. Apakah orang tua mengharuskan anak untuk belajar setiap hari walaupun anak 

tidak menginginkannya? 

Jawab 

Tidak 
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9. Apakah semua keputusan ada ditangan orang tua? 

Jawab 

ya 

 

Pola Asuh Demokratis 

1. Apakah orang tua merundingkan segala hal yang terjadi pada anak dan 

keluarga? 

Jawab 

tidak 

2. Apakah orang tua memberikan pujian bila anak berprilaku baik dan menegur 

anak bila ia melakukan kesalahan? 

Jawab 

tidak 

3. Apakah orang tua menentukan peraturan dan disiplin dengan memperhatikan 

alasan-alasan yang dapat diterima dan dipahami oleh anak? 

Jawab 

tidak 

4. Apakah orang tua memberikan pengarahan tentang perbuatan baik harus 

dipertahankan oleh anak dan jelek harus ditinggalkan? 

Jawab 

tidak 

5. Apakah orang tua memberikan bimbingan dengan penuh perhatian? 

Jawab 

tidak 

6. Apakah orang tua dapat menciptakan suasana komunikatif dengan anak dan 

anggota keluarga lainya? 

Jawab 

ya 

7. Apakah orang tua memberikan bimbingan dan arahan untuk menyelesaikan 

masalahnya sendiri? 

Jawab 

tidak 

8. Apakah orang tua mengajarkan anak untuk selalu membantu setiap pekerjaan 

di rumah? 

Jawab 

ya 
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9. Apakah orang tua menemani anak belajar dan membantu lebih memahami 

pelajaran? 

Jawab 

tidak 

 

 

Pola Asuh Permisif 

1. Apakah orang tua tidak membatasi pergaulan anak?  

Jawab 

ya 

2. Apakah orang tua menganggap wajar bila anak melakukan kesalahan karena 

anak belum mengerti apa-apa? 

Jawab 

ya 

3. Apakah orang tua memperbolehkan anak bergaul dengan siapapun? 

Jawab 

tidak 

4. Apakah orang tua membiarkan anak memilih apa yang ia ingin lakukan dan 

kerjakan? 

Jawab 

ya 

5. Apakah orang tua tidak perlu bertanya dan melarang anak untuk melakukan 

hal yang ia inginkan? 

Jawab 

ya 

6. Apakah orang tua selalu menuruti kemauan anak meskipun tidak 

menyukainya? 

Jawab 

ya 

7. Apakah orang tua menganggap anak akan memahami dengan sendirinya mana 

yang baik dan mana yang buruk tanpa harus diberitahu? 

Jawab 

ya 

8. Apakah orang tua selalu memberikan apa yang diinginkan oleh anak? 

Jawab 

ya 
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9. Apakah orang tua tidak berhak mengatur anak? 

Jawab 

tidak 

 

Cara membina akhlak anak 

Bagaimana cara orang tua membina akhlak anak usia sekolah dasar di Desa 

Mopute? 

a. Pembinaan akhklak dengan keteladanan 

Contoh Tindakan  

Setiap hari bekerja mencari uang dan melaksanakan sholat 5 waktu agar 

terlihat oleh anak kemudian mencontohnya 

 

b. Pembinaan akhklak dengan kasih sayang 

Contoh Tindakan  

Berkata lemah lembut kepada anak sambil mengelus pundaknya jika 

melakukan perbuatan baik 

 

c. Pembinaan akhklak dengan nasihat 

Contoh Tindakan  

Menceramahi anak agar berkelakukan lebih baik 

 

d. Pembinaan akhklak dengan curhat 

Contoh Tindakan  

 

e. Pembinaan akhklak dengan pembiasaan 

Contoh Tindakan  

 

f. Pembinaan akhklak dengan cerita dan kisah 

Contoh Tindakan  

 

g. Pembinaan akhklak dengan penghargaan dan hukuman 

Contoh Tindakan  

Memuji anak yang membuat senang orang tua dan memarahi anak yang 

membuat jengkel orang tua 
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Lampiran 4. Hasil Observasi 

 

No Waktu Observasi Fokus Observasi Catatan 

1 21 Juli – 3 Agustus 

2020 

Aktifitas/kesibukan 

yang dilakukan orang 

tua sehari-hari di Desa 

Mopute 

Dari 10 informan ada 7 orang 

yang suaminya bekerja 

sebagai petani, 1 orang 

bekerja sebagai karyawan 

perusahaan swasta, 1 orang 

bekerja sebagai tukang kayu 

dan 1 orang sudah bercerai 

dengan suaminya. Sedangkan 

ibu rumah tangga (IRT) 

cenderung membantu suami 

yang bekerjaapabila suaminya 

bekerja sebagai petani maka 

istrinya juga turut membantu 

dikebun dan apabila suaminya 

bekerja sebagai tukang kayu 

maka istrinya juga turut 

membantu  

2 21 Juli – 3 Agustus 

2020 

Gaya hidup yang 

diterapkan orang tua di 

Desa Mopute 

Gaya yang ditunjukkan oleh 

masyarakat Desa Mopute 

adalah kesederhanaan karena 

perekonomian masyarakatnya 

berada pada level menengah 

kebawah, penghasilan hanya 

cukup untuk makan dan biaya 

pendidikan serta biaya lain-

lain sehingga penampilan 

diluar dan didalam rumah 

cenderung sederhana tanpa 

aksesoris yang berlebihan, 

kendaraan yang sering 

digunakan adalah motor, 

belum ada masyarakat Desa 

Mopute yang mempunyai 

kendaraan Pribadi. 

3 21 Juli – 3 Agustus 

2020 

Perilaku orang tua 

terhadap anak di Desa 

Mopute 

Perilaku yang ditunjukkan 

oleh orang tua baik didalam 

rumah maupun diluar rumah 

cenderung baik, hal ini 

terlihat dari orang tua yang 

saling membantu dalam 

pekerjaan gotong royong 

seperti memperbaiki jalan 

tani, memperbaiki jalan poros 
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dan lain-lain, begitu juga 

perilaku didalam rumah, 

bertanggung jawab kepada 

keluarga dengan dengan 

bekerja mencari nafkah dan 

istri mengasuh, mendidik, 

membimbing dan 

memberikan pelayanan 

kepada anak 

4 21 Juli – 3 Agustus 

2020 

Komunikasi antara 

orang tua dan anak di 

Desa Mopute 

Komunikasi yang terbangun 

antara orang tua dan anak 

baik karena anak sudah 

terbiasa dari kecil dengan 

orang tua karena ibu sudah 

merawatnya dengan penuh 

kasih sayang begitupun juga 

dengan bapak walaupun nanti 

sore dan malam bertemu 

tetapi waktu yang dihabiskan 

dengan bapak sangat 

berkualitas seperti ada bapak 

yang membantu membuatkan 

mainan dan lain-lain. 

5 21 Juli – 3 Agustus 

2020 

Kegiatan anak sehari-

hari di Desa Mopute 

Kegiatan anak didalam rumah 

biasanya dihabiskan bersama 

keluarga sedangkan diluar 

rumah anak biasanya bermain 

bersama teman-temannya, 

mengaji dan bersekolah 
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Lampiran 3. Dokumentasi Penelitian 

 

 

 
Gambar 1. Wawancara terhadap Salah Satu Informan  

 

 

 
Gambar 2. Rumah Salah Satu Informan 
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Gambar 3. Wawancara dengan Informan Kedua 

 

 

 
Gambar 4. Rumah Informan Kedua 
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Gambar 5. Wawancara dengan Informan Ketiga 

 

 

 

 
Gambar 6. Rumah Informan Ketiga 
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Gambar 7. Wawancara dengan Informan Keempat 

 

 

  
Gambar 8. Rumah Informan Keempat 

 


