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Gambaran Umum Lokasi Penelitian 

1. Sejarah Terbentuknya Desa Talaga Dua 

Desa talaga 2 terbagi atas 4 dusun  dengan potensi perangkatnya terdiri dari 

seorang Kepala desa ( Kades) Satu orang Sekretaris Desa (Sekdes), tiga orang 

kepala urusan, tiga orang kepala seksi dan empat orang kepala dusun yaitu dusun 

tengah,  dusun liabuku, dusun  ladewa dan dusun batu. 

Desa talaga 2 merupakan salah satu desa di wilayah kecamatan talaga raya, desa 

ini resmi menjadi sebuah desa pada tahun 1976. Dalam perjalannya telah terjadi 

beberapa peristiwa sangat berpengaruh terhadap masyarakat desa talaga 2, baik itu 

peristiwa baik maupun peristiwa buruk, sebagaimana yang tercantum dalam tabel 

berikut: 

Adapun peristiwa-peristiwa penting desa talaga 2 dapat digambarkan sebagai 

berikut : 

 

Tahun 

Kejadian 
PERISTIWA BAIK 

PERISTIWA 

BURUK 

1976 

 Pelantikan La Musa sebagai Pj Kepala 

Desa Pertama 

 Pembangunan Mesjid 

 Pembangunan Gedung SD  

 

1979  Pembangunan Gedung SD  

1984 

 Bantuan itik (Dinas Pertanian) 

 Menerima bantuan ternak unggas 

 Mendapatkan bantuan modal dari 

Gapoktan 

 

1997 
 Mendapatkan bantuan, modal dari 

Coremap Sul-Tra 
- 
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 Menerima bantuan subsidi dari BBM 

1998 
 Menerima bantuan mesin ketintin dari 

perikanan 12 buah 
 

1999 

 Mendapatkan bantuan pembangunan 

gedung SD 

 Mendapatkan bantuan pembangunan 

perpustakaan SD 

 

2007 

 Mendapatkan bantuan pembangunan 

gedung Posyandu dari PPK 

 Mendapatkan bantuan Talud dan 

Drainase dari PPK 

 Mendapatkan bantuan penanaman Jarak 

10000 pohon dari PNPM-LMP 

 

2010  Mendaptkan bantuan pembangunan 

gedung  TK dari PNPM-MP 
 

          Sumber: Dokument Desa Talaga 2 Tahun 2021 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



69 

 

Struktur Organisasi Pemerintahan Desa Talaga 2 

Tahun 2021 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KEPALA DESA 

ZUAIDIN S.PD 

SEKRETARIS 

ALFUDDIN 

SP.D 

KASI PELAYANAN 

INDRIANI NINGSIH 

HAJAR S.PD 

 
KAUR 

PEMERINTAHAN 

ZETI MUNAZLIM 

S.PD 

KASI 

KESEJAHTERAAN 

FITRIASI S.PD 

KAUR TATA 

USAHA DAN 

UMUM 

SAKWIRA 

DIKARA S.PD 

KAUR 

PERENCANAAN 

BAHRUL ABIDIN  

S.PD 

 

KAUR 

KEUANGAN 

ZUMAENA 

BUA 

KADUS 

TENGAH 

ERNI NURUL 

RIZKI 

KADUS 

LADEWA 

ASMAN 

KADUS 

BATU 

WA SAAWI 

S.PD 

KADUS 

LIABUKU 

SAHIDA 

S.PD 
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2. Kondisi Geografis 

Desa talaga 2 masuk wilayah kecamatan talaga raya dengan luas wilayah desa 

talaga 2 yaitu 9,4 km
2
. Kepadatan penduduk sudah mencapai 2051 lebih jiwa 

penduduk tetap. Jiwa pemilih terdaftar 750 orang di tahun 2019. Keseharian 

masyarakat desa talaga 2 adalah nelayan, bercocok tanam, buruh bangunan dan 

buruh yang lainnya. Mengingat keadaan wilayah desa talaga 2 berada di pesisir 

pantai. Jarak tempuh ke ibukota kecamatan sejauh 900 meter dengan lama tempuh 

20 menit. Desa talaga 2 memiliki batas wilayah sebagai berikut: 

-  Sebelah Utara                      : Kelurahan Talaga I 

-  Sebalah Timur                     : Selat Spelman 

-  Sebelah Selatan                   : Desa Liwulompona 

 -  Sebelah Barat    : Laut Talaga Besar 

3. Keadaan Topografi Desa 

Secara umum keadaan topografi desa talaga 2 adalah merupakan tanah datar dan 

berpasir sebagian juga daerah perbukitan, dan memiliki pantai dan permukaan laut 

serta pulau yang mana sebagian besar warganya memiliki pencaharian sebagai 

petani dan nelayan. 

4. Keadaan Iklim 

Iklim desa talaga 2 adalah sebagaimana iklim desa-desa lain di wilayah 

Indonesia memiliki iklim kemarau dan iklim penghujan, iklim penghujan biasanya 

mulai pada bulan november sampai dengan bulan april tahun berikutnya, sedangkan 
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iklim penghujan dimulai dari bulan mei sampai dengan bulan oktober. Iklim tersebut 

secara langsung mempengaruhi pola tanam serta mata pencaharian masyarakat. 

5. Keadaan Penduduk 

        Keadaaan penduduk desa Talaga 2 adalah sebagai berikut : 

NO DUSUN 
JUMLAH 

( (KK ) 

JUMLAH JIWA 

LAKI-LAKI PEREMPUAN JUMLAH 

1. Tengah  138 274 259 533 

2. Liabuku 143 256 255 511 

3. Ladewa 173 335 300 635 

4. Batu 76 200 172 372 

 J U M L A H 530 1065 986 2051 

     Sumber: Dokument Desa Talaga 2 Tahun 2021 

6. Ekonomi Masyarakat 

 

Jumlah 

 

Usia 

 

Jiwa 

Angkatan Kerja 15 – 55 thn 1.118 

Ibu Rumah Tangga 15 – 55 thn 407 

Pekerja Penuh 15 – 55 thn 497 

Rumah Tangga Nelayan 173 KK 
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7. Profesi 

No Profesi Jiwa 

1. Pedagang 81 

2. Pengrajin 7 

3. PNS 12 

4. Penjahit 6 

5. Montir 1 

6. Sopir 5 

7. Karyawan Swasta 38 

8. Tukang Kayu 14 

9. Tukang Batu 23 

10. Guru Honor 29 

  

8. Pendidikan 

No. Pendidikan Jiwa 

1. Buta Huruf 27 

2. Tidak Tamat SD 313 

3. Tamat SD 612 

4. Tamat SMP 212 

5. Tamat SMA 252 

6. S1 26 
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7. Diploma 58 

 

No. Wajib Belajar 9 Tahun Jiwa 

1. Usia 7 – 15 Tahun 370 

2. Masih Sekolah 7 – 15 

Tahun 

364 

3. Tidak Sekolah 7 – 15 

Tahun 

6 

 

9. Kesehatan Masyarakat 

Poliklinik Kesehatan Desa 1 buah 

Bidan Desa 1 orang 

Balita  177 anak 

Balita Gizi Buruk 0 anak 

Balita Gizi Baik 177 anak 

Rumah tangga menggunakan 

air bersih/pipa 

306 
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10. Jumlah Aparatur Pemerintahan Desa 

Perangkat desa 11 orang 

BPD 5 orang 

LPMD 12 orang 

LINMAS 4 anggota 

KPMD 2 Pengurus 

KPM 1 anggota 

 

11. Agama / Kepercayaan 

Desa talaga 2 sampai saat ini masih menganut agama islam dan di desa talaga 2 

terdapat kumpulan ibu-ibu makjelis ta’alim yang melakukan arisan setiap bulan dan 

juga setiap senin sampai jum’at diadakan pengajian di dalam lingkungan mesjid 

yang dibangun satu bangunan khusus tempat pengajian anak-anak yang terdiri 3 

orang guru pengajian yang dimulai dari jam 04.00 sampai 05.30. 

12. Potensi Unggulan Desa. 

Sebagian masyarakat desa talaga 2 banyak yang menjadi pekerja bangunan, 

buruh harian lepas, nelayan, peternak kambing, serta pekerjaan lainya. Tingkat 

pendapatan masyarakat belum seutuhnya mencukupi kebutuhan hidup karena harga 

barang tidak sebanding dengan penghasilan yang didapat mereka serta masih 

minimnya bekal ketrampilan, upah buruh yang masih kecil serta masih mahalnya 
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barang-barang kebutuhan sembako. Keadaan tersebut tidak hanya terjadi di wilayah 

desa talaga 2 namun wilayah lain juga keadaanya sama. 

13. Pertumbuhan Ekonomi Desa 

Kondisi ekonomi desa mengalami peningkatan dari tahun sebelumnya. 

Kemandirian warga masyarakat menciptakan lapangan pekerjaan sendiri sangat 

besar. Terbukti adanya usaha-usaha rumahan, misalnya kios- kios, usaha jasa jahit, 

produksi olahan makanan dan jajanan pasar, usaha warung kelontong ,dll. 

14. Perkembangan Sektor 

 Industri kecil yang menjadi kontributor terbesar dalam pertumbuhan ekonomi 

di desa talaga 2 dari tahun ke tahun makin meningkat. Kondisi tersebut 

menunjukkan bahwa seiring perkembangan waktu maka sektor industri di desa 

talaga 2 perlu lebih diintensifkan dalam penanganannya. 

15. Sarana Prasarana 

Kondisi sarana dan prasarana umum desa Talaga 2 adalah sebagai berikut: 

 

Balai 

Desa 

 

SD/ 

TK 

Polindes 

 

Jalan 

Kab. 

 

Jalan 

Kec. 

 

Jalan 

Desa 

Irigasi 

 

Lap. 

Bola 

 

Masjid Lainnya 

1 bh 1 bh 1 0 
1 

KM 

1 

KM 
0 0 1 - 
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PEDOMAN OBSERVASI 

Observasi ini dilakukan peneliti untuk mengamati dan mengetahui secara 

langsung Pola Asuh Orang Tua Dalam Membentuk Karakter Anak di Desa Talaga 2 

Kabupaten Buton Tengah. 

 

No. 

 

Indikator 

 

Hal yang diobservasi   

Kategori  

 

Ya/baik 

 

Kadang-

kadang/Cukup 

Tidak/ 

Kurang 

1. Pola Asuh 

Demokratis 

Orang tua menentukan 

peraturan dengan 

memperhatikan dan 

mempertimbangkan 

alasan anak 

    

Orang tua 

memberikan 

pengarahan kepada 

anak dalam 

melakukan aktivitas 

    

Orang tua memberikan 

bimbingan 

dengan penuh pengertian 

    

Orang tua berkomunikasi 

secara aktif dengan anak 
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2. Pola Asuh 

Otoriter 

Orang tua 

cenderung mencari 

kesalahan anak dan 

selalu 

menghukumnya 

    

Orang tua cenderung 

memberikan perintah dan 

larangan kepada anak 

    

Orang tua dengan anak 

tidak memiliki jalinan 

komunikasi yang 

Baik 

    

Orang tua tidak 

memonitor 

kegiatan anaknya 

    

3. 

 

 

 

 

 

Pola Asuh 

Permisif 

Orang tua mendidik 

anak dengan acuh tak 

acuh dan bersikap 

masa bodoh 
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Orang tua dengan 

anaknya tidak memiliki 

keakraban dan hubungan 

yang baik dalam keluarga 

    

Anak selalu membiasakan 

sholat fardhu 

    

4. Karakter 

disiplin 

anak 

Anak senantiasa bersikap 

sopan dan santun kepada 

orang yang lebih tua 

    

Anak mengatur jadwal 

belajar di rumah 
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PEDOMAN WAWANCARA 

 

Daftar wawancara ini dibuat untuk mengumpulkan data mengenai pola asuh 

orang tua dalam  membentuk karakter displin anak di Desa Talaga 2 Kabupaten Buton 

Tengah.   

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

(Sekolah Dasar). 

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

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

3. Bagaimana pendapat Bapak/Ibu tentang penerapan pola asuh 

otoriter/demokratis/permisif tersebut? 

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

disiplin waktu? 

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

ibadah sholat fardhu? 

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

sopan santun kepada orang yang lebih tua? 

7. Adakah faktor-faktor yang mempengaruhi dalam penerapan pola asuh 

tersebut? Apa saja itu? 

 

B. Wawancara dengan Anak Usia 6-12 Tahun 

1. Apakah orang tua adik selalu bersikap keras? 

2. Apakah adik selalu diberi arahan dan perhatian? 

3. Apakah adik selalu diberi kebebasan dalam melakukan sesuatu?  

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

5. Apakah orang tua adik menerapkan aturan disiplin waktu? 

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

A. Informan (Orang Tua) 

No  Nama  

1. Suwarni 

2. Rahmayanti 

3. Heliyati 

4. Fitriah 

5. Zarlia 

6. Darmina 

7. Suliati 

8. Lisda 

9. Huslina 

10. Munifa 
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B. Informan (Anak Usia 6-12 tahun). 

No  Nama  

1. Sahira Martarifin 

2. Wirda Mandea 

3. Iis Irdayanti 

4. Ega Kurnia 

5. Zainab 

6. Najwa 

7. Muhammad Gio 

8. Rizki Ardiansya 

9. Muhammad Fahmi 

10. Al Hafis Salsabil 
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Hasil wawancara kepada orang tua yang memiliki anak kandung  usia 6 – 12 

tahun. 

Nama    : Suwarni 

Nama anak/ Usia Anak  : Sahira Martarifin / 12 tahun 

Pekerjaan    : URT  

Alamat/ Dusun   : Desa Talaga 2 / Dusun Liabuku 

Lokasi Wawancara  : Kediaman (Rumah) 

Tanggal, Bulan dan Tahun : 18 Mei 2021 

Waktu    : 10 : 15 wita 

 

1. Apakah yang ibu ketahui tentang pola asuh? 

Jawab: cara mengasuh dan membimbing anak agar menjadi lebih baik. 

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

Jawab: memberikan perhatian tetapi harus tegas.  

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

permisif tersebut? 

Jawab: menurut saya pola asuh otoriter tidak cocok digunakan dalam  

mengasuh dan membimbing anak karena itu terlalu keras dan tidak memberikan  

kesempatan kepada anak apa yang diinginkannya, sedangkan pola asuh 

demokratis menurut saya pola asuh yang cocok diterapkan karena sebagai 

orang tua harus memberikan perhatian dan arahan terhadap anak dalam 

melakukan sesuatu dengan syarat tidak melewati batas, contohnya pada saat 

saya ijinkan keanak saya boleh main diluar rumah tetapi harus sudah 

menyelesaikan pekerjaan rumah seperti sudah buang sampah dan cuci piring 

kalau dilanggar saya beri sanksi seperti memarahi. Sedangkan pola asuh 

permisif itu kurang baik karena dalam mengasuh anak tidak diberi batasan atau 

arahan. 

4. Apakah ibu selalu menerapkan aturan kepada anak untuk berperilaku disiplin 

waktu? 
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Jawab: saya selalu terapkan sama anak kalau sudah dengar suara adzan segera 

pulang dan jangan lagi singgah di rumah temanmu. 

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

fardhu? 

Jawab: Iya menerapkan, kalau sudah waktunya shalat segera shalat baru boleh 

pergi bermain. 

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

santun kepada orang yang lebih tua? 

Jawab: Iya menerapkan, saya tekankan keanak saya agar tidak selalu membantah 

perkataan orang tua dan tidak berbicara kasar ke orang yang lebih tua, terutama 

orang tua sendiri. 

7. Adakah faktor-faktor yang mempengaruhi dalam penerapan pola asuh tersebut? 

Apa saja itu? 

Jawab: Ada, seperti teman sebaya karena sepulang dari sekolah setelah selesai 

makan biasanya langsung pergi bermain, sehingga pekerjaan di rumah tertunda. 
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Nama    : Rahmayanti 

Nama anak/ Usia Anak  : Wirda Mandea / 11 tahun 

Pekerjaan    : URT   

Alamat/ Dusun   : Desa Talaga 2/ Dusun Batu 

Lokasi Wawancara  : Kediaman (Rumah) 

Tanggal, Bulan dan Tahun : 18 Mei 2021 

Waktu    : 10: 40 wita 

 

1. Apakah yang ibu ketahui tentang pola asuh? 

Jawab: cara mengasuh dan membentuk karakter anak dengan baik dan benar. 

2. Bagaimana cara ibu menerapkan pola asuh yang baik? 

Jawab: dengan cara lemah lembut dan tidak kasar kepada anak. 

3. Bagaimana pendapat ibu tentang penerapanmpola asuh otoriter/demokratis/ 

permisif tersebut? 

Jawab: pola asuh otoriter menurut saya tidak baik dalam mengasuh anak karena 

anak akan tertekan jiwanya, dan bisa stress. Anak serba dilarang serta tidak 

memberikan kesempatan kepada anak untuk melakukan apa yang diinginkannya 

sedangkan pola asuh demokratis menurut saya ialah pola asuh yang baik karena 

memberikan kesempatan keanak untuk mengungkapkan sesuatu apa yang 

diinginkannya, jadi sebagai orang tua kita harus memberi kesempatan keanak 

apa diinginkannya dengan syarat tidak melewati batas, contohnya pada saat saya 

menyuruh anak belajar disitu ada kesepakatan antara saya dan anak seperti film 

kartun kesukaannya sudah habis maka anak saya akan belajar hal itu membuat 

anak saya menjadi tertib dalam melakukannya dan tanpa disuruh lagi. Pola asuh 

permisif menurut saya tidak baik juga karena anak kalau diberi kebebasan akan 

menjadi kebiasaannya dan hal itu bisa membuat anak menjadi bandel serta 

melawan perkataan orang tua. 

4. Apakah ibu selalu menerapkan aturan kepada anak untuk berperilaku disiplin 

waktu di rumah? 
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Jawab: Iya menerapkan, seperti selesai sholat isya anak saya harus belajar, dan 

saya selalu menerapkan pukul 06.00 wita pagi sudah harus bangun dan 

berangkat sekolah sebelum pukul 07.00 wita. 

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

fardhu? 

Jawab: Iya menerapkan, tetapi masih jarang-jarang karena anak saya masih 

terpengaruh dengan teman bermainnya. 

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

santun kepada orang yang lebih tua? 

Jawab: Iya menerapkan, karena anak tidak bisa dibiarkan berbicara kasar kepada 

orang tua ataupun orang yang lebih tua darinya dirumah, nanti akan menjadi 

kebiasaannya diluar rumah.  

7. Adakah faktor-faktor yang mempengaruhi dalam penerapan pola asuh tersebut? 

Apa saja itu? 

Jawab: Iya ada seperti teman sebaya, anak saya kalau sudah pergi bermain pasti 

lupa waktu pulang kerumah. 
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Nama    : Heliyati 

Nama anak/ Usia Anak  : Iis Irdayanti / 11 tahun 

Pekerjaan    : Pedagang 

Alamat/ Dusun   : Desa Talaga 2 / Dusun Ladewa 

Lokasi Wawancara  : Kediaman (Rumah) 

Tanggal, Bulan Dan Tahun : 20 Mei 2021 

Waktu    : 12 : 40 wita 

 

1. Apakah yang ibu ketahui tentang pola asuh? 

Jawab: cara merawat dan membimbing anak dirumah dengan baik. 

2. Bagaimana cara ibu menerapkan pola asuh yang baik? 

Jawab: sabar dan tidak terlalu kasar.       

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

permisif tersebut? 

Jawab: pola asuh otoriter menurut saya tidak baik dalam mengasuh anak karena 

anak terlalu dipaksa untuk ikuti semua kemauan orang tuanya. Sedangkan pola 

asuh demokratis pola asuh yang baik digunakan dalam mengasuh anak karena 

sebagai orang tua harus memberi kesempatan ke anak apa yang diinginkannya 

dengan syarat tidak melewati batas, contohnya pada saat saya tekankan kepada 

anak jangan membantah perkataan orang tua apabila orang tua sedang marah. 

Sedangkan pola asuh permisif menurut saya kurang baik karena anak kurang 

diberi perhatian dan pengawasan sehingga anak menjadi bandel.  

4. Apakah ibu selalu menerapkan aturan kepada anak untuk berprilaku disiplin 

waktu? 

Jawab: menerapkan, seperti jam 4 sore saya selalu ingatkan kepada anak untuk 

pergi mengaji. 

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

fardhu? 

Jawab: Iya menerapkan, tetapi jarang-jarang karena anak saya sangat bandel 
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kalau disuruh pergi sholat walaupun sudah dimarahi tetapi masih bandel. 

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

santun kepada orang yang lebih tua? 

Jawab: Iya tentu menerapkan. Seperti jangan melawan perkataan orang tua 

apabila orang tua sedang marah dan juga harus bertutur kata yang sopan ke 

orang yang lebih tua.  

7. Adakah faktor-faktor yang mempengaruhi dalam penerapan pola asuh tersebut? 

Apa saja itu? 

Jawab: Ada seperti tv dan hp, seperti kalau sudah nonton tv dan hp malas 

disuruh-suruh apapun. 
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Nama    : Fitriah 

Nama anak/ Usia Anak  : Ega Kurnia / 12 tahun 

Pekerjaan    : URT   

Alamat/ Dusun   : Desa Talaga / Dusun Liabuku 

Lokasi Wawancara  : Kediaman (Rumah) 

Tanggal, Bulan Dan Tahun : 18 Mei 

Waktu    : 11 : 30 wita 

 

1. Apakah yang ibu ketahui tentang pola asuh? 

  Jawab: cara mendidik anak dan membentuk karakter anak menjadi lebih baik 

dan sopan.   

2. Bagaimana cara ibu menerapkan pola asuh yang baik? 

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

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

permisif tersebut? 

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

membentuk karakter anak karena anak terlalu ditekan dan dipaksa untuk 

mengikuti semua kemauan orang tuanya, pola asuh demokratis menurut 

saya sangat cocok diterapkan dalam mendidik dan mebentuk karakter anak 

karena sebagai orang tua harus memberi perhatian dan arahan terhadap anak 

dengan syarat tidak melewati saya ijinkan anak saya pergi bermain tetapi 

tidak boleh mandi laut apabila dia melanggar maka saya akan memarahi. 

Sedangkan pola asuh permisif menurut saya tidak cocok diterapkan dalam 

mendidik dan membentuk karakter anak karena anak tidak akan berkembang 

dengan baik tanpa perhatian dan arahan dari orang tua. 

4. Apakah ibu selalu menerapkan aturan kepada anak untuk berperilaku disiplin 

waktu di rumah? 

Jawab: iya, waktu bangun tidurnya sebelum jam 06.00 pagi sudah harus 

bangun dan berangkat ke sekolah sebelum jam 07.00 setelah itu jam 04.00 

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

sholat fardhu? 

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

agar dia membiasakan hingga dewasa, walaupun masih jarang-jarang. 

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

santun kepada orang yang lebih tua? 

Jawab: iya tentu misalnya harus sopan berbicara ke orang lebih tua, terutama 

kepada orang tuanya sendiri.  

7. Adakah faktor-faktor yang mempengaruhi dalam penerapan pola asuh 

tersebut? Apa saja itu? 

Jawab: ada yaitu anak saya kadang sulit diatur, kalau sudah terlanjur main 

dengan teman-temanya sampai lupa waktu pulang, apalagi kalau sudah main 

di laut sama teman-temannya. 
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Nama    : Zarlia 

Nama anak/ Usia Anak  : Zainab / 11 tahun 

Pekerjaan    : URT   

Alamat/ Dusun   : Desa Talaga 2/ Dusun Batu 

Lokasi Wawancara  : Kediaman (Rumah) 

Tanggal, Bulan Dan Tahun : 19 Mei 2021 

Waktu    : 03: 20 wita 

 

1. Apakah yang ibu ketahui tentang pola asuh? 

Jawab: cara orang tua mendidik anak dirumah dengan penuh kasih sayang tetapi 

harus tegas.   

2. Bagaimana cara ibu menerapkan pola asuh yang baik? 

Jawab: tidak terlalu kasar ke anak.  

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

permisif tersebut? 

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

karena anak terlalu ditekan dan dipaksa saya takut anak akan menjadi stress, 

pola asuh demokratis, menurut saya ialah pola asuh yang cocok diterapkan 

karena sebagai orang tua harus memberikan perhatian dan pengawasan serta 

arahan terhadap anak dalam melakukan sesuatu dengan syarat tidak melewati 

batas, contohnya pada saat saya ijinkan kepada anak saya boleh main diluar  

rumah tetapi harus pulang sesuai dengan saya tetapkan jam sekian harus pulang. 

Sedangkan permisif menurut saya tidak cocok diterapkan dalam mengasuh anak 

karena anak akan menjadi bandel dan susah diatur. 

4. Apakah ibu selalu menerapkan aturan kepada anak untuk berperilaku disiplin 

waktu? 

Jawab: iya menerapkan, seperti jam 4 sore pergi mengaji. 

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

fardhu? 
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Jawab: Iya menerapkan, kalau sudah waktunya shalat saya suruh shalat terlebih 

dulu baru boleh pergi bermain dan selalu saya ingatkan jam 4 sore pergi 

mengaji. 

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

santun kepada orang yang lebih tua? 

Jawab: tentu menerapkan, saya selalu menasehati anak agar berbicara ke orang 

lebih tua harus bertutur kata yang sopan dan lembut.    

7. Adakah faktor-faktor yang mempengaruhi dalam penerapan pola asuh tersebut? 

Apa saja itu? 

Jawab: Ada seperti handphone, apabila anak saya sudah bermain handphone 

pasti selalu menunda-nunda belajar. 
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Nama    : Darmina   

Nama anak/ Usia Anak  : Najwa / 11 tahun 

Pekerjaan    : Guru SD 

Alamat/ Dusun   : Desa Talaga 2/ Dusun Batu 

Lokasi Wawancara  : Kediaman (Rumah) 

Tanggal, Bulan Dan Tahun : 20 Mei 2021 

Waktu    : 10 : 10 wita 

 

1. Apakah yang ibu ketahui tentang pola asuh? 

Jawab: cara merawat, mendidik anak dengan baik serta menjaga anak agar 

kedepannya anak menjadi lebih baik.   

2. Bagaimana cara ibu menerapkan pola asuh yang baik? 

Jawab: merawat, mendidik dan menyayangi anak. 

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

permisif tersebut? 

Jawab: pola asuh otoriter menurut saya kurang setuju karena tidak semua anak 

harus tunduk dan patuh apa yang diperintahkan orang tuanya karena anak 

masing-masing ada kebebasan atau pendapat tersendiri. Sedangkan pola asuh 

demokratis sangat setuju karena ibu harus selalu mengasuh anaknya dengan 

sikap dan kasih sayang penuh kehangatan Sedangkan pola asuh permisif 

menurut tidak setuju karena kita sebagai orang tua harus membimbing anak agar 

tidak salah langkah. tidak memberi batasan anak dalam melakukan sesuatu.  

4. Apakah ibu selalu menerapkan aturan kepada anak untuk berperilaku disiplin 

waktu? 

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

tiba waktu belajar, harus belajar dulu dan boleh pergi bermain, setelah itu kalau 

pergi bermain harus pulang sesuai dengan jam yang saya tetapkan. 

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

fardhu? 
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Jawab: Iya menerapkan, tetapi masih jarang-jarang hal itu dikarenakan belum 

menghafal baca-bacaan sholat.             

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

santun kepada orang yang lebih tua? 

Jawab: tentu menerapkan, seperti berbicara ke orang lebih tua harus bertutur 

kata sopan dan menghargai ssatu sama lain sehingga kedepannya anak menjadi 

lebih baik lagi.    

7. Adakah faktor-faktor yang mempengaruhi dalam penerapan pola asuh tersebut? 

Apa saja itu? 

Jawab: Ada, anak saya kalau sudah nonton televise susah disuruh belajar. 
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Nama    : Suliati 

Nama anak/ Usia Anak  : Muhammad Gio / 11 tahun 

Pekerjaan    : URT    

Alamat/ Dusun   : Desa Talaga / Dusun Batu 

Lokasi Wawancara  : Kediaman (Rumah) 

Tanggal, Bulan dan Tahun : 22 Mei 2021 

Waktu    : 11 : 20 wita 

 

1. Apakah yang ibu ketahui tentang pola asuh? 

Jawab: cara merawat anak di rumah dengan penuh perhatian dan arahan. 

2. Bagaimana cara ibu menerapkan pola asuh yang baik? 

Jawab: tidak terlalu kasar keanak, sabar, serta selalu memberi arahan dan 

pengawasan kepada anak.  

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

permisif tersebut? 

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

anak tidak memberikan kesempatan kepada anak untuk menyampaikan apa yang 

diinginkannya, menurut saya pola asuh demokratis sangat cocok diterapkan 

karena sebagai orang tua harus memberikan kesempatan kepada anak terhadap 

apa yang diinginkannya dan pengawasan terhadap anak dalam melakukan 

sesuatu dengan syarat tidak melewati batas. Contohnya pada saya memberi 

aturan anak saya ijinkan untuk keluar main dengan temannya dengan syarat jam 

sekian harus pulang sesuai dengan yang disepakati begitupun kalau saya ijinkan 

menonton televisi dan main handphone tidak boleh terlalu lama. Sedangkan 

permisif menurut saya tidak cocok, karena anak juga tidak boleh diberi 

kebebasan begitu saja. 

4. Apakah ibu selalu menerapkan aturan kepada anak untuk berperilaku disiplin 

waktu? 

Jawab: menerapkan, seperti sebelum waktu-waktu magrib sudah harus ingat 
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pulang. 

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

fardhu? 

Jawab: Iya menerapkan, tetapi masih jarang-jarang karena masih terpengaruh 

dengan teman-temannya.                

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

santun kepada orang yang lebih tua? 

Jawab: menerapkan, misalnya tidak membantah perkataan orang tua tidak 

berbicara kasar dan kerumah orang harus bertutur kata yang baik dan sopan. 

7. Adakah faktor-faktor yang mempengaruhi dalam penerapan pola asuh tersebut? 

Apa saja itu? 

Jawab: ada, seperti teman-teman, handphone dan juga televise karena apabila 

anak saya sudah bertemu dengan salah satunya pasti akan menjadi malas dalam 

melakukan apapun. 
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Nama    : Lisda 

Nama anak/ Usia Anak  : Rizki Ardiansyah / 10 tahun 

Pekerjaan    : URT    

Alamat/ Dusun   : Desa Talaga 2/ Dusun Batu 

Lokasi Wawancara  : Kediaman (Rumah) 

Tanggal, Bulan dan Tahun : 24 Mei 2021 

Waktu    : 10 : 30 wita 

 

1. Apakah yang ibu ketahui tentang pola asuh? 

Jawab: cara membimbing dan mengarahkan anak ke hal yang baik.  

2. Bagaimana cara ibu menerapkan pola asuh yang baik? 

Jawab: membimbing dan mengarahkan anak ke hal baik. 

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

permisif tersebut? 

Jawab: pola asuh otoriter menurut saya kurang baik karena cara membimbing 

anak terlalu keras kepada anak dan tidak memberikan kesempatan pada anak apa 

yang diinginkannya, dan terkadang memang saya keras dalam melatih disiplin 

pada anak. Sedangkan demokratis, pola asuh ini sangat baik karena pola asuh 

ini terdapat kesepakatan antara orang tua dan anak dalam mengutarakan 

pendapat dan keinginan masing-masing. Sehingga anak selalu dalam perhatian 

orang tua dan selalu dalam pengawasan orangtua. Sedangkan  permisif menurut 

saya kurang baik, karena sebagai orang tua tidak boleh memberi kebebasan 

kepada anak nanti akan berdampak buruk bagi anak kalau kurang pengawasan 

dan perhatian dari orang tuanya. 

4. Apakah ibu selalu menerapkan aturan kepada anak untuk berperilaku disiplin 

waktu? 

Jawab: iya, seperti selesai sholat ashar sudah harus pulang bermain dan pergi 

mengaji karena anak saya mengaji pukul 16.00 wita dan harus bangun pukul 

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

fardhu? 

Jawab: Iya menerapkan, tetapi masih bolong-bolong dikarenakan faktor 

kemalasan dan saya juga tidak terlalu memaksa anak. 

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

santun kepada orang yang lebih tua? 

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

terutama ke orang tuanya sendiri. 

7. Adakah faktor-faktor yang mempengaruhi dalam penerapan pola asuh tersebut? 

Apa saja itu? 

Jawab: Iya ada, pengaruhnya seperti handphone, apabila anak saya sudah 

bermain handphone pasti susah diatur dan disuruh.    
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Nama    : Huslina 

Nama anak/ Usia Anak  : Muhammad Fahmi / 10 tahun 

Pekerjaan    : Bidan  

Alamat/ Dusun   : Desa Talaga 2/ Dusun I 

Lokasi Wawancara  : Kediaman (Rumah) 

Tanggal, Bulan dan Tahun : 24 Mei 2021 

Waktu    : 20 : 10 wita 

 

1. Apakah yang ibu ketahui tentang pola asuh? 

Jawab: cara membimbing dan membentuk karakter anak menjadi lebih baik dan 

teratur. 

2. Bagaimana cara ibu menerapkan pola asuh yang baik? 

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

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

permisif tersebut? 

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

membimbing anak terlalu keras. Dan terkadang saya keras anak saya kalau pada 

saat dia bandel, susah diatur terkadang saya mencubit dan memarahinya dengan 

penuh nasehat yang tetap mendidik. demokratis, pola asuh demokratis, sangat 

cocok untuk diterpakan dalam mendidik displin anak, karena anak akan menjadi 

pintar dan bijaksana. Beliau juga menuturkan bahwa penerapan pola asuh ini 

sangat mempengaruhi pembentukan karakter anak-anak karena ada bimbingan 

dan arahan yang dapat diterima oleh anak. Sedangkan permisif menurut saya 

kurang baik, karena anak juga tidak boleh diberi kebebasan begitu saja. 

4. Apakah ibu selalu menerapkan aturan kepada anak untuk berperilaku disiplin 

waktu? 

Jawab: iya menerapkan, seperti waktu belajar yaitu lepas shalat isya dan makan 

malam saya suruh anak belajar atau kalau ada tugas sekolah dikerjaan. 

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

Jawab: Iya menerapkan, tetapi masih jarang-jarang dikarenakan anak kalau 

disuruh sholat kadang pergi kadang tidak walau sudah dimarahi tetap saja tidak 

ada perubahan. 

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

santun kepada orang yang lebih tua? 

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

orang tuanya sendiri.                   

7. Adakah faktor-faktor yang mempengaruhi dalam penerapan pola asuh tersebut? 

Apa saja itu? 

Jawab: Ada, seperti teman-teman karena anak saya kalau sudah bermain 

bersama teman-temannya pasti tempat bermainnya dilaut. 
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Nama    : Munifa 

Nama Anak/ Usia Anak  : Al Hafis Salsabil / 10 Tahun 

Pekerjaan    : Guru Ngaji 

Alamat/ Dusun   : Desa Talaga 2/ Dusun Liabuku 

Lokasi Wawancara  : Kediaman (Rumah) 

Tanggal, Bulan Dan Tahun : 18 Mei 2021 

Waktu     : 05 : 00 wita 

 

1. Apakah yang ibu ketahui tentang pola asuh? 

Jawab: cara mengasuh dan mendidik anak dirumah dengan baik dan benar. 

2. Bagaimana cara ibu menerapkan pola asuh yang baik ? 

Jawab: mendidik dengan sabar, tidak terlalu kasar dan perhatian keanak. 

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

permisif tersebut? 

Jawab: pola asuh otoriter menurut saya kurang baik digunakan dalam mendidik 

anak karena cara mendidiknya terlalu keras. Sedangkan pola asuh demokratis, 

sangat baik digunakan dalam membentuk karakter anak karena orang tua 

mendorong anak agar lebih mandiri dalam hal melakukan sesuatu tetapi dengan 

syarat tidak diluar batasan yang ditetapkan keluarga. Sedangkan permisif 

menurut saya tidak baik digunakan dalam membentuk karakter anak karena anak 

dibiarkan bebas tidak baik untuk perkembangannya, anak harus selalu dalam 

pengawasan, perhatian serta arahan dari orang tua agar kedepannya anak 

menjadi lebih baik. 

4. Apakah ibu selalu menerapkan aturan kepada anak untuk berperilaku disiplin 

waktu di rumah? 

Jawab: menerapkan, contohnya kalau sudah dekat-dekat waktu magrib harus 

sudah pulang di rumah. 

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

fardhu? 



101 

 

Jawab: menerapkan, setiap hari saya selalu mengingatkan anak saya untuk selalu 

sholat.                     

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

santun kepada orang yang lebih tua? 

Jawab: menerapkan, seperti harus berkata baik dan berprilaku sopan terhadap 

orang tua baik didalam rumah maupun diluar rumah. 

7. Adakah faktor-faktor yang mempengaruhi dalam penerapan pola asuh tersebut? 

Apa saja itu? 

Jawab: Ada seperti televise, anak saya kalau sudah nonton televise susah disuruh 

apalagi kalau sudah mulai film kartun kesukaannya. 
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Wawancara dengan anak usia 6-12 tahun 

 

Nama   : Sahira Martarifin 

Usia   : 11 tahun 

Alamat   : Desa Talaga 2 

 

1. Apakah orang tua adik selalu bersikap keras?  

Jawab: kadang-kadang. 

2. Apakah adik selalu diberi arahan dan perhatian? 

Jawab: Iya, seperti sebelum pergi bermain harus sudah cuci piring dan buang 

sampah di gunug setelah itu boleh pergi bermain. 

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

Jawab: tidak, karena orang tua saya selalu memperhatikan apa yang saya 

lakukan seperti jangan nonton televise terlalu lama dan harus belajar. 

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

Jawab: Iya, kalau sudah waktunya shalat disuruh shalat kemudian diizinkan 

pergi bermain 

5. Apakah orang tua adik menerapkan aturan disiplin waktu? 

Jawab : iya menerapkan seperti kalau sudah mau magrib saya harus pulang kalau 

tidak saya pasti dimarahi. 

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

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

contohnya berkata lemah lembut kepada orang lebih tua. 
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Nama   : Wirda Mandea  

Usia   : 10 tahun 

Alamat   : Desa Talaga 

 

1. Apakah orang tua adik selalu bersikap keras? 

Jawab: terkadang orang tua ku keras ketika saya membantah apabila disuruh 

pergi sholat dan mengaji. 

2. Apakah adik selalu diberi arahan dan perhatian? 

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

saya melakukan sesuatu contohnya mengijinkan saya bermain diluar rumah, 

tetapi saya harus pulang sesuai jam yang ditentukan. 

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

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

sesuatu. 

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

Jawab: Iya, setiap hari orang tua saya selalu menyuruh saya pergi sholat. 

5. Apakah orang tua adik menerapkan aturan disiplin waktu ? 

Jawab: Iya, seperti waktu-waktu magrib sudah harus pulang di rumah. 

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

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

contohnya berkata lemah lembut kepada orang lebih tua. 
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Nama   : Iis Irdayanti 

Usia    : 12 tahun 

Alamat   : Desa Talaga 2 

 

1. Apakah orang tua adik selalu bersikap keras? 

Jawab: terkadang orang tua ku keras ketika saya membantah perkataan mereka. 

2. Apakah adik selalu diberi arahan dan perhatian? 

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

saya melakukan sesuatu contohnya mengijinkan saya bermain diluar rumah, 

tetapi tidak boleh pergi mandi laut.   

3. Apakah adik selalu diberi kebebasan dalam melakukan sesuatu?  

Jawab: iya merapkan, seperti pagi-pagi sudah disuruh bangun dan pergi ke 

sekolah. 

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

Jawab: iya, tapi saya masih bolong-bolong shalatnya. 

5. Apakah orang tua adik menerapkan aturan disiplin waktu? 

Jawab: iya seperti pukul jam 4 sore harus pergi mengaji. 

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

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

contohnya berkata lemah lembut kepada orang lebih tua. 
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Nama   : Ega Kurnia 

Usia    : 12 tahun 

Alamat   : Desa Talaga 2 

 

1. Apakah orang tua adik selalu bersikap keras? 

Jawab: terkadang orang tua ku keras ketika saya tidak mendengarkan perkataan 

orang tua apabila dilarang pergi bermain jauh dari rumah. 

2. Apakah adik selalu diberi arahan dan perhatian? 

Jawab: iya orang tua saya selalu memperhatikan apa yang saya lakukan seperti 

tidak lama-lama diluar rumah karena fisik saya cepat sakit makanya saya 

dilarang bermain diluar rumah dan dirumah orang tua saya memberi arahan 

seperti disuruh tidur siang dan belajar. 

3. Apakah adik selalu diberi kebebasan dalam melakukan sesuatu?  

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

apabila ada teman mengajak saya pergi bermain diluar rumah. 

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

Jawab: Iya, tetapi terkadang saya mengerjakannya. 

5. Apakah orang tua adik menerapkan aturan disiplin waktu ? 

Jawab: Iya, contohnya harus bangun pagi pukul 06.00 wita kemudian berangkat 

sekolah sebelum jam 07.00 wita. 

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

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

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

Usia    : 11 tahun 

Alamat   : Desa Talaga 2 

 

1. Apakah orang tua adik selalu bersikap keras? 

Jawab: terkadang orang tua ku keras apabila saya membantah perkataanya. 

2. Apakah adik selalu diberi arahan dan perhatian ? 

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

saya melakukan sesuatu contohnya mengijinkan saya bermain diluar rumah, 

tetapi saya   harus pulang jam sekian.   

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

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

untuk pulang ke rumah. 

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

Jawab: iya, kalau sudah waktunya shalat disuruh shalat. 

5. Apakah orang tua adik menerapkan aturan disiplin waktu? 

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

pulang kerumah pada saat ibu memanggil saya untuk segera pulang dan setiap 

sore harus pergi mengaji. 

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

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

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

Usia    : 12 tahun 

Tempat   : Desa Talaga 2 

 

1. Apakah orang tua adik selalu bersikap keras? 

Jawab: terkadang orang tuaku keras ketka saya membantah pada saat saya 

disuruh belajar. 

2. Apakah adik selalu diberi arahan dan perhatian? 

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

saya melakukan sesuatu contohnya mengijinkan saya bermain diluar rumah, 

tetapi saya   harus pulang jam sekian.  

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

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

ketika melalukan sesuatu. 

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

Jawab: Iya, tetapi jarang-jarang saya pergi sholat. 

5. Apakah orang tua adik menerapkan aturan disiplin waktu? 

Jawab: ya, contohnya menyuruh saya belajar atau mengerjakan tugas sekolah 

sebelum saya tidur. 

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

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

contohnya berkata lemah lembut kepada orang lebih tua. 
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Nama    : Muhammad Gio 

Usia    : 10 tahun 

Alamat    : Desa Talaga 2 

  

1. Apakah orang tua adik selalu bersikap keras? 

Jawab: terkadang orang tua ku keras. 

2. Apakah adik selalu diberi arahan dan perhatian? 

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

saya melakukan sesuatu contohnya mengijinkan saya bermain diluar rumah, 

tetapi tidak boleh bermain di laut. 

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

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

apabila saya terlambat pulang. 

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

Jawab: iya, tetapi masih jarang-jarang saya shalat. 

5. Apakah orang tua adik menerapkan aturan disiplin waktu? 

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

pulang kerumah pada saat ibu memanggil saya untuk segera pulang. 

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

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

contohnya berkata lemah lembut kepada orang lebih tua. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



109 

 

Nama    : Rizki Ardiansyah 

Usia    : 11 tahun 

Alamat    : Desa Talaga 2 

 

1. Apakah orang tua adik selalu bersikap keras? 

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

disuruh pergi belajar mengaji. 

2. Apakah adik selalu diberi arahan dan perhatian? 

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

saya melakukan sesuatu contohnya mengijinkan saya bermain diluar rumah, 

tetapi saya harus pulang jam sekian.   

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

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

untuk pulang ke rumah. 

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

Jawab: terkadang, mengajak saya shalat pada saat keinginannya memanggil saya 

untuk shalat.  

5. Apakah orang tua adik menerapkan aturan disiplin waktu? 

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

pulang kerumah pada saat memanggil saya untuk segera pulang. 

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

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

contohnya berkata lemah lembut kepada orang lebih tua. 
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Nama    : Muhammad Fahmi 

Usia    : 10 tahun 

Alamat    : Desa Talaga 2 

 

1. Apakah orang tua adik selalu bersikap keras? 

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

pergi belajar. 

2. Apakah adik selalu diberi arahan dan perhatian? 

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

saya melakukan sesuatu contohnya mengijinkan saya bermain diluar rumah, 

tetapi saya harus pulang jam sekian.   

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

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

untuk pulang ke rumah. 

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

Jawab: terkadang, mengajak saya shalat pada saat keinginannya memanggil saya 

untuk shalat.  

5. Apakah orang tua adik menerapkan aturan disiplin waktu? 

Jawab: iya, seperti harus pulang sesuai dengan jam yang ditentukan. 

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

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

contohnya berkata lemah lembut kepada orang lebih tua. 
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Nama    : Al Hafis Salsabil  

Usia    : 12 tahun 

Alamat    : Desa Talaga 2 

 

1. Apakah orang tua adik selalu bersikap keras? 

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

pergi sholat jum’at. 

2. Apakah adik selalu diberi arahan dan perhatian? 

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

saya melakukan sesuatu contohnya mengijinkan saya bermain diluar rumah, 

tetapi tidak boleh pergi mandi laut 

3. Apakah adik selalu diberi kebebasan dalam melakukan sesuatu?  

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

melakukan sesuatu. 

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

Jawab: Iya, walaupun saya baru bermain kalau sudah waktunya shalat di suruh 

shalat dulu. 

5. Apakah orang tua adik menerapkan aturan disiplin waktu? 

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

pulang kerumah sebelum magrib. 

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

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

contohnya berkata lemah lembut kepada orang lebih tua.
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Lampiran: Dokumentasi saat wawancara dengan infoman. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wawancara dengan ibu suwarni, orang tua dari sahira 

maartharifin. Desa Talaga 2, 18 Mei 2021 

 

 

 

 

 

Wawancara dengan ibu munifah, orang tua dari al hafis 

salsabil. Desa Talaga 2, 18 Mei 2021 

 

Wawancara dengan ibu munifah, orang tua dari wirda mandea. 

Desa Talaga 2, 18 Mei 2021. 
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Wawancara dengan ibu suliati, orang tua dari Muhammad 

gio. Desa Talaga 2, 22 Mei 2021. 

 

Wawancara dengan ibu heliyati, orang tua dari iis irdayanti. 

Desa Talaga 2, 20 Mei 2021. 

 

Wawancara dengan ibu fitriah, orang tua dari ega kunia. Desa 

Talaga 2, 18 Mei 2021. 
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Wawancara dengan ibu zarlia, orang tua dari zainab. Desa 

Talaga 2, 19 Mei 2021. 

 

Wawancara dengan ibu Huslina, orang tua dari Muhammad 

fahmi. Talaga 2, 24 Mei 2021. 

 

 

Penyerahan surat izin penelitian kepada kepala desa Talaga 2. 

16 Mei  2021. 
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