
 

 

 

 

 

 

 

LAMPIRAN 
  



 

 

Lampiran 1 Profil Desa Unaasi Jaya 

1. Sejarah Singkat Desa Unaasi Jaya 

Desa Unaasi Jaya memiliki 3 Dusun dengan luas wilayah 11 Km². 

(Dokumen RPJM Desa Unaasi Jaya). Penduduk Desa Unaasi Jaya terdiri dari 

masyarakat pendatang yaitu suku Jawa, Bugis dan masyarakat asli yaitu suku 

Tolaki. Masyarakat Suku jawa berjumlah 156 orang, suku Bugis: 21 orang , 

dan suku Tolaki: 202 orang. 

Tabel 4.1 Jumlah Penduduk 

Keterangan Dusun I Dusun II Dusun III Jumlah 

Jiwa 118 186 75 379 

KK 34 50 29 113 

 Sumber: Dokumen RPJM Desa Unaasi Jaya 

Tabel 4.3 Sarana/Prasarana di Desa Unaasi Jaya 

N

o.   

Sarana/Prasarana   Jumlah    

1  Masjid    1   

2  Ged ung PAUD 0  

3   Balai Desa  1   

4 Posyandu   1  

       Sumber: Data profil desa 

 

Tabel 4.4 Data Anak di Desa Unaasi Jaya 

No.  Golongan Umur Jumlah Anak Usia (6-

14 tahun) 

Jumlah anak 

keseluruhan 

1 0-5 tahun 35 153 

2 6-13 tahun 64  

3 14-25 tahun 54  

 Sumber: Data profil desa 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Tabel 4.5 Keadaan Pendidikan Orang Tua 

No.  Pendidikan    Jumlah   

1 SD  65 

2 SMP 50 

3 SMA 95 

4 S1 4 

5 Tidak Sekolah 6 

Tabel 4.3 Tingkat Pendidikan Anak di Desa Unaasi Jaya 

No.  Pendidikan Umum   Jumlah  

1 PAUD/TK 20 

2 SD 57 

3 SMP 25 

4 SMA 13 

5 D3 3 

6 S1 5 

7 Tidak Sekolah 29 

 Sumber: Data profil desa 

Keadaan lembaga pendidikan yang ada di Desa Unaasi Jaya, masih 

sangat kurang, tidak terdapat lembaga pendidikan tingkat PAUD/TK, SD, 

SMP dan SMA, juga tidak tersedia taman belajar sehingga anak-anak di Desa 

Unaasi Jaya dapat dikatakan kurang mendapatkan pendidikan informal secara 

maksimal.  

Tabel 4.6 Jenis Pekerjaan Penduduk Desa Unaasi Jaya 

No. Pekerjaan    Jumlah   

1 Petani 166 

2 PNS 1 

3 TNI / Polri 1 

4 Pedagang 26 

5 Pensiun 

PNS,TNI/POLRI 

2 

5 Wiraswasta 39 

         Sumber: Data profil desa 

  



 

 

Lampiran 2 Instrumen Observasi 

2. Pedoman Observasi 

Observasi dilakukan dengan pengamatan tentang peranan Orang Tua 

Dalam Pendidikan Karakter Anak di Desa Unaasi Jaya Kecamatan Abuki 

Kabupaten Konawe. 

1. Mengamati keadaan lingkungan masyarakat Desa Unaasi Jaya 

2. Mengamati kondisi karakter anak di Desa Unaasi Jaya Kecamatan Abuki 

Kabupaten Konawe. 

3. Mengamati pelaksanaan peran orang tua dalam pendidikan  karakter 

anak di Desa Unaasi Jaya Kecamatan Abuki Kabupaten Konawe. 

4. Mengamati bagaimana orang tua dalam mendidik karakter anak. 

5. Mengamati kegiatan anak di Desa Unaasi Jaya  



 

 

Lampiran 3 Instrumen Wawancara 

3. Pedoman wawancara orang tua 

1. Sebagai orang tua, bagaimana cara bapak/ibu dalam membentuk karakter 

anak? 

2. Bagaimana cara bapak/ibu mengajarkan sikap jujur, tanggung jawab,dan 

disiplin? 

3. Menurut bapak/ibu bagaimana pengaruh teknologi (sarana informasi) dalam 

pendidikan karakter anak? 

4. Apakah bapak/ibu memberikan perhatian dan pengawasan secara maksimal 

terdapap anak bapak/ibu? 

5. Bagaimana cara bapak/ibu memberikan hukuman kepada anak apabila mereka 

bersalah? 

6. Bagaimana hubungan komunikasi antara bapak/ibu dengan anak? 

7. Menurut bapak/ibu faktor pendukung dalam pendidikan karakter anak itu apa 

saja? 

8. Menurut bapak/ibu faktor penghambat dalam pendidikan karakter anak itu apa 

saja?  

9. Apakah ibu juga selalu memberikan motivasi kepada anak? 

Pedoman wawancara Anak 

1. Apakah orang tua adik mengajarkan kepada adik untuk berperilaku jujur, 

tanggung jawab dan disiplin? 

2. Apakah orang tua adik mengajarkan kepada adik untuk bertutur kata sopan? 

3. Bagaimana komunikasi adik dengan orang tua, apakah bapak/ibu adik sering 

mengajak untuk bercerita? 



 

 

Pedoman wawancara dengan Tokoh Agama Di desa Unaasi Jaya Kec. Abuki 

Kab. Konawe 

1. Bagaimana pendapat bapak terhadap perilaku anak-anak di Desa Unaasi Jaya? 

2. Menurut bapak bagaimana antusias anak-anak di Desa Unaasi Jaya dalam 

belajar agama? 

3. Apakah pada saat proses belajar mengajar (mengaji) terdapat anak yang usil 

atau suka menganggu temannya? 

4. Menurut bapak seberapa penting pengaruh belajar ilmu agama terhadap 

akhlak atau karakter seorang anak?  



 

 

Lampiran 4, Hasil wawancara 

 

 

 

Pertanyaan Jawaban 

 (Karakter anak), 

bagaimana  karakter 

/perilaku anak di Desa 

Unaasi Jaya? 

 

anak-anak suka bermain dengan anak kampung 

sebelah yang punya sifat nakal, apalagi suka 

mencontohkan perilaku tidak baik, teriak-teriak 

depan rumah orang, bicara kotor dan lain sebagianya. 

Jadi anak saya juga terpengaruh, kalau di nasehati, 

malah melawan, teriak-teriak tidak jelas. Saya 

sebagai orang orang tua sering menegur anak saya 

untuk tidak bergaul dengan anak-anak nakal itu, 

pertama mereka mendengarkan tapi dua tiga kali 

berikutnya sudah main dengan anak luar kampung 

lagi, saya juga tidak bisa menjaga mereka terus untuk 

bermain, karna ada kesibukan juga, anak-anak juga 

kalau main dirumah saja mereka tidak betah. 

(Hubungan 

komunikasi orang 

tua dan anak), 

bagaimana 

komunikasi antara ibu 

dan anaknya? 

cara saya berkomunikasi dengan anak itu biasanya 

saya memberikan dia perhatian/pengawasan, dalam 

kegiatan sehari-hari misalanya: Nak, sekarang sudah 

siang loh, ayo makan sama ibu. mengajak dia makan 

bersama merupakan hal yang sering saya lakukan, 

walaupun kedengarannya sederhana, tapi ungkapan-

ungkapa seperti itu membuat anak merasa di 

perhatikan dan disayang. Tapi jujur, kalau dalam hal 

pengawasan memang saya masih kurang karena saya 

tidak bisa sering-sering memantau kegiatan anak, 

pekerjaan saya banyak, untuk mengurus dapur 

samapi pergi ke kebun. Jadi waktu bersama anak itu 

saya kurang 

(Faktor Penghambat salah satu faktor penghambat dalam pendidikan 

Nama                        : Ponirin   

  

Usia                          :  34 Tahun 

Riwayat Pendidikan : SMP 



 

 

Pendidikan Karkater 

Anak). Menurut 

bapak/ibu faktor 

penghambat dalam 

pendidikan karakter 

anak itu apa saja?  

 

karakter anak yaitu faktor lingkungan, mulai dari 

lingkungan keluarga, lingkungan masyarakat sampai 

lingkungan sekolah. Jika dalam  lingkungan keluarga, 

masyarakat dan sekolahnya baik maka anak akan 

menjadi anak yang baik karena di kelilingi orang-

orang yang baik maka akan terpengaruh hal baik. 

Begitun sebaliknya walaupun dilingkungan 

keluarganya baik tapi jika di lingkungan 

masyarakatnya buruk maka bisa saja anak akan 

terpengaruh untuk melakukan perbuatan buruk 

  



 

 

 

 

 

Pertanyaan Jawaban 

{Peran orang tua 

dalam mendidik 

karakter anak), 

Menurut ibu bagaiman 

peran orang tua dalam 

mendidik karakter anak? 

dalam mendidik anak orang tua memang sangat 

berperan, apalagi saya sebagai seorang ibu yang 

melahirkan anak, tentunya anak akan lebih dekat 

dengan kita karena waktu anak paling banyak 

bersama orang tua, dan apapun yang kita lakukan 

akan ditiru oleh anak. Saya bekerja sama dengan 

ayahnya anak-anak untuk sama-sama mendidik 

anak. Hal yang kami tanamkan kepada anak kami 

untuk membentuk karakternya yang paling utama 

adalah dengan pembinaan ketauhidan anak, karena 

ilmu tentang meyakini adanya Allah adalah hal 

yang paing penting dan utama diajarkan kepada 

anak sejak dini agar ia mengenal siapa yang 

menciptakan makhluk hidup, bumi dan lain 

sebagainya, kemudian pembinaan adap anak, 

pembinaan sikap jujur, tanggung jawab, 

mengajarkan kedisiplinan kepada anak, dan yang 

paling penting juga bagaimana caranya kita 

sebagai orang tua membangun komunikasi yang 

baik dengan anak agar anak terbuka dengan kami 

sebagai orang tuanya dan merasa nyaman ketika 

ingin bercerita dengan kami 

(Pembinaan Sikap 

Jujur, Tanggung 

Jawab, dan Disiplin) 

Bagaimana cara 

mendidik anak berperilaku jujur juga merupakan 

hal yang sangat penting dan mendasar di ajarkan 

kepada anak, karena kejujuran akan 

mempengaruhi perilaku lainnya, bersikap jujur 

akan membuat kita dapat dipercaya mengemban 

amanah, hal yang saya ajarkan kepada anak 

Nama                        : Ahrawati    

Usia                          : 28 Tahun 

Riwayat Pendidikan : SMA 



 

 

bapak/ibu mengajarkan 

sikap jujur, tanggung 

jawab,dan disiplin? 

 

mengenai kejujuran adalah dengan memberikan 

pemahaman kepada anak agar ia selalu jujur dan 

tidak boleh berbohong, bahwa perilaku jujur 

adalah sikap yang disukai Allah dan berbohong 

adalah hal yang tidak disukai Allah SWT, ketika 

kita jujur dalam melakukan sesuatu maka hasilnya 

pun akan baik. 

  



 

 

 

 

 

 

Pertanyaan Jawaban 

Pembinaan Adab/AkhlakAnak Kalau sehari-harinya saya tidak pernah 

memaksakan anak saya untuk berbuat 

seperti ini dan itu, saya juga tidak pernah 

mengajarkan anak untuk melakukan 

tindakan, jadi ya mengalir saja, apa yang 

anak-anak lakukan ya itu sesuai kehendak 

mereka 

(Mendidik Anak dengan 

Nasehat/Hukuman). 

Bagaimana cara bapak/ibu 

memberikan hukuman kepada 

anak apabila mereka bersalah? 

 

kalau anak saya melakukan kesalahan saya 

memberikan hukuman kepada dia, biasanya 

saya memarahinya, atau saya tanya dulu 

kenapa atau apa alasannya melakukan 

kesalahan tersebut setelah itu baru saya 

nasehati dan mengatakan kepada anak saya 

untuk tidak mengulangi kesalahan tersebut 

tetapi tetap saya marahi agar dia tidak 

melakukannya lagi kadang juga saya 

memukulnya kalau anaknya tidak mau 

diberi tahu agar dia merasa kapok dan tidak 

mengulaginya lagi 

  

Nama                        : Kasiati   

  

Usia                          : 35 Tahun 

Riwayat Pendidikan : SD 



 

 

 

 

 

Pertanyaan Jawaban 

(Peran orang tua dalam 

pendidikan karakter 

anak), bagaimana peran 

orang tua dalam pendidikan 

karakter anak? 

 

mendidik karakter anak bukanlah hal yang 

mudah bagi kami, apalagi kami sebagai orang 

tua menyadari betul kurangnya ilmu kami 

dalam mendidik anak dengan baik, tentunya 

banyak hal yang harus kita ajarkan kepada 

anak, walaupun kami kurang ilmu dalam 

mendidik anak, tetapi kami sebagai orang tua 

sedikit memahami apa hal mendasar yang 

harus di tanamkan kepada anak yaitu 

memberikan pemahaman kepada anak tentang 

tauhid atau mengenalkan sang pencipta, ya 

walaupun tidak banyak yang bisa kita ajarkan 

setidaknya anak mengetahui siapa yang 

menciptakan semuanya, kita juga 

mengajarkan agar anak berperilaku jujur, 

sopan santun dan baik terhadap semua orang 

(Hubungan komunikasi 

orang tua dan anak), 

bagaimana komunikasi 

antara ibu dan anaknya? 

hubungan komunikasi kami dengan anak-anak 

terjalin dengan baik, ketika anak saya datang 

dari bermain kadang saya menanyakan dia 

bermain dimana, Saya juga selalu menasehati 

anak-anak agar tidak bermain di tempat yang 

terlalu jauh, dan saya salalu mengatakan 

kepada anak saya untuk jangan nakal terhadap 

teman-temannya, sebenarnya banyak cara 

yang saya lakukan dalam berkomunkasi 

dengan anak bisa dengan cara memberikan 

motivasi kepada anak, kemudian memberikan 

perhatian dan pengawasan terhadap anak 

Nama   : Ibu Sartimah 
   

Usia   : 38 Tahun 

Riwayat Pendidikan : SMA 



 

 

(Faktor pendukung 

pendidikan karakter). 

Menurut bapak/ibu faktor 

pendukung dalam 

pendidikan karakter anak itu 

apa saja? 

 

salah satu faktor pendukung pendidikan 

karakter adalah dengan memberikan 

pendidikan agama kepada anak sejak dini. 

Dengan belajar ayat-ayat Allah maka sama 

halnya kita memasang rem dalam 

kehidupannya. Artinya ketika anak akan 

melakukan sesuatu dia sudah bisa 

membedakan mana yang baik untuk 

dilakukan. Ketika dia mengetahui sesuatu itu 

buruk maka dia tidak akan melakukannya 

  

Nama  : Sartimah (Inforrman 4) 

Usia  : 37 Tahun 

Nama anak  : Fahrul 

Riwayat Pendidikan : SMP 

Pekerjaan  :Ibu Rumah Tangga 

 



 

 

 

 

 

Pertanyaan Jawaban 

(Pembinaan Ketauhidan 

Anak), Bagaimana cara ibu 

membimbing anak dalam hal 

ibadah? 

untuk membentuk karakter anak yang baik, 

saya mengajarkan anak dengan keteladanan 

dan pembiasaan. Kami harus mencontohkan 

kepada anak hal-hal positif misalnya saja 

sholat, ketika kita memerintahkan anak untuk 

shalat maka kita juga sebagai orang tua harus 

shalat, tidak hanya menyuruh saja. Kami 

juga membisakan kepada anak untuk shalat 

tepat waktu, misalnya saja ketika shalat 

subuh, saya membangunkan anak-anak untuk 

sholat dan melaksanakan sholat berjama‟ah. 

Kemudian ketika magrib menjelang, di 

rumah kami melaksanakan sholat berjamah 

dan setelah itu bapaknya mengantarkan anak 

untuk berangkat ke tempat pengajian, karena 

kalau belajar mengaji dirumah terus terang 

ilmu kami tentang agama masih sangat 

kurang. 

(Pembinaan Sikap Jujur, 

Tanggung Jawab, dan 

Disiplin) Bagaimana cara 

bapak/ibu mengajarkan sikap 

jujur, tanggung jawab,dan 

disiplin? 

saya mengajarkan anak saya untuk memiliki 

sikap tanggung jawab atas apa yang telah 

dilakukannya dan sikap di disiplin. Sikap 

tanggung jawab harus ditanamkan kepada 

anak mulai dari hal kecil, misalnya saja yang 

sering saya ajarkan kepada anak saya yaitu 

ketika ia selesai bermain ia harus merapihkan 

atau membereskan mainan yang dia gunakan. 

Kemudian kedisiplinan, saya mengajarkan 

kepada anak saya untuk disiplin dalam segala 

Nama                        : Ritayanti    

Usia                          : 32 Tahun 

Riwayat Pendidikan : SMP 



 

 

hal, misalnya disiplin dalam hal ibadah, 

setiap subuh saya membiasakan anak-anak 

bangun subuh untuk shalat subuh berjamaah, 

kemudian mandi dan sarapan selah itu baru 

biasanya anak-anak berangkat sekolah, hal 

itu saya tanamkan kepada anak-anak sejak 

dini 

(Faktor Penghambat 

Pendidikan Karkater Anak). 

Menurut bapak/ibu faktor 

penghambat dalam pendidikan 

karakter anak itu apa saja?  

 

sekarang anak-anak kalau mau pinjam HP 

(handphone) alasannya untuk belajar padahal 

main game, kadang HP sedang di cas juga di 

paksa untuk main game padahal itu bahaya 

tapi kalau di beri tahu anaknya kadang suka 

marah kadang sampai menangis, jadi lupa 

waktu juga, lupa makan dan lain-lain 

  



 

 

 

 

 

Pertanyaan Jawaban 

(Pembinaan 

Adap/Akhlak Anak). 

bagaimana cara 

bapak/ibu dalam 

membentuk karakter 

anak? 

Saya tidak pernah memaksa anak-anak saya untuk 

belajar mengaji ke tokoh agama, kalau anak-anak 

tidak mau ya saya sudah saya tidak mau memaksa, 

mereka justru menangis, akhirnya saya biarkan saja. 

(Cara orang tua 

memberikan 

hukuman), 

Bagaimana cara ibu 

memberikan hukuman 

kepada anak apabila 

mereka bersalah? 

Kalau anak saya melakukan kesalahan biasanya saya 

memarahinya, atau biasanya saya tanya dulu kenapa 

atau apa alasannya melakukan kesalahan te rsebut 

setelah itu baru saya nasehati dan mengatakan 

kepada anak saya untuk tidak mengulangi kesalahan 

tersebut tetatpi tetap saya marahi agar dia tidak 

melakukannya lagi 

(Faktor Penghambat 

Pendidikan Karkater 

Anak). Menurut 

bapak/ibu faktor 

penghambat dalam 

pendidikan karakter 

anak itu apa saja?  

 

teknologi sangat berpengaruh terhadap pendidikan 

anak, dapat membuat anak menjadi malas untuk 

belajar jika salah dalam menggunakan teknologi, 

apalagi sekarang belajarnya online yang 

mangharuskan anak sering meminta handphone 

dengan alasan untuk belajar, dan susahnya saya juga 

tidak memiliki banyak waktu bersama anak untuk 

mengawasinya 

  

Nama                        : Rosma   

  

Usia                          : 34 Tahun 

Riwayat Pendidikan : SD 

 



 

 

 

 

 

 

Pertanyaan Jawaban 

Hubungan 

komunikasi orang tua 

dan anak), bagaimana 

komunikasi antara ibu 

dan anaknya? 

Saya jarang berkomunikasi dengan anak saya 

terutama yang laki-laki, mungkin karena dia malu 

atau tidak nyaman untuk sekedar bercerita dengan 

saya karena memang anak saya yang laki-laki ini 

juga pendiam dan pemalu begitupun dengan 

bapaknya dia juga jarang mau bercerita. Beda 

halnya dengan anak perempuan, kalau dengan anak 

perempuan dia sudah biasa bercerita atau sekedar 

bertanya dengan saya 

(Mendidik Anak 

dengan 

Nasehat/Hukuman). 

Bagaimana cara 

bapak/ibu memberikan 

hukuman kepada anak 

apabila mereka 

bersalah? 

 

ketika anak saya melakukan suatu kesalahan, saya 

selalu menasehatinya dengan baik, agar anak bisa 

menerima apa yang saya katakan, apabila kita 

menasehati dengan cara yang baik maka anak akan 

mudah menerimanya dan sebaliknya jika kita 

memarahi atau bahkan memukulnya justru akan 

membuat anak merasa kesal dan bisa mengulangi 

kesalahan tersebut 

(Faktor Penghambat 

Pendidikan Karkater 

Anak). Menurut 

bapak/ibu faktor 

penghambat dalam 

pengaruh teknologi dalam pendidikan anak itu 

pastinya ada pengaruhnya, ada pengaruh baik dan 

buruknya, terutama handphone, apalagi di masa 

sekarang menurut saya handphone itu memberikan 

lebih banyak pengaruh buruk untuk anak-anak, 

mereka jadi kecanduan bermain game dan lain 

Nama                        : Elis                                           

Usia                          : 33 Tahun 

Riwayat Pendidikan : SD 



 

 

pendidikan karakter 

anak itu apa saja?  

 

sebagainya, dan saat ini banyak orang tua yang 

sengaja memberikan handphone pada anaknya tanpa 

mereka pantau apa saja yang anak-anak buka di 

handphone tersebut, hingga pada akhirnya anak 

menjadi kecanduan bermain handphone sampai lupa 

makan, jika dipanggil anak juga tidak 

mendengarkan dan masih banyak lagi, begitupun 

yang terjadi di keluarga saya, karana saya dan 

ayahnya sibuk jadi kami tidak ada waktu untuk 

mendampingi anak saat bermain handphone ataupun 

yang lainnya 

 
  



 

 

 

 
 

Pertanyaan Jawaban 

Pembinaan 

Ketauhidan 

 Untuk membentuk karakter anak yang baik kami 

mengajarkan pendidikan tentang adab yang baik kepada anak 

kami, karena pendidikan tentang adab sangat penting bagi 

kami, saya mengajarkan kepada anak-anak untuk selalu 

mengucapkan salam ketika masuk atau keluar rumah 

kemudian bagaimana cara dia menghormati sesama manusia 

atau terhadap yang lebih tua berkata yang sopan dan lain 

sebagainya. Misalnya saja ketika ada tamu datang ke rumah, 

kami mengajarkan dan mencontohkan kepada anak untuk 

menggunakan pakaian yang sopan, dan bertutur kata yang 

sopan terhadap tamu, kemudian ketika hendak lewat di 

depan tamu atau orang yang lebih tua hendaknya berkata 

amet/tabe sambil jalan membungkuk 

Hubungan 

Komunikasi 

Orang Tua 

dan Anak 

saya juga selalu memberikan motivasi kepada anak saya, 

waktu itu ada kejadian, ketika saya menyuruh anak saya 

pergi mengaji dia mengeluh, malas dan capek, kemudian 

saya menasehatinya dan saya mengatakan ayo nak, jangan 

malas mengaji nanti kalau sudah besar kamu menyesal tidak 

tahu tentang agama, tidak bisa baca Al-qur‟an, kalau 

semangat belajarnya nanti jadi pintar, terus banyak teman 

juga. Ketika anak saya mengeluh tentag apapun itu, saya 

selalu berusaha memberikan dia semangat, sampai akhirnya 

dia mau melaksanakannya, saya juga selalu memberikan 

motivasi kepada anak saya untuk selalu berbuat baik, mulai 

dari hal kecil seperti memungut sampah yang tercecer di 

jalan. Karena ketika berbuat baik maka kebaikan akan datang 

kembali kepada kita. 

 

Nama                        : Ibu Dede Halimah   

Usia                          : 40 Tahun 

Pekerjaan                  : Ibu Rumah Tangga 



 

 

 

 

 

Pertanyaan Jawaban  

Pembinaan 

Sikap Jujur, 

Tanggung 

Jawab dan 

Disiplin 

Anak-anak kalau diajarkan kebaikan maka anak akan 

terbiasa dan tertanam dalam dirinya berbuat baik, jadi kami 

sebagai orang tua, yang setiap hari bersama anak-anak selalu 

memberikan contoh yang baik kepada anak, dari perkataan 

maupun perbuatan dalam sehari-hari. Misalnya saja dalam 

mengajarkan kedisiplinan, kami mengajarkan kepada anak 

untuk disipin makan, beribadah dan juga disiplin dan 

tanggung jawab dalam menjaga kebersihan dimulai dari 

lingkungan rumah, seperti anak-anak harus merapihkan 

kamar mereka sendiri ketika bangun tidur.  

 

  

Nama                        : Sujirah    

Usia                          : 50 Tahun 

Pekerjaan                  : Ibu Rumah Tangga 



 

 

 

 

 

 

Pertanyaan Jawaban  

Pembinaan 

Sikap Jujur, 

Tanggung 

Jawab dan 

Disiplin 

Mendidik anak berperilaku jujur juga merupakan hal yang 

sangat penting dan mendasar di ajarkan kepada anak, karena 

kejujuran akan mempengaruhi perilaku lainnya, bersikap 

jujur akan membuat kita dapat dipercaya mengemban 

amanah, hal yang saya ajarkan kepada anak mengenai 

kejujuran adalah dengan memberikan pemahaman kepada 

anak agar ia selalu jujur dan tidak boleh berbohong, bahwa 

perilaku jujur adalah sikap yang disukai Allah dan 

berbohong adalah hal yang tidak disukai Allah SWT, ketika 

kita jujur dalam melakukan sesuatu maka hasilnya pun akan 

baik 

Faktor 

Penghambat 

Pendidikan 

Karakter 

teman bermain adalah orang yang dapat memberikan 

pengaruh kepada perkembangan anak terutama dalam  

kepribadian mereka. Dalam memilih teman itu diibaratkan 

apabila kita bergaul dengan pedagang minyak wangi maka 

kita akan terkena harum dari minyak wanginya dan apabila 

kita bergaul dengan tukang pandai besi maka kita akan 

terkena percikan apinya atau bau asapnya, seperti itulah 

ibarat kita bergaul dengan seseorang, oleh karena itu dalam 

memilih teman sebaiknya berhati-hati 

   

Nama                        : Kesih   

  

Usia                          : 40 Tahun 

Pekerjaan                  : Ibu Rumah Tangga 



 

 

 

 

 

 

Pertanyaan Jawaban 

Pembinaan 

Ketauhidan 

Sebagai orang tua yang telah melahirkan, merawat dan 

membesarkan anak kita berkewajiban untuk mendidik anak-

anak kita, mendidik perilaku mereka untuk menjadi anak 

yang baik. Saya mendidik mereka dengan menjadi contoh 

yang baik untuk mereka, mengajarkan mereka untuk 

berperilaku sopan santun, bersikap positif, mengarahkan 

mereka untuk belajar dan memberikan motivasi kepada anak 

agar menjadi anak yang baik, dan mengajarkan mereka untuk 

melakukan hal-hal positif, dalam hal keagamaan saya 

mengajarkan kepada anak untuk shalat, berdoa, pemahaman 

tentang keagamaan dan lain sebagainya. Kadang juga saya 

mengajarkan anak untuk membaca Al-Qur‟an ya walaupun 

hanya sedikit-sedikit karena saya menyadari ilmu agama 

saya masih kurang. Untuk itu saya mengarahkan anak saya 

pergi ketempat pengajian supaya dia bisa dapat pembelajaran 

keagamaan yang cukup. 

 

 

 

 

  

Nama                        : Nuriah   
  

Usia                          : 44 Tahun 

Pekerjaan           : Ibu Rumah Tangga 



 

 

 

 

 

 

Pertanyaan Jawaban 

Pembinaan 

Adab/Akhlak  

Anak 

Sebagai orang tua saya harus menjadi contoh yang baik bagi 

anak saya karena anak paling dekat dengan orang tua jadi 

apapun yang saya katakan dan perbuat akan menurun ke 

anak saya atau akan ditiru oleh anak, olehnya itu kita sebagai 

orang tua harus pandai dalam berkata-kata maupun 

perbuatan jangan sampai mengeluarkan kata-kata kasar 

maupun kotor karna itu akan ditiru oleh anak, kita harus 

mencontohkan perkataan maupun perbuatan baik misalnya 

ketika kami berbicara dengan anak kita harus menggunakan 

perkataan yang baik seperti: kakak bantu ibu ya jagakan 

adik, ibu masak dulu sebentar, kemudian mengajarkan anak 

cara menjawab dengan bahasa yang baik dan sopan seperti: 

nggeh/dalem bu (baik/iya bu). 

  

Nama                        : Sutini               

Usia                          : 47 Tahun 

Pekerjaan           : Ibu Rumah Tangga 



 

 

 

 

 

 

Pertanyaan Jawaban  

Pembinaan 

Ketauhidan 

Anak-anak dari kecil sudah belajar agama jadi mereka sudah 

mulai terarah dari tindakannya, tutur katanya dan 

pergaulannya. Anak-anak dari kecil saya suruh belajar ke 

guru mengaji dan anak-anak juga suka belajar mengaji, jadi 

setiap sore bapaknya mengantar anak-anak untuk mengaji 

nanti malamnya baru di jemput lagi. Ya memang bagi kami 

orang tua, pendidikan agama itu penting diajarkan sejak dini 

kepada anak-anak. Karena itu akan membentuk perilaku 

mereka untuk kedepannya. 

  

Nama                        : Sulis               

Usia                          : 42 Tahun 

Pekerjaan           : Ibu Rumah Tangga 



 

 

 

 

 

Pertanyaan Jawaban 

(Karakter anak), 

bagaimana  karakter anak 

di Desa Unaasi Jaya? 

karakter anak-anak di Desa Unaasi Jaya pada 

dasarnya memiliki karakter yang baik-baik, tetapi 

ada beberapa anak yang nakal, suka mengganggu 

temannya ketika belajar mengaji, juga ada anak-

anak yang suka berbicara kasar dan kami sangat 

memahami anak-anak. Setiap anak pasti memiliki 

karakter yang berbeda, ada yang baik ada yang 

nakal dan itu sudah menjadi tugas akami juga 

untuk membimbing anak-anak agar menjadi anak 

yang lebih baik lagi. Kemudian anak-anak di Desa 

Unaasi Jaya sangat antusias untuk belajar mengaji 

dan itu sangat baik untuk  perubahan akhlaknya 

kedepannya agar menjadi lebih baik, tinggal 

bagaimana cara kami menanamkan nilai 

keagamaan kepada anak-anak. Semoga anak-anak 

yang masih memiliki karakter kurang baik, dengan 

belajar keagamaan di sini perlahan bisa berubah 

menjadi lebih baik  

(Faktor pendukung 

pendidikan karakter), 

Menurut bapak faktor 

pendukung dalam 

pendidikan karakter anak 

itu apa saja? 

Anak-anak belajar mengaji itu sehabis shalat 

maghrib disini (di rumah Bapak Lukman selaku 

Guru/Ustadz). Kegiatan mengajinya dilakukan 

setiap hari, untuk hari senin sampai jumat itu 

belajar membaca Iqra/Al-qur‟an dan untuk hari 

sabtu dan minggu diisi dengan belajar menulis Al-

qur‟an dan belajar ilmu agama (tajwid) juga 

menceritakan kisah-kisah orang-orang shaleh 

terdahulu. Namun, tidak semua anak anak disini 

mau belajar mengaji, masih ada beberapa anak 

Nama                        : Lukman Hakim   

Usia                          : 44 Tahun 

Guru mengaji di Desa Unaasi Jaya 



 

 

yang tidak ikut mengaji, penyebabnya juga 

mungkin karena kurangnya motivasi dari orang 

tuanya kepada anaknya untuk belajar dan juga 

pengaruh pergaulan yang kurang baik. 

 

belajar tentang agama akan membentuk karakter 

anak menjadi anak yang sholeh sholeha, selain 

dirumah saya saya juga kadang mengajarnya di 

masjid tapi itu jarang karena kalau di masjid 

banyak orang jadi anak-anak suka tidak fokus saat 

di ajar. Saya mengajar di masjid hanya sesekali 

saja misalnya kalau belajar tentang shalat maka itu 

lebih bagus kalau di masjid langsung. Kemudian 

lingkungan juga sangat berperan dalam 

membentuk karakter anak, apalagi kalau dari 

lingkungan keluarganya, masyarakat dan 

pergaulannya baik, maka anak akan konsisten 

untuk berperilaku baik 

(Faktor Pendukung 

Pendidikan Karakter 

Anak), Bagaimana 

antusias anak-anak di 

Desa Unaasi Jaya dalam 

belajar agama? 

Anak-anak disini sangat antusias dalam menuntut 

ilmu agama, dan kami berharap kepada kedua 

orang tuanya untuk terus memberikan motivasi 

kepada ananknya untuk terus menuntut ilmu 

agama. 

 

  



 

 

Nama                        : Wertog 

Kepala Desa Unaasi Jaya 

                           

 

Pertanyaan Jawaban 

(Karakter anak), bagaimana  

karakter /perilaku anak di Desa 

Unaasi Jaya? 

Anak-anak di Desa Unaasi Jaya ini memang 

memiliki perilaku yang baik-baik, saya lihat 

juga mereka banyak yang ikut belajar 

mengaji, cara berbicaranya juga bagus, 

sopan, seperti kemarin ada anak dari dusun 

3 saya ajak bicara mereka menjawab dengan 

baik, dan bahasanya juga sopan. Cuma 

memang ada beberapa anak yang sifatnya 

ini tidak baik, yah sekitar 10⁒. Cuma itu 

biasanya anak yang memiliki perilaku tidak 

baik ini, saya lihat karena mereka sering 

bergaul dengan anak kampung sebrang, 

karena memang saya sering lihat anak-anak 

dari kampung lain bermain dengan anak-

anak sini, apalagi mereka suka bermain 

kasar, saya pernah melihat anak-anak 

bermain tending-tendangan, saling 

mendorong atau saling mengejek sampai 

akhirnya pasti ada yang menangis, ini jelas 

sekali perilaku buruk, artinya beberapaanak-

anak ini mereka terpengaruh lingkungan 

luar, apalagi anak-anak ini bergaulnya 

dengan anak yang sudah terkenal nakal di 

masyarakat kampung sebrang, kemudian 

juga kurangnya didikan dari orang tuanya, 

juga anaknya kurang diperhatikan akhirnya 

ya anak bermain dengan sembarang teman 

tanpa memilah. 

Salah satu penyebab anak berperilaku tidak 



 

 

baik adalah kuranganya didikan, dan 

perhatian orang tua terhadap anaknya 

sehingga anak melakukan suatu hal 

semaunya. Di Desa Unaasi Jaya ini masih 

terdapat anak-anak yang memiliki karakter 

yang kurang baik yaitu  sekitar 10⁒, anak-

anak yang suka berkata kasar ataupun 

perkataan kotor bahkan terdapat anak yang 

putus sekolah pada jenjang sekolah dasar 

(SD).  

(Faktor Penghambat 

Pendidikan Karkater Anak). 

Menurut bapak/ibu faktor 

penghambat dalam pendidikan 

karakter anak itu apa saja?  

 

di Desa Unaasi Jaya ini terdapat orang tua 

yang belum memahami konsep mendidik 

anak dengan baik, dan menurut saya hal 

tersebut juga menjadi faktor penghambat 

pendidikan karakter anak karena kurangnya 

pemahaman orang tua dalam membina 

akhlak anaknya dengan baik, sehingga kita 

masih mendapati anak yang memiliki 

perilaku tidak baik karena kurangnya 

didikan dari orang tuanya 

  



 

 

Lampiran 5 Daftar Informan 

  



 

 

Lampiran 6 Dokumentasi Hasil Penelitian 

Dokumentasi Data Desa Unaasi Jaya 

 

 



 

 

   
Gambar 1.1 Penyerahan surat penelitian ke Kepala Unaasi Jaya dan 

Wawancara untuk data awal 

Gambar 1.2 Wawancara dengan orang tua bernama Ibu Ritayanti 

di Desa Unaasi Jaya 



 

 

 

  

Gambar 1.3 Wawancara dengan orang tua bernama Ibu Rosma di 

Desa Unaasi Jaya 

Gambar 1.4 Wawancara dengan orang tua bernama Ibu Ahrawati 

di Desa Unaasi Jaya 



 

 

  

  
Gambar 1.5 Wawancara dengan anak bernama Fahrul di Desa 

Unaasi Jaya 

Gambar 1.6 Wawancara dengan anak bernama Fahrul di Desa 

Unaasi Jaya 



 

 

 

  

Gambar 1.7 Wawancara dengan anak bernama Sari di Desa Unaasi 

Jaya 

 

Gambar 1.8 Anak bermain Handphone tanpa didamping orang tua, 

Anak-anak kecanduan bermain game 



 

 

 

  

Gambar 1.8 Anak-anak di Desa Unaasi Jaya belajar mengaji 

 



 

 

 

   

Gambar 1.9 Kegiatan anak-anak Desa Unaasi Jaya bermain dengan 

anak-anak dari kampung lain 

Jaya 

 

 

Dokumentasi anak ketika bermain, ada anak yang suka berkelahi, 

menganggangu temannya hingga menangis, dan perilaku bullying 

terhadap teman 

Jaya 

 

 



 

 

Lampiran 7 Surat Izin Penelitian Dari Balit Bang 

  



 

 

Lampiran 8 Surat Keterangan Telah Melakukan Penelitian  



 

 

Lampiran 8 Daftar Riwayat Hidup 

 

DAFTAR RIWAYAT HIDUP 

(CURRICULUM VITAE) 

 

A. Identitas Diri  

1. Nama : Yayu Muliati 

2. NIM : 17010104043 

3. Tempat/Tanggal Lahir : Puuroda, 14 November 1998 

4. Jenis Kelamin : Perempuan 

5. Status Perkawinan : Belum Kawin 

6. Agama : Islam 

7. Perguruan Tinggi : Institut Agama Islam (IAIN) Kendari 

8. Fakultas/Jurusan : Tarbiyah dan Ilmu Keguruan/PGMI 

9. 
Alamat : Desa Unaasi Jaya, Kec. Abuki, Kab. 

Konawe 

10. Nomor HP : 082244575135 

 
E-mail : yayumuliati11@gmail.com 

B. Data Keluarga 

1. Nama Orang Tua   

 a. Ayah : Darisam 

 
b. Ibu : Sutini 

2. 

 

Nama Saudara Kandung 

 

: 

 

a. Sudar Yanto 

b. Nyoto Mulyadi 

 

C. Riwayat Pendidikan 

1. SDN 1 Walay (2004-2010) 

2. SMPN 1 Abuki (2010-2013) 

3. MAN 1 Unaaha (2013-2016) 
 


