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Lampiran 1. Surat keterangan Penelitian dari balitbang 
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Lampiran 2. Surat Keterangan Telah Melakukan Penelitian 
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LAMPIRAN 3. PEDOMAN OBSERVASI 

1. Pedoman Observasi Untuk Anak 

NO Aspek Yang Di amati YA Tidak 

1 Akhlak terhadap lingkungan   

 a. Anak membuang sampah pada tempatnya   

b. Anak tidak merusak hewan  tumbuh-tumbuhan 

yang ada di lingkungan 

  

2 Akhlak terhadap sesama manusia   

 a. Tidak membantah orang tua   

a. Menghargai teman maupun orang yang lebih 

dewasa atau orang tua 

  

3 Akhlak terhadap Allah   

 a. Belajar membaca Al-Qur’an (mengaji)   

b. Melaksanakan shalat 5 waktu   

 

2. Pedoman Observasi Untuk Orang Tua (Ayah) 

NO Aspek Yang Di amati YA Tidak 

1 Pola Asuh Otoriter   

 a. Orang tua mengontrol aktivitas anak   

b. Orang tua menuntut anak untuk melakukan aktivitas 

sesuai dengan keinginan orang tua 

  

2 Pola asuh Permisif   

 a. Anak diberi kebebasan untuk melakukan sesuatu 

hal yang diinginkan 

  

b. Orang tua menuruti segala kemauan anak   

3 Pola Asuh Demokratis   

 a. Keputusan diambil bersama dengan 

mempertimbangkan kedua belah pihak atau sesuai 

  



146 

 

persetujuan kedua belah pihak 

b.  Hal-hal yang dikerjakan oleh anak di bawah 

bimbingan atau pengasuhan orang tua 

  

 

3. Pedoman Observasi Untuk Orang Tua (Ibu) 

NO Aspek Yang Di amati YA Tidak 

1 Pola Asuh Otoriter   

 a. Orang tua mengontrol aktivitas anak   

b. Orang tua menuntut anak untuk melakukan aktivitas 

sesuai dengan keinginan orang tua 

  

2 Pola asuh Permisif   

 a. Anak diberi kebebasan untuk melakukan sesuatu 

hal yang diinginkan 

  

b. Orang tua menuruti segala kemauan anak   

3 Pola Asuh Demokratis   

 a. Keputusan diambil bersama dengan 

mempertimbangkan kedua belah pihak atau sesuai 

persetujuan kedua belah pihak 

  

b.  Hal-hal yang dikerjakan oleh anak di bawah 

bimbingan atau pengasuhan orang tua 

  

 

LAMPIRAN 4. PEDOMAN WAWANCARA 

1. Bagaimana cara bapak/ibu mengasuh anak?  

2. Dalam mengasuh anak apakah bapak/ibu membuat peraturan sendiri atau 

sesuai dengan keinginan anak? 

3. Apakah bapak/ibu memberikan kebebasan kepada anak untuk melakukan 

apa yang dia inginkan? 
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4. Apa yang bapak/ibu lakukan jika anak tidak menuruti atau melanggar 

peraturan yang telah bapak/ibu buat? 

5. Jika bapak/ibu memberikan hukuman kepada anak, hukuman apa yang di  

berikan? 

6. Apakah bapak/ibu mengontrol aktivitas anak? 

7. Bagaimana cara bapak/ibu mengontrol aktivitas anak? 

8. Apakah bapak/ibu selalu menuruti permintaan anak? 

9. Jika anak bapak/ibu tidak di turuti apa yang diinginkan apakah anak 

marah? 

10. Apakah bapak/ibu menyiapkan perlengkapan shalat  dan Al-Quran untuk 

anak? 

11. Apakah bapak/ibu meminta anak untuk belajar melaksanakan shalat dan 

membaca Al-Qur’an?  

12. Jika anak berbicara kasar kepada orang tua atau orang yang lebih dewasa 

apakah bapak/ibu langsung menegur dan memberikan nasehat?  

13. Pada saat keluar rumah apakah bapak/ibu membiasakan kepada anak untuk 

bersalaman dan mengucapkan salam kepada orang tua atau orang yang 

lebih dewasa?  

14. Apakah bapak/ibu mengajarkan kepada anak untuk tidak membuang 

sampah sembarangan dan menyayangi ciptaan tuhan (hewan dan 

tumbuhan)? 
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LAMPIRAN 5. INSTRUMEN DOKUMENTASI 

No  Jenis Dokumentasi 

1 Foto kegiatan anak sehari-hari 

2 Foto anak sedang belajar 

3 Foto wawancara antara peneliti dan orangtua anak 
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LAMPIRAN 6. DAFTAR INFORMAN 

NO Nama  

Informan 

Jabatan/ 

Pekerjaan 

Tanda  

Tangan 

 

 

1 

 

 

La Ode Lengga 

 

 

PNS 

 

 

2 

 

Hesti 

 

Ibu Rumah 

Tangga 

 

 

3 

 

Wa Ode Hamsono 

S.Pd.I 

 

Guru 

 

 

4 

 

Wa Ode Harisa 

 

Ibu Rumah 

tangga 
 

 

5 

 

La Ode Abdul 

Rahman 

 

Petani 

 

 

6 

 

Jusnia 

 

Ibu Rumah 

Tangga 

 

 

7 

 

La Ode Aliston Basri 

 

Petani 
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8 

 

Merlin Anggraeni 

 

Ibu Rumah 

Tangga 

 

 

9 

 

La Ode Pomoli 

 

PNS 

 

 

10 

 

Sumia Rahmi B 

 

Ibu Rumah 

Tangga 

 

 

11 

 

Safiudin 

 

Petani 

 

 

12 

 

Sirna Rahmi 

 

Ibu Rumah 

Tangga 
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Nama Anak: Rajab Akbar 

Usia Anak: 5 tahun 

Nama Ayah/Ibu: La ode Lengga/Hesti 

Pekerjaan Ayah/Ibu: PNS/Mengurus Rumah Tangga 

Umur Ayah/Ibu: 51/38 

Pendidikan: SMA/SD 

PEDOMAN OBSERVASI 

1. Pedoman Wawancara Untuk Anak 

NO Aspek Yang Di amati YA Tidak 

1 Akhlak terhadap lingkungan   

 a. Anak membuang sampah pada tempatnya  � 

b. Anak tidak merusak hewan  tumbuh-tumbuhan 

yang ada di lingkungan 

�  

2 Akhlak terhadap sesama manusia   

 a. Tidak membantah orang tua  � 

b. Menghargai teman maupun orang yang lebih 

dewasa atau orang tua 

�  

3 Akhlak terhadap Allah   

 a. Belajar membaca Al-Qur’an (mengaji) �  

b. Melaksanakan shalat 5 waktu �  
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2. Pedoman Observasi Untuk Orang Tua (Ayah) 

NO Aspek Yang Di amati YA Tidak 

1 Pola Asuh Otoriter   

 a. Orang tua mengontrol aktivitas anak �  

b. Orang tua menuntut anak untuk melakukan aktivitas 

sesuai dengan keinginan orang tua 

 � 

2 Pola asuh Permisif   

 a. Anak diberi kebebasan untuk melakukan sesuatu 

hal yang diinginkan 

 � 

b. Orang tua menuruti segala kemauan anak  � 

3 Pola Asuh Demokratis   

 a. Keputusan diambil bersama dengan 

mempertimbangkan kedua belah pihak atau sesuai 

persetujuan kedua belah pihak 

�  

b.  Hal-hal yang dikerjakan oleh anak di bawah 

bimbingan atau pengasuhan orang tua 

�  

 

3. Pedoman Observasi Untuk Orang Tua (Ibu) 

NO Aspek Yang Di amati YA Tidak 

1 Pola Asuh Otoriter   

 a. Orang tua mengontrol aktivitas anak �  

b. Orang tua menuntut anak untuk melakukan aktivitas 

sesuai dengan keinginan orang tua 

�  
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2 Pola asuh Permisif   

 a. Anak diberi kebebasan untuk melakukan sesuatu 

hal yang diinginkan 

 � 

b. Orang tua menuruti segala kemauan anak  � 

3 Pola Asuh Demokratis   

 a. Keputusan diambil bersama dengan 

mempertimbangkan kedua belah pihak atau sesuai 

persetujuan kedua belah pihak 

 � 

b.  Hal-hal yang dikerjakan oleh anak di bawah 

bimbingan atau pengasuhan orang tua 

�  

 

TRANSKIP WAWANCARA DENGAN ORANG TUA ANAK 

Nama  

Informan 

Pertanyaan Jawaban Keterangan 

Orang Tua 

 

 

 

 

La Ode 

Lengga 

1. Bagaimana cara 

bapak/ibu 

mengasuh anak? 

Saya memberikan 

pengasuhan pada anak 

itu dengan cara yang 

baik, tegas. Saya 

sesuaikan juga dengan 

keadaannya anak kalau 

dia menurut apa yang 

kita katakana atau apa 

yang kita surukan, kita 

lembut-lembut juga 

tapi kalau dia tidak 

menurut kita tegas 

sedikit supaya dia 

mendengar sama orang 

tua karena kalau kita 

biarkan biasa makin 

menjadi anak-anak   

 

 

 

 

Ayah 

 2. Dalam mengasuh 

anak apakah 

bapak/ibu 

membuat 

Saya membuat 

peraturan sendiri, tapi 

yang tidak 

memberatkan atau 
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peraturan sendiri 

atau sesuai 

dengan keinginan 

anak? 

mengekang anak jadi 

anak masih sedikit 

diberi kebebasan untuk 

dia lakukan hal-hal 

yang dia inginkan tapi 

masih tetap kita 

control. Dan yang 

control itu kaya 

siapapun yang jaga. 

 

 3. Apakah 

bapak/ibu 

memberikan 

kebebasan kepada 

anak untuk 

melakukan apa 

yang dia 

inginkan? 

Kadang-kadang, 

Aktivitas yang 

dilakukan anak kita 

batasi atau selalu 

diawasi orang tua, 

misalnya seperti anak 

bisa bermain game 

atau nonton video 

melalui HP tapi 

waktunya  kita batasi 

karena kalau sudah 

main game sudah tidak 

mau makan dan dia ini 

biar main didepan 

rumah tetap harus 

selalu diawasi karena 

dia ini suka sekali tiba-

tiba lari dijalan sana.  

 

 

 4. Apa yang 

bapak/ibu 

lakukan jika anak 

tidak menuruti 

atau melanggar 

peraturan yang 

telah bapak/ibu 

buat? 

Kita nasehati dengan 

cara baik-baik, tapi 

kalau masih diulangi 

lagi paling cuman 

marahi 

 

 

 

 

 

 5. Jika bapak/ibu 

memberikan 

hukuman kepada 

anak, hukuman 

apa yang di  

berikan? 

Kita tidak bebaskan 

dia untuk main HP 

ataupun bermain diluar 

rumah 

 

 6. Apakah 

bapak/ibu 

mengontrol 

Iya, aktivitas anak 

selalu dikontrol 
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aktivitas anak? 

 7. Bagaimana cara 

bapak/ibu 

mengontrol 

aktivitas anak? 

Melihat apa aktivitas 

yang dilakukan oleh 

anak, misalnya kalau 

anak melihat parang 

atau pisau dia paling 

suka mengambilnya 

untuk memotong apa 

yang dia lihat atau 

melihat api anak 

senang bermain api, 

dan anak ini juga 

hanya bermain di 

rumah dan sekitaran 

rumah jadi semua 

aktivitas masih bisa 

dipantau, kalaupun 

orang tua ada 

kesibukan ada 

kakaknya yang 

mengontrol dan 

menjaganya 

 

 

 8. Apakah 

bapak/ibu selalu 

menuruti 

permintaan anak? 

Iya tergantung apa 

yang diminta oleh 

anak, jika bisa dituruti 

permintaanya yah kita 

turuti tapi kalau kita 

tidak bisa turuti kita 

kasi penjelasan dengan 

baik supaya dia bisa 

mengerti, kalau masih 

belum mengerti kita 

biasa coba tawarkan 

yang lain siapa tau dia 

mau tapi kadang dia 

mau kadang juga tidak 

 

 

 9. Jika anak 

bapak/ibu tidak 

dituruti apa yang 

diinginkan 

apakah anak 

marah? 

Kadang-kadang dia 

marah, tapi kalau dia 

marah biasa dia 

banting mainan atau 

dia buang barang-

barang yang lain yang 

dia lihat 

 

 10. Apakah Iya, kita siapkan  
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bapak/ibu 

menyiapkan 

perlengkapan 

shalat  dan Al-

Quran untuk 

anak? 

perlengkapan Shalat 

untuk anak, tetapi anak 

tidak mau pake belah 

bahkan dia mau pake 

kerudung itu karena 

dia liat kakak-

kakaknya akhirnya dia 

juga dia mau begitu 

 

 11. Apakah 

bapak/ibu 

meminta anak 

untuk belajar 

melaksanakan 

shalat dan 

membaca Al-

Qur’an? 

Iya, kita selalu suru 

supaya dia pergi 

belajar mengaji dengan 

dia. Tapi dia tidak 

mau, pernah 1 kali dia 

pergi baru sampe dia 

minta pulang mi dia 

tidak mau mi disana 

baru sampe sekarang 

dia tidak mau juga 

pergi  

 

 12. Jika anak 

berbicara kasar 

kepada orang tua 

atau orang yang 

lebih dewasa 

apakah bapak/ibu 

langsung 

menegur dan 

memberikan 

nasehat?  

Iya langsung ditegur 

dan diberikan nasehat, 

misalnya tidak boleh 

berbicara seperti itu 

berdosa, nanti Allah 

marah dan kalau Allah 

marah nanti lidahnya 

dipotong pakai 

gunting, kalau 

lidahnya sudah 

dipotong tidak bisa 

lagi berbicara. 

 

 

 13. Pada saat keluar 

rumah apakah 

bapak/ibu 

membiasakan 

kepada anak 

untuk bersalaman 

dan 

mengucapkan 

salam kepada 

orang tua atau 

orang yang lebih 

dewasa? 

Iya dibiasakan seperti 

itu, jadi kalau anak 

melihat orang tuanya 

pergi kerja atau 

kakaknya kesekolah 

maupun pulang 

sekolah dia mau salim 

katanya 

 

 

 14. Apakah Iya, tapi kalau masalah  
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bapak/ibu 

mengajarkan 

kepada anak 

untuk tidak 

membuang 

sampah 

sembarangan dan 

menyayangi 

ciptaan tuhan 

(hewan dan 

tumbuhan)? 

buang sampah 

sembarangan dalam 

rumah saja dia masih 

simpan sembarangan 

kulit makanan yang dia 

habis makan apalagi 

diluar itu. Tapi kalau 

masalah binatang dia 

suka sekali kaya 

kucing, tetapi mungkin 

dalam pikirannya  

kucing itu kaya boneka 

Hesti 1. Bagaimana cara 

bapak/ibu 

mengasuh anak?  

Tegas dan lemah 

lembut 

Ibu 

 2. Dalam mengasuh 

anak apakah 

bapak/ibu 

membuat 

peraturan sendiri 

atau sesuai 

dengan keinginan 

anak? 

 

Membuat peraturan 

sendiri, tapi saya lebih 

banyak larang-larang 

anak untuk keluar 

rumah walaupun ada 

yang jaga karena yang 

jaga juga dia bikin apa 

anak juga sembarang 

mi dia lari sana sini  

 

 3. Apakah 

bapak/ibu 

memberikan 

kebebasan kepada 

anak untuk 

melakukan apa 

yang dia 

inginkan? 

Kadang-kadang kita 

kasi kebebasan, tapi 

kalau dia minta main 

HP saya izinkan tapi 

kalau habis main HP 

harus adaa yang dia 

lakukan dia harus 

makan kah atau dia 

bikin apaa karena susa 

sekali kalau saya suru 

makan itu 

 

 4. Apa yang 

bapak/ibu 

lakukan jika anak 

tidak menuruti 

atau melanggar 

peraturan yang 

telah bapak/ibu 

buat? 

 

Saya nasehati dengan 

baik tapi kadang saya 

cubit juga karena lebih 

kuat mi dia dari pada 

saya 

 

 

 

5. Jika bapak/ibu 

memberikan 

Saya marahi atau saya 

cubit baru HP saya 
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hukuman kepada 

anak, hukuman 

apa yang di  

berikan? 

sembunyi biar dia 

minta sa tidak kasi 

dulu 

 6. Apakah 

bapak/ibu 

mengontrol 

aktivitas anak? 

 

Iya aktivitasnya saya 

kontrol, kalau saya ada 

pekerjaanku ada 

kakaknya yang jaga 

tidak bisa kita biarkan 

dia sendiri  

 

 7. Bagaimana cara 

bapak/ibu 

mengontrol anak? 

Caranya saya lihat 

aktivitas atau kegiatan 

yang dia lakukan. Itu 

mi apa-apa saya 

laraang terus karena 

terlalu banyak yang dia 

bikin dia itu 

 

 8. Apakah 

bapak/ibu selalu 

menuruti 

permintaan anak? 

 

Kadang-kadang, kalau 

dia minta yang bisa sa 

kasi sa kasi tapi biasa 

juga dia minta mi 

makanan yang tidak 

ada itu baru kalau dia 

minta sekaraang harus 

sekarang  

 

 9. Jika anak 

bapak/ibu tidak di 

turuti apa yang 

diinginkan 

apakah anak 

marah? 

Iya biasa dia marah, 

menangis baru dia 

buang-buang mi apa 

yang dia lihat. Baru ini 

juga suka sekali dia 

pukul orang biar orang 

cuman liat-liat dia 

tambah marahkan mi 

itu 

 

 10. Apakah 

bapak/ibu 

menyiapkan 

perlengkapan 

shalat  dan Al-

Quran untuk 

anak? 

iya kita siapkan tapi 

dia belum mau belajar 

 

 11. Apakah 

bapak/ibu 

meminta anak 

untuk belajar 

melaksanakan 

 Iya, tetapi dia tidak 

mau pake pakayan 

yang sudah disiapkan 

bahkan dia maunya dia 

pake yang dipake sama 
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shalat dan 

membaca Al-

Qur’an? 

perempuan (kerudung) 

jadi saya juga tidak 

terlalu di paksakan 

 

 12. Jika anak 

berbicara kasar 

kepada orang tua 

atau orang yang 

lebih dewasa 

apakah bapak/ibu 

langsung 

menegur dan 

memberikan 

nasehat? 

Saya biasa langsung 

marahi atau sa kasi tau 

kalau bicara begitu 

tidak sopan nanti kalau 

kita bicara begitu terus 

Allah dia marah 

 

 

 13. Pada saat keluar 

rumah apakah 

bapak/ibu 

membiasakan 

kepada anak 

untuk bersalaman 

dan mengucapkan 

salam kepada 

orang tua atau 

orang yang lebih 

dewasa? 

Iya, saya biasakan 

untuk mengucapkan 

salam dan bersalaman 

sama orang yang lebih 

dewasa kalau keluar 

rumah yang akhirnya 

dia ini kalau dia lihat 

kakak-kakaknya pergi 

tidak baru tidak 

bersalaman sama orang 

tua dia bilang juga 

kalau belum salim 

 

 14. Apakah 

bapak/ibu 

mengajarkan 

kepada anak 

untuk tidak 

membuang 

sampah 

sembarangan 

serta menyayangi 

ciptaan tuhan 

(hewan dan 

tumbuhan)? 

Iya, kita kasi tau juga 

itu kalau habis makan 

makanan yang ada 

kulitnya jangan 

dihambur tapi masih 

juga tetap dihambur. 

Kalau dia sangat suka 

dengan kucing, biasa 

dia main-main sama 

kucing sampai dia kasi 

masuk dikeranjang 

yang biasa saya 

simpan pakaian kalau 

habis dicuci dia 

dorong-dorong disitu 

biasa juga dia 

mandikan mungkin dia 

pikir kaya boneka itu 

karena dia juga ini 
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pernah kasi mandi 

kucing sampe itu 

kucing dia simpan 

dalam bak air padahal 

itu kucing kasian 

sudah mati mi diliat 

mungkin mau adami 3 

atau 4 jam dalam bak 

baru juga diliat kasian 

 

 

Nama Anak: Shofia Aldalia Hawa 

Usia Anak: 5 tahun 

Nama Ibu: Wa Ode Hamsono S.Pd.I 

Pekerjaan Ibu: Guru 

Umur Ibu: 31  

PEDOMAN OBSERVASI 

1. Pedoman Observasi Untuk Anak 

NO Aspek Yang Di amati YA Tidak 

1 Akhlak terhadap lingkungan   

 a. Anak membuang sampah pada tempatnya �  

b. Anak tidak merusak hewan  tumbuh-tumbuhan 

yang ada di lingkungan 

�  

2 Akhlak terhadap sesama manusia   

 a. Tidak membantah orang tua  � 

b. Menghargai teman maupun orang yang lebih 

dewasa atau orang tua 

�  

3 Akhlak terhadap Allah   
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 a. Belajar membaca Al-Qur’an (mengaji) �  

b. Melaksanakan shalat 5 waktu  � 

 

2. Pedoman Observasi Untuk Orang Tua (Ibu) 

NO Aspek Yang Di amati YA Tidak 

1 Pola Asuh Otoriter   

 a. Orang tua mengontrol aktivitas anak �  

b. Orang tua menuntut anak untuk melakukan aktivitas 

sesuai dengan keinginan orang tua 

 � 

2 Pola asuh Permisif   

 a. Anak diberi kebebasan untuk melakukan sesuatu 

hal yang diinginkan 

 � 

b. Orang tua menuruti segala kemauan anak  � 

3 Pola Asuh Demokratis   

 a. Keputusan diambil bersama dengan 

mempertimbangkan kedua belah pihak atau sesuai 

persetujuan kedua belah pihak 

�  

b.  Hal-hal yang dikerjakan oleh anak di bawah 

bimbingan atau pengasuhan orang tua 

�  
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TRANSKIP WAWANCARA DENGAN ORANG TUA ANAK  

Nama  

Informan 

Pertanyaan Jawaban Keterangan 

Orang Tua 

 

 

 

 

 

Wd Hamsono 

1. Bagaimana cara 

bapak/ibu 

mengasuh anak? 

Orang tau mengasuh 

anak dengan cara 

demokratis dalam 

hal ini orang tua 

memberikan 

kebebasan kepada 

anak tetapi dalam 

hal-hal yang wajar 

dan tetap dikontrol 

apapun yang 

dilakukan 

 

 

 

 

 

 

Ibu 

 2. Dalam mengasuh 

anak apakah 

bapak/ibu membuat 

peraturan sendiri 

atau sesuai dengan 

keinginan anak? 

Dalam mengasuh 

anak orang tua 

mempunyai 

peraturan tertentu, 

namun tidak terlalu 

ditekankan kepada 

anak 

 

 3. Apakah bapak/ibu 

memberikan 

kebebasan kepada 

anak untuk 

melakukan apa 

yang dia inginkan? 

 

Iya diberikan 

kebebasan sesuai 

dengan peraturan 

yang telah dibuat 

anak bisa melakukan 

hal yang dia 

inginkan sesuai 

dengan kewajaran 

 

 

 4. Apa yang bapak/ibu 

lakukan jika anak 

tidak menuruti atau 

melanggar 

peraturan yang 

telah bapak/ibu 

buat? 

Pertama orang tua 

menasehati anak, 

jika anak tidak 

paham dengan 

nasehat yang telah di 

berikan oleh orang 

tua anak biasa 

diberikan hukuman 

yang ringan 

 

 5. Jika bapak/ibu 

memberikan 

hukuman kepada 

anak, hukuman apa 

yang di  berikan? 

Hukuman yang 

diberikan kepada 

anak yaitu hukuman 

yang ringan seperti 

membaca do’a-do’a 
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sehari hari atau surah 

pendek 

 

 6. Apakah bapak/ibu 

mengontrol 

aktivitas anak? 

Iya, namun tidak 

keseluruhan saya 

kontrol, yang 

dikontrol itu hanya 

hal-hal yang diluar 

batas 

 

 

 7. Bagaimana cara 

bapak/ibu 

mengontrol anak? 

Cara orang tua 

mengontrol aktivitas 

anak dengan cara 

memperhatikan 

aktivitas yang 

dilakukan oleh anak, 

bagaimana cara anak 

mengucapkan kata-

kata kepada orang 

yang lebih tua dan 

bagaimana cara anak 

berbicara dengan 

teman-teman 

sebayanya 

 

 

 8. Apakah bapak/ibu 

selalu menuruti 

permintaan anak? 

Kadang-kadang, Jika 

orang tua mampu 

menuruti permintaan 

anak maka orang tua 

menuruti jika tidak 

orang tua 

memberikan 

pengertian  

 

 

 9. Jika anak bapak/ibu 

tidak di turuti apa 

yang diinginkan 

apakah anak 

marah? 

 

Tidak, karena jika 

orang tua sanggup 

maka orang tua 

menuruti apa yang 

dia inginkan tetapi 

jika tidak orang tua 

memberi pengertian 

dan orang tua 

bersyukur anak 

mengerti dengan 

pengertian yang di 

berikan. 
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 10. Apakah bapak/ibu 

menyiapkan 

perlengkapan 

shalat  dan Al-

Quran untuk 

anak? 

Iya, orang tua selalu 

menyiapkan 

perlengkapan shalat 

dan Al-Quran, orang 

tua selalu 

memberikan 

pengertian kepada 

anak bahwa shalat 

itu adalah suatu 

kewajiban untuk 

umat muslim dan Al-

Qur’an sebagai kitab 

umat muslim yang 

harus di pelajari dari 

sejak kecil 

 

 

 11. Apakah bapak/ibu 

meminta anak 

untuk belajar 

melaksanakan 

shalat dan 

membaca Al-

Qur’an? 

Kadang-kadang, 

kalau mood anak 

bagus orang tua 

meminta anak untuk 

belajar membaca Al-

Qur’an dan anak 

mau tetapi jika mood 

anak tidak bagus 

orang tua tidak 

memaksa anak untuk 

belajar namun orang 

tua tidak 

memaksakan karena 

anak masih usia dini 

 

 

 12. Jika anak 

berbicara kasar 

kepada orang tua 

atau orang yang 

lebih dewasa 

apakah bapak/ibu 

langsung menegur 

dan memberikan 

nasehat? 

Iya, orang tua 

mengatakan kepada 

anak bahwa tidak 

boleh berbicara 

kasar kepada orang 

yang lebih tua 

karena itu tidak 

sopan dan hal yang 

tidak baik yang tidak 

disukai oleh Allah 

 

 

 13. Pada saat keluar 

rumah apakah 

bapak/ibu 

Iya, orang tua selalu 

menekankan kepada 

anak harus 
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membiasakan 

kepada anak untuk 

bersalaman dan 

mengucapkan 

salam kepada 

orang tua atau 

orang yang lebih 

dewasa? 

mengucapkan salam 

karena mengucapkan 

salam hukumnya 

wajib dan apabila 

ada yang 

mengucapkan salam 

harus dijawab. 

Untuk melatih 

kedisiplinan anak, 

anak juga harus 

bersalaman kepada 

ayah, ibu ataupun 

orang yang ada di 

dalam rumah pada 

saat itu   

 

 14. Apakah bapak/ibu 

mengajarkan 

kepada anak untuk 

tidak membuang 

sampah 

sembaraangan dan 

menyayangi 

ciptaan tuhan 

(hewan dan 

tumbuhan)? 

Iya, orang tua selalu 

mengatakan kepada 

anak-anak yang ada 

disekolah maupun 

dirumah tidak boleh 

membuang sampah 

sembarangan. Kalau 

hewan dan 

tumbuhan yang ada 

dilingkungan ciptaan 

tuhan seperti kita 

manusia jadi kita 

semua harus bisa 

menjaga lingkungan 

dan tidak membuang 

sampah 

sembarangan  
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Nama Anak: Haslan Berkah 

Usia Anak: 4,5 tahun 

Nama Ayah/Ibu: Wa Ode Harisa 

Pekerjaan Ayah/Ibu: Ibu Rumah Tangga 

Umur Ayah/Ibu: 37 

Pendidikan: SD Sederajat 

PEDOMAN OBSERVASI 

1. Observasi Untuk Anak 

NO Aspek Yang Di amati YA Tidak 

1 Akhlak terhadap lingkungan   

 a. Anak membuang sampah pada tempatnya  � 

b. Anak tidak merusak hewan  tumbuh-tumbuhan 

yang ada di lingkungan 

�  

2 Akhlak terhadap sesama manusia   

 a. Tidak membantah orang tua �  

b. Menghargai teman maupun orang yang lebih 

dewasa atau orang tua 

�  

3 Akhlak terhadap Allah   

 a. Belajar membaca Al-Qur’an (mengaji) �  

b. Melaksanakan shalat 5 waktu  � 

 

2. Pedoman Observasi Untuk Orang Tua (Ibu) 
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NO Aspek Yang Di amati YA Tidak 

1 Pola Asuh Otoriter   

 a. Orang tua mengontrol aktivitas anak �  

b. Orang tua menuntut anak untuk melakukan aktivitas 

sesuai dengan keinginan orang tua 

�  

2 Pola asuh Permisif   

 a. Anak diberi kebebasan untuk melakukan sesuatu 

hal yang diinginkan 

 � 

b. Orang tua menuruti segala kemauan anak  � 

3 Pola Asuh Demokratis   

 a. Keputusan diambil bersama dengan 

mempertimbangkan kedua belah pihak atau sesuai 

persetujuan kedua belah pihak 

 � 

b.  Hal-hal yang dikerjakan oleh anak di bawah 

bimbingan atau pengasuhan orang tua 

 � 

 

TRANSKIP WAWANCARA DENGAN ORANG TUA ANAK 

Nama 

 Informan 

Pertanyaan Jawaban Keterangan 

Orang Tua 

 

 

Wd Harisa 

1. Bagaimana cara 

bapak/ibu mengasuh 

anak?  

Cara saya mendidik 

anak itu dengan cara 

yang tegas dan lemah 

lembut juga 

tergantung anaknya 

yang seperti apa. 

 

 

Ibu 

 2. Dalam mengasuh 

anak apakah 

bapak/ibu membuat 

peraturan sendiri atau 

sesuai dengan 

keinginan anak? 

Saya membuat 

peraturan sendiri 

tetapi yang tidak 

memberatkan untuk 

anakku. 

 

 3. Apakah bapak/ibu Saya tidak kasi  
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memberikan 

kebebasan kepada 

anak untuk melakukan 

apa yang dia 

inginkan? 

kebebasan, karena 

kalau dia tidak ikut 

ditempat kerjaku 

hanya sama 

neneknya. Saya juga 

sudah kasi tau apa-

apa saja yang bisa dia 

lakukan dan tidak 

bisa kaya pergi main-

main diluar baru 

tidak ada temannya 

itu saya larang  

 4. Apa yang bapak/ibu 

lakukan jika anak 

tidak menuruti atau 

melanggar peraturan 

yang telah bapak/ibu 

buat? 

Saya langsung tegur 

dengan cara yang 

baik dan lembut 

supaya dia tidak 

ulangi lagi kalau dia 

masih ulangi kadang 

saya cubit mi. 

 

 

 5. Jika bapak/ibu 

memberikan hukuman 

kepada anak, 

hukuman apa yang di  

berikan? 

Kalau hukuman yang 

saya kasi paling saya 

cubit saja dengan 

marahi dia 

 

 6. Apakah bapak/ibu 

mengontrol aktivitas 

anak? 

Iya, kalau saya 

dirumah saya control 

terus saya tidak 

biarkan dia pergi 

apalagi kalau tidak 

ada temannya saya 

larang terus. Kalau 

saya pergi kerja baru 

dia tidak ikut saya 

kasi tau memang 

sama dia jangan pergi 

main-main diluar 

dalam rumah saja 

nanti nanti kalau saya 

pulang saya bawakan 

kue.   

 

 7. Bagaimana cara 

bapak/ibu 

mengontrol aktivitas 

anak? 

Caraku sa control dia 

itu salarang-larang mi 

pergi main-main 

diluar saliat mi juga 

kalau dirumah dia 
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main-main apa 

jangan sampai dia 

main-mainkan benda 

tajam kaya parang 

atau piso tapi dia ini 

kalau sa sudah kasi 

tau sa sudah larang 

dia sudah tidak 

beranimi kasian dia 

dengarkan kalau 

sayaa kasi tau. 

 8. Apakah bapak/ibu 

selalu menuruti 

permintaan anak? 

Tidak, karena dia ini 

maunya dia mau ikut 

juga kakaknya pergi 

main-main diluar 

sana jauhnya itu 

jangan sampai 

mereka tidak jaga 

jadi biarmi dirumah 

saja dia main-main. 

 

 9. Jika anak bapak/ibu 

tidak dituruti apa 

yang diinginkan 

apakah anak marah? 

Iya dia marah 

kadang-kadang, tapi 

sa kasi tau sama dia 

kalau minta uang beli 

jajan baru mo pergi 

sendiri sa tidak 

izinkan atau mau 

pergi main-main 

yang jauh sa tidak 

izinkan juga karena 

jauh juga biasa 

mereka pergi 

 

 10. Apakah bapak/ibu 

menyiapkan 

perlengkapan shalat  

dan Al-Quran untuk 

anak? 

Iya, tapi dia masih 

belajar dirumah 

kasian biasa sama 

kakaknya atau saya 

juga yang ajar, 

pokonya itu masalah 

pergi-pergi kalau 

tidak ada saya sa 

tidak terlalu izinkan 

 

 11. Apakah bapak/ibu 

meminta anak untuk 

belajar melaksanakan 

shalat dan membaca 

Al-Qur’an? 

Iya, saya suruh juga 

belajar baca Al-

Qur’an itu atau biasa 

dia nonton di TV 

yang mengaji yang 
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shalat dia ikutimi 

saya juga sa ajar-ajar 

sedikit-sedikit supaya 

dia hafal 

 12. Jika anak berbicara 

kasar kepada orang 

tua atau orang yang 

lebih dewasa apakah 

bapak/ibu langsung 

menegur dan 

memberikan 

nasehat?  

Iya, kalau dia bicara 

kasar sa langsung 

tanya dia dengar 

dimana bicara begitu 

sa langsung kasi tau 

jangan lagi bicara-

bicara begitu tidaak 

bagus nanti dia 

terpotong lidahnya 

kita dipotong sama 

Allah 

 

 

 13. Pada saat keluar 

rumah apakah 

bapak/ibu 

membiasakan kepada 

anak untuk 

bersalaman dan 

mengucapkan salam 

kepada orang tua 

atau orang yang lebih 

dewasa? 

Iya, sa biasakan juga 

kaya dia pergi 

dirumahnya orang 

kita sama-sama sa 

kasi taumi sama dia 

kalau masuk harus 

mengucapkan salam 

begitu juga 

dirumahnya kita 

kalau kita dari luar 

 

 14. Apakah bapak/ibu 

mengajarkan kepada 

anak untuk 

membuang sampah 

pada tempatnya,  

menyayangi ciptaan 

tuhan (hewan dan 

tumbuhan)? 

Iya, sa selalu kasi tau 

kalau buang sampah 

itu buang 

ditempatnya atau 

kalau kita dirumah sa 

suru buang saja 

didapur supaya 

sekalian sa bakar 

kalau sa kasi menyala 

api. Kalau hewan dia 

dia suka sekali sama 

kucing itu dia suka 

gendong-gendong 
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Nama Anak: Agus Fardansyah 

Usia Anak: 6 Tahun 

Nama Ayah/Ibu: Ld Abdul Rahman/Jusnia 

Pekerjaan Ayah/Ibu: Petani/Ibu Rumah Tangga 

Umur Ayah/Ibu: 27/24 

Pendidikan: SMA/SMP 

PEDOMAN OBSERVASI 

1. Observasi Untuk Anak 

NO Aspek Yang Di amati YA Tidak 

1 Akhlak terhadap lingkungan   

 a. Anak membuang sampah pada tempatnya  � 

b. Anak tidak merusak hewan  tumbuh-tumbuhan 

yang ada di lingkungan 

�  

2 Akhlak terhadap sesama manusia   

 a. Tidak membantah orang tua �  

b. Menghargai teman maupun orang yang lebih 

dewasa atau orang tua 

�  

3 Akhlak terhadap Allah   

 a. Belajar membaca Al-Qur’an (mengaji) �  

b. Melaksanakan shalat 5 waktu  � 
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2. Pedoman Observasi Untuk Orang Tua (Ayah) 

NO Aspek Yang Di amati YA Tidak 

1 Pola Asuh Otoriter   

 a. Orang tua mengontrol aktivitas anak �  

b. Orang tua menuntut anak untuk melakukan 

aktivitas sesuai dengan keinginan orang tua 

�  

2 Pola asuh Permisif   

 a. Anak diberi kebebasan untuk melakukan sesuatu 

hal yang diinginkan 

 � 

b. Orang tua menuruti segala kemauan anak  � 

3 Pola Asuh Demokratis   

 a. Keputusan diambil bersama dengan 

mempertimbangkan kedua belah pihak atau sesuai 

persetujuan kedua belah pihak 

 � 

b. Hal-hal yang dikerjakan oleh anak di bawah 

bimbingan atau pengasuhan orang tua 

 � 

 

3. Pedoman Observasi Untuk Orang Tua (Ibu) 

NO Aspek Yang Di amati YA Tidak 

1 Pola Asuh Otoriter   

 a. Orang tua mengontrol aktivitas anak �  

b. Orang tua menuntut anak untuk melakukan aktivitas 

sesuai dengan keinginan orang tua 

�  

2 Pola asuh Permisif   

 a. Anak diberi kebebasan untuk melakukan sesuatu 

hal yang diinginkan 

 � 

b. Orang tua menuruti segala kemauan anak  � 

3 Pola Asuh Demokratis   
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 a. Keputusan diambil bersama dengan 

mempertimbangkan kedua belah pihak atau sesuai 

persetujuan kedua belah pihak 

 � 

b. Hal-hal yang dikerjakan oleh anak di bawah 

bimbingan atau pengasuhan orang tua 

 � 

 

TRANSKIP WAWANCARA DENGAN ORANG TUA ANAK 

Nama 

Informan 

Pertanyaan Jawaban Keterangan 

Orang Tua 

Ld Abdul 

Rahman 

1. Bagaimana cara 

bapak/ibu mengasuh 

anak? 

Cara saya mengasuh 

anak dengan cara yang 

tegas 

Ayah 

 2. Dalam mengasuh 

anak apakah 

bapak/ibu membuat 

peraturan sendiri atau 

sesuai dengan 

keinginan anak? 

Iya membuat peraturan 

sendiri, karena kalau 

kita tidak buatkan 

peraturan anak-anak 

nanti dia sembarang dia 

tidak dengarkan mi kita 

bicara 

 

 3. Apakah bapak/ibu 

memberikan 

kebebasan kepada 

anak untuk melakukan 

apa yang dia 

inginkan? 

Saya tidak terlalu kasih 

kebebasan yang lebih 

untuk anak, karena 

kalau kita kasi bebas 

dia pergi dia sudah 

tidak dengarkan juga 

kita bicara saya 

takutkan juga itu 

mereka bicara-bicara 

kasar mereka baku 

ganggu-ganggu sama-

sama mereka baru 

adenya juga kasian 

tidak ada temannya 

main-main dirumah 

 

 4. Apa yang bapak/ibu 

lakukan jika anak 

tidak menuruti atau 

melanggar peraturan 

yang telah bapak/ibu 

buat? 

Langsung saya tegur 

biasa saya marahi juga 

kalau misalnya dia 

ulangi lagi 

kesalahannya toh. 

Karena kalau kita 

biarkan anak-anak 

nanti dia berpikir saya 

tidak diapa-apakan 
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juga kalau sa tidak 

menurut 

 5. Jika bapak/ibu 

memberikan hukuman 

kepada anak, 

hukuman apa yang di  

berikan? 

Biasanya saya cuman 

marahi atau cubit 

sedikit tapi tidak terlalu 

sakit juga kalau kita 

kasi sakit terus kasian 

juga sama anak-anak 

sama saya larang dulu 

untuk keluar rumah 

biarmi dia main-main 

dirumah sama adenya 

 

 6. Apakah bapak/ibu 

mengontrol aktivitas 

anak? 

Iya, saya control 

aktivitasnya kalau saya 

dirumah kalau saya 

kerja ada mamanya 

juga. Tapi kalau diluar 

anak-anak dia bebas mi 

pada main-main apami 

tidak diliat. Cuman kita 

kasi tau juga jangaan 

suka baaku ganggu 

sama teman kalau 

main-maian, main-

main saja 

 

 7. Bagaimana cara 

bapak/ibu mengontrol 

anak? 

Caranya saya berikan 

nasehat-nasehat baru 

saya kasi tau juga apa 

saja yang bisa 

dilakukan dan apa yang 

dia tidak bisa dilakukan 

misalnya dia ganggu 

adiknya saya langsung 

larang kadang juga 

saya marahi 

 

 8. Apakah bapak/ibu 

selalu menuruti 

permintaan anak? 

Tergantung dengan 

keadaan jika 

permintaan anak masih 

dalam tahap kewajaran 

yang masih bisa 

dituruti yah saya turuti 

tapi kalau tidak bisa 

maudiapakan juga 

 

 9. Jika anak bapak/ibu 

tidak di turuti apa 

yang diinginkan 

Kadang-kadang, jika 

tidak dituruti apa yang 

diinginkan anak biasa 
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apakah anak marah? dia marah dan tidak 

sudah tidak mau disuru 

kalau kita suru 

 10. Apakah Bapak/ibu 

menyiapkan 

perlengkapan shalat 

dan Al-Qur’an untuk 

anak? 

Iya kita menyiapkan 

perlengkapan shalat 

dan Al-Qur’an untuk 

anak 

 

 11. Apakah bapak/ibu 

meminta anak untuk 

belajar melaksanakan 

shalat dan membaca 

Al-Qur’an? 

Iya, kita berusaha 

semaksimal mungkin 

agar anak bisa paham 

dan mau belajar dari 

sekarang supaya 

terbiasa kalau dia 

sudah besar 

 

 

 12. Jika anak berbicara 

kasar kepada orang 

tua atau orang yang 

lebih dewasa apakah 

bapak/ibu langsung 

menegur dan 

memberikan 

nasehat?  

Kita langsung tegur 

atau marahi supaya dia 

tidak ulangi lagi karena 

sembarang mi mereka 

bicara padahal kita 

orang tua tidak ajar 

 

 13. Pada saat keluar 

rumah apakah 

bapak/ibu 

membiasakan kepada 

anak untuk 

bersalaman dan 

mengucapkan salam 

kepada orang tua 

atau orang yang lebih 

dewasa? 

Iya, supaya anak 

terbiasa dari sekarang 

 

 14. Apakah bapak/ibu 

mengajarkan kepada 

anak untuk tidak 

membuang sampah 

sembarangan dan 

menyayangi ciptaan 

tuhan (hewan dan 

tumbuhan)? 

Iya, kita kasi tau juga 

kalau habis makan 

bungkusan makanan 

dibuang supaya tidak 

terhambur. Supaya 

anak-anak juga tau apa 

saja ciptaan tuhan dan 

mau merawat 

tumbuhan maupun 

binatang 

 

 

 1. Bagaimana cara Dengan cara yang tegas  
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Jusnia bapak/ibu mengasuh 

anak? 

agar anak tidak berani 

membantah kepada 

orang tua 

Ibu 

 2. Dalam mengasuh 

anak apakah 

bapak/ibu membuat 

peraturan sendiri atau 

sesuai dengan 

keinginan anak? 

Iya, membuat peraturan 

sendiri dengan tujuan 

supaya anak tidak 

semena-mena dan mau 

menurut apa yang 

dikatakana orang tua 

karena kalau anak 

terlalu diberikan 

kebebasan anak suka 

tidak mendengarkan 

apa yang dikatakan 

sama orang tua 

 

 3. Apakah bapak/ibu 

memberikan 

kebebasan kepada 

anak untuk 

melakukan apa yang 

dia inginkan? 

Kita tidak terlalu kasi 

kebebasan untuk anak 

keluar bermain 

bersama teman-

temannya karena kita 

liat juga lingkungan 

yang anak-anak yang 

baru besar-besar 

kadang suka bicara 

kasar sama-sama 

mereka dan didengar 

anak-anak yang tau 

artinya biar mereka 

pulang dirumah mereka 

bicara begitu mi juga 

 

 4. Apa yang bapak/ibu 

lakukan jika anak 

tidak menuruti atau 

melanggar peraturan 

yang telah bapak/ibu 

buat? 

Langsung ditegur dan 

kadang juga kita 

langsung marahi 

supaya dia mau 

menurut apa yang kita 

bicarakan. Kita  

lakukan itu sebenarnya 

demi kebaikan anak 

juga. Karena kita 

takutkan jangan sampai 

mereka pintar mi 

membantah 

 

 5. Jika bapak/ibu 

memberikan 

hukuman kepada 

anak, hukuman apa 

Biasanya kita marahi 

dan juga kita nasehati 

anak supaya anak tidak 

mengulanginya 
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yang di  berikan? kembali 

 6. Apakah bapak/ibu 

mengontrol aktivitas 

anak? 

Iya, kita kontrol  

aktivitasnya kita 

sesuaikan dengan 

posisinya dia dimana.  

 

 

 7. Bagaimana cara 

bapak/ibu 

mengontrol anak? 

Dengan cara 

memberikan nasehat-

nasehat yang baik 

untuk anak. Orang tua 

banyak melarang anak 

untuk bermain di luar 

rumah karena biasa 

anak-anak suka 

berlarian di jalan raya 

 

 

 8. Apakah bapak/ibu 

selalu menuruti 

permintaan anak? 

Kadang-kadang, 

permintaan anak juga 

biasanya masih hal-hal 

yang wajar tetapi orang 

tua membiasakan anak 

untuk tidak terlalu 

manja apa yang 

diinginkan selalu di 

turuti 

 

 

 9. Jika anak bapak/ibu 

tidak di turuti apa 

yang diinginkan 

apakah anak marah? 

Kadang-kadang, orang 

tua biasa menasehati 

anak jika berebut 

mainan bersama 

adiknya. Orang tua 

memberi pengertian 

agar anak mau 

mengalah kepada 

adiknya 

 

 

 10. Apakah bapak/ibu 

menyiapkan 

perlengkapan shalat  

dan Al-Quran untuk 

anak? 

Iya, tetapi anak masih 

belajar di rumah atau di 

sekolah pada saat hari 

Jum’ad sesuai dengan 

jadwal mereka 

disekolah. Karena biasa 

mereka mengaji kalau 

hari jumat. 

 

 11. Apakah bapak/ibu 

meminta anak untuk 

kadang-kadang, kalau 

ada teman-temannyaa   
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belajar melaksanakan 

shalat dan membaca 

Al-Qur’an?  

yang seumuran dia mau 

pergi belajar mengaji 

tapi kadang juga dia 

tetap tidak mau katanya 

nanti biar disekolah 

 12. Jika anak berbicara 

kasar kepada orang 

tua atau orang yang 

lebih dewasa apakah 

bapak/ibu langsung 

menegur dan 

memberikan 

nasehat?  

 

Kita langsung 

menegur, memarahi 

atau kita kasi nasehat 

supaya anak-anak tidak 

mengulanginya lagi. 

Kita sebagai orang tua 

selalu berpesan kepada 

anak untuk tidak 

berbicara kasar tetapi 

anak yang belum 

paham dengan arti kata 

yang di dengarnya ikut-

ikutan saja 

mengucapkan itu 

 

 

 13. Pada saat keluar 

rumah apakah 

bapak/ibu 

membiasakan kepada 

anak untuk 

bersalaman dan 

mengucapkan salam 

kepada orang tua 

atau orang yang lebih 

dewasa?  

 

Iya, supaya anak 

terbiasa dari sejak usia 

dini 

 

 14. Apakah bapak/ibu 

mengajarkan kepada 

anak untuk tidak 

membuang sampah 

sembarangan dan 

menyayangi ciptaan 

tuhan (hewan dan 

tumbuhan)? 

Iya, kita selalu kasi tau 

anak-anak supaya 

mereka tidak suka 

menghambur kotoran 

kaya kulit-kulit 

makanan dan kita juga  

kita kasi taumi apa saja 

ciptaan tuhan dan mau 

merawat tumbuhan 

maupun binatang 
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Nama Anak: Haimin Syah 

Usia Anak: 5,5 Tahun 

Nama Ayah/Ibu: Ld Aliston Basri/Merlin Angraeni 

Pekerjaan Ayah/Ibu: Petani/Ibu Rumah Tangga 

Umur Ayah/Ibu: 27/24 

Pendidikan: SMA/SMA 

PEDOMAN OBSERVASI 

1. Pedoman Observasi Untuk Anak 

NO Aspek Yang Di amati YA Tidak 

1 Akhlak terhadap lingkungan   

 a. Anak membuang sampah pada tempatnya �  

b. Anak tidak merusak hewan  tumbuh-tumbuhan 

yang ada di lingkungan 

 � 

2 Akhlak terhadap sesama manusia   

 a. Tidak membantah orang tua  � 

b. Menghargai teman maupun orang yang lebih 

dewasa atau orang tua 

 � 

3 Akhlak terhadap Allah   

 a. Belajar membaca Al-Qur’an (mengaji) �  

b. Melaksanakan shalat 5 waktu  � 
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2. Pedoman Observasi Untuk Orang Tua (Ayah) 

NO Aspek Yang Di amati YA Tidak 

1 Pola Asuh Otoriter   

 a. Orang tua mengontrol aktivitas anak �  

b. Orang tua menuntut anak untuk melakukan aktivitas 

sesuai dengan keinginan orang tua 

�  

2 Pola asuh Permisif   

 a. Anak diberi kebebasan untuk melakukan sesuatu 

hal yang diinginkan 

 � 

b. Orang tua menuruti segala kemauan anak  � 

3 Pola Asuh Demokratis   

 a. Keputusan diambil bersama dengan 

mempertimbangkan kedua belah pihak atau sesuai 

persetujuan kedua belah pihak 

 � 

b. Hal-hal yang dikerjakan oleh anak di bawah 

bimbingan atau pengasuhan orang tua 

 � 

 

3. Pedoman Observasi Untuk Orang Tua (Ibu) 

NO Aspek Yang Di amati YA Tidak 

1 Pola Asuh Otoriter   

 a. Orang tua mengontrol aktivitas anak �  

b. Orang tua menuntut anak untuk melakukan aktivitas 

sesuai dengan keinginan orang tua 

 � 

2 Pola asuh Permisif   

 a. Anak diberi kebebasan untuk melakukan sesuatu 

hal yang diinginkan 

 � 

b. Orang tua menuruti segala kemauan anak  � 

3 Pola Asuh Demokratis   
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 a. Keputusan diambil bersama dengan 

mempertimbangkan kedua belah pihak atau sesuai 

persetujuan kedua belah pihak 

�  

b. Hal-hal yang dikerjakan oleh anak di bawah 

bimbingan atau pengasuhan orang tua 

�  

 

TRANSKIP WAWANCARA DENGAN ORANG TUA ANAK  

Nama 

 Informan 

Pertanyaan Jawaban Keterangan 

Orang Tua 

 

 

Ld Aliston 

Basri 

1. Bagaimana cara 

bapak/ibu mengasuh 

anak? 

Cara orang tua 

mengasuh anak yaitu 

dengan cara tegas agar 

anak bisa menurut dan 

mengikuti apa yang 

orang tua katakana. 

 

 

Ayah 

 2. Dalam mengasuh 

anak apakah 

bapak/ibu membuat 

peraturan sendiri atau 

sesuai dengan 

keinginan anak? 

Orang tua membuat 

peraturan sendiri, 

karena orang tua tidak 

mau anak semena-

mena dalam bertindak 

dan tidak mau menurut 

apa yang dikatakan 

oleh orang tua. Orang 

tua mengkhawatirkan 

anaknya yang Masih 

kecil saja sudah pintar 

membantah bagaimana 

kalau nanti sudah 

dewasa jadi anak harus  

benar-benar di berikan 

ketegasan agar tidak 

suka membantah apa 

yang di katakan orang 

tua. Jadi, jika anak 

melanggar aturan yang 

telah di buat oleh orang 

tua anak biasa di 

marahi. 

 

 

 3. Apakah bapak/ibu 

memberikan 

kebebasan kepada 

Tidak, orang tua tidak 

memberikan kebebasan 

kepada anak demi 
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anak untuk 

melakukan apa yang 

dia inginkan? 

kebaikan anak tersebut  

 

 4. Apa yang bapak/ibu 

lakukan jika anak 

tidak menuruti atau 

melanggar peraturan 

yang telah bapak/ibu 

buat? 

Menghukumnya, 

karena orang tua telah 

menasehati dan 

memberitahu hal apa 

yang bisa dilakukan 

dan tidak bisa di 

lakukan oleh anak 

 

 5. Jika bapak/ibu 

memberikan 

hukuman kepada 

anak, hukuman apa 

yang di  berikan? 

Orang tua memberikan 

hukuman untuk anak 

yaitu biasa orang tua 

memukul anak agar 

anak tidak mengulangi 

kesalahannya 

 

 6. Apakah bapak/ibu 

mengontrol aktivitas 

anak? 

Orang tua mengontrol 

aktivitas anak agar 

anak tidak melakukan 

hal-hal di luar batas 

 

 

 7. Bagaimana cara 

bapak/ibu 

mengontrol aktivitas 

anak? 

Cara orang tua 

mengontrol anak jika 

anak pergi bermain dan 

jauh dari lingkungan 

rumah orang tua 

meminta anak untuk 

pulang ke rumah 

 

 

 8. Apakah bapak/ibu 

selalu menuruti 

permintaan anak? 

Orang tua tidak selalu 

menuruti permintaan 

anak karena jika 

permintaan anak selalu 

di turuti anak akan 

gampang meminta 

apapun yang 

diinginkan 

 

 

 9. Apakah anak 

bapak/ibu tidak di 

turuti apa yang 

diinginkan apakah 

anak marah? 

kadang-kadang, tetapi 

orang tua memberi 

pengertian dengan baik 

 

 10.  Apakah bapak/ibu 

menyiapkan 

perlengkapan shalat  

Iya, orang tua 

menyiapkan 

perlengkapan shalat 
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dan Al-Quran untuk 

anak? 

dam Al-Quran untuk 

anak 

 11. Apakah bapak/ibu 

meminta anak untuk 

belajar melaksanakan 

shalat dan membaca 

Al-Qur’an? 

Iya orang tua selalu 

meminta kepada anak 

untuk belajar 

melaksanakan shalat 

dan membaca Al-

Quran  

 

 

 12. Jika anak berbicara 

kasar kepada orang 

tua atau orang yang 

lebih dewasa apakah 

bapak/ibu langsung 

menegur dan 

memberikan 

nasehat?  

Iya, orang tua langsung 

menegur, memberikan 

nasehat dan biasa anak 

di marahi dan 

mengatakan kepada 

anak bahwa berbicara 

seperti itu tidak sopan”. 

 

 

 13. Pada saat keluar 

rumah apakah 

bapak/ibu 

membiasakan 

kepada anak untuk 

bersalaman dan 

mengucapkan salam 

kepada orang tua 

atau orang yang 

lebih dewasa?  

Iya, orang tua 

membiasakan anak 

pada saat keluar rumah 

untuk bersalaman 

terutama pada saat 

pergi sekolah maupun 

pulang sekolah 

 

 

 14. Apakah bapak/ibu 

mengajarkan kepada 

anak untuk 

menyayangi ciptaan 

tuhan (hewan dan 

tumbuhan)? 

Iya, orang tua 

mengajarkan kepada 

anak untuk menyayangi 

ciptaan tuhan yang ada 

di lingkungan 

 

Merlin 

Anggraeni 

1. Bagaimana cara 

bapak/ibu mengasuh 

anak? 

cara orang tua 

mengasuh anak yaitu 

dengan cara baik dan 

lemah lembut 

Ibu 

 2. Dalam mengasuh 

anak apakah 

bapak/ibu membuat 

peraturan sendiri 

atau sesuai dengan 

keinginan anak? 

Orang tua membuat 

peraturan sendiri dan 

juga di berikan 

kebebasan sedikit 

untuk anak 

 

 

 3. Apakah bapak/ibu 

memberikan 

kebebasan kepada 

Kadang-kadang, Orang 

tua bertanya terlebih 

dahulu kepada anak, 
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anak untuk 

melakukan apa 

yang dia inginkan? 

anak mau kemana jika 

itu masih di sekitaran 

rumah orang tua 

mengizinkan karena 

orang tua juga 

mengkhawatirkan anak 

yang suka bermain 

kejar-kejaran dijalan 

dan banyak kendaraan 

 4. Apa yang 

bapak/ibu lakukan 

jika anak tidak 

menuruti atau 

melanggar 

peraturan yang 

telah bapak/ibu 

buat? 

Memarahi, karena 

orang tua menuruti 

permintaan anak tetapi 

ada kesepakan anatara 

orang tua dan anak. 

Misalnya, anak bisa 

pergi bermain tetapi 

tidak boleh 

mengganggu temannya 

maupun adiknya 

 

 

 5. Jika bapak/ibu 

memberikan 

hukuman kepada 

anak, hukuman apa 

yang di  berikan? 

Orang tua memberikan 

hukuman untuk anak 

yaitu orang tua 

memarahi anak agar 

anak tidak mengulangi 

kesalahannya 

 

 

 6. Apakah bapak/ibu 

mengontrol 

aktivitas anak? 

Iya, orang tua 

mengontrol aktivitas 

anak sebisa mungkin 

 

 7. Bagaimana cara 

bapak/ibu 

mengontrol 

aktivitas anak? 

Cara orang tua 

mengontrol aktivitas 

anak orang tua 

melarang anak untuk 

pergi jauh jika bermain 

dan anak di larang 

untuk kasar kepada 

teman maupun adiknya 

 

 8. Apakah bapak/ibu 

selalu menuruti 

permintaan anak? 

Orang tua tidak selalu 

menuruti permintaan 

anak sesuai dengan apa 

yang anak inginkan 

jika orang tua bisa 

memenuhi orang tua 

penuhi 

 

 9. Apakah anak kadang-kadang, tetapi  
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bapak/ibu tidak di 

turuti apa yang 

diinginkan apakah 

anak marah? 

orang tua memberi 

pengertian 

 10. Apakah bapak/ibu 

menyiapkan 

perlengkapan 

shalat  dan Al-

Quran untuk anak? 

Iya, orang tua 

menyiapkan 

perlengkapan shalat 

dam Al-Quran untuk 

anak 

 

 11. Apakah bapak/ibu 

meminta anak 

untuk belajar 

melaksanakan 

shalat dan 

membaca Al-

Qur’an 

Iya orang tua selalu 

meminta kepada anak 

untuk belajar 

melaksanakan shalat 

dan membaca Al-

Quran  

 

 

 12. Jika anak berbicara 

kasar kepada orang 

tua atau orang yang 

lebih dewasa 

apakah bapak/ibu 

langsung menegur 

dan memberikan 

nasehat? 

Iya, orang tua langsung 

menegur dan 

memberikan nasehat 

kepada anak 

 

 13. Pada saat keluar 

rumah apakah 

bapak/ibu 

membiasakan 

kepada anak untuk 

bersalaman dan 

mengucapkan 

salam kepada orang 

tua atau orang yang 

lebih dewasa? 

Iya, orang tua 

membiasakan anak 

pada saat keluar rumah 

untuk bersalaman 

terutama pada saat 

pergi sekolah maupun 

pulang sekolah 

 

 

 14. Apakah bapak/ibu 

mengajarkan 

kepada anak untuk 

menyayangi 

ciptaan tuhan 

(hewan dan 

tumbuhan)? 

Iya, orang tua 

mengajarkan kepada 

anak untuk menyayangi 

ciptaan tuhan yang ada 

di lingkungan 
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Nama Anak: Inayah Salsabila 

Usia Anak: 4,5 Tahun 

Nama Ayah/Ibu: Ld Pomili/Sumia Rahmi B 

Pekerjaan Ayah/Ibu: PNS/Ibu Rumah Tangga 

Umur Ayah/Ibu: 48/49 

Pendidikan: SMA/SMA 

PEDOMAN OBSERVASI 

NO Aspek Yang Di amati YA Tidak 

1 Akhlak terhadap lingkungan   

 a. Anak membuang sampah pada tempatnya  � 

b. Anak tidak merusak hewan  tumbuh-tumbuhan 

yang ada di lingkungan 

�  

2 Akhlak terhadap sesama manusia   

 a. Tidak membantah orang tua  � 

b. Menghargai teman maupun orang yang lebih 

dewasa atau orang tua 

�  

3 Akhlak terhadap Allah   

 a. Belajar membaca Al-Qur’an (mengaji) �  

b. Melaksanakan shalat 5 waktu  � 
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2. Pedoman Observasi Untuk Orang Tua (Ayah) 

NO Aspek Yang Di amati YA Tidak 

1 Pola Asuh Otoriter   

 a. Orang tua mengontrol aktivitas anak  � 

b. Orang tua menuntut anak untuk melakukan aktivitas 

sesuai dengan keinginan orang tua 

 � 

2 Pola asuh Permisif   

 a. Anak diberi kebebasan untuk melakukan sesuatu 

hal yang diinginkan 

�  

b. Orang tua menuruti segala kemauan anak �  

3 Pola Asuh Demokratis   

 a. Keputusan diambil bersama dengan 

mempertimbangkan kedua belah pihak atau sesuai 

persetujuan kedua belah pihak 

 � 

b. Hal-hal yang dikerjakan oleh anak di bawah 

bimbingan atau pengasuhan orang tua 

 � 

 

3. Pedoman Observasi Untuk Orang Tua (Ibu) 

NO Aspek Yang Di amati YA Tidak 

1 Pola Asuh Otoriter   

 a. Orang tua mengontrol aktivitas anak �  

b. Orang tua menuntut anak untuk melakukan aktivitas 

sesuai dengan keinginan orang tua 

 � 

2 Pola asuh Permisif   

 a. Anak diberi kebebasan untuk melakukan sesuatu 

hal yang diinginkan 

 � 

b. Orang tua menuruti segala kemauan anak  � 

3 Pola Asuh Demokratis   
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 a. Keputusan diambil bersama dengan 

mempertimbangkan kedua belah pihak atau sesuai 

persetujuan kedua belah pihak 

�  

b. Hal-hal yang dikerjakan oleh anak di bawah 

bimbingan atau pengasuhan orang tua 

�  

 

TRANSKIP WAWANCARA DENGAN ORANG TUA ANAK 

Nama 

Informan 

Pertanyaan Jawaban Keterangan 

Orang Tua 

 

Laode 

Pomili 

1. Bagaimana cara 

bapak/ibu mengasuh 

anak? 

Mendidik dengan baik 

dengan cara yang 

lemah lembut 

 

Ayah 

 2. Dalam mengasuh 

anak apakah 

bapak/ibu membuat 

peraturan sendiri atau 

sesuai dengan 

keinginan anak? 

Iya, orang tua 

membuat peraturan 

sendiri di sesuaikan 

dengan didikan yang 

orang tua berikan 

 

 

 3. Apakah bapak/ibu 

memberikan 

kebebasan kepada 

anak untuk 

melakukan apa yang 

dia inginkan? 

Iya, orang tua 

memberikan kebebasan 

kepada anak 

 

 4. Apa yang bapak/ibu 

lakukan jika anak 

tidak menuruti atau 

melanggar peraturan 

yang telah bapak/ibu 

buat? 

Menasehati dan 

menegur anak dengan 

baik agar anak mau 

menuruti apa yang di 

katakana oleh orang 

tua 

 

 5. Jika bapak/ibu 

memberikan 

hukuman kepada 

anak, hukuman apa 

yang di  berikan? 

Hukuman yang biasa 

orang tua berikan 

kepada anak yaitu 

orang tua memarahi 

anak agar anak tidak 

mengulangi 

kesalahannya 

 

 6. Apakah bapak/ibu 

mengontrol aktivitas 

anak? 

Iya, orang tua 

mengontrol aktivitas 

anak 

 

 7. Bagaimana cara cara orang tua  
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bapak/ibu 

mengontrol aktivitas 

anak? 

mengontrol aktifitas 

anak yaitu dengan cara 

melihat perlakuan anak 

pada setiap harinya 

 8. Apakah bapak/ibu 

selalu menuruti 

permintaan anak? 

Orang tua selalu 

menuruti permintaan 

anak 

 

 9. Apakah anak 

bapak/ibu tidak di 

turuti apa yang 

diinginkan apakah 

anak marah? 

kadang-kadang, tetapi 

orang tua memberi 

pengertian dengan baik 

 

 10. Apakah bapak/ibu 

menyiapkan 

perlengkapan shalat  

dan Al-Quran 

untuk anak? 

Iya, orang tua 

menyiapkan 

perlengkapan shalat 

dam Al-Quran untuk 

anak 

 

 

 11. Apakah bapak/ibu 

meminta anak untuk 

belajar 

melaksanakan shalat 

dan membaca Al-

Qur’an? 

Iya orang tua selalu 

meminta kepada anak 

untuk belajar 

melaksanakan shalat 

dan membaca Al-

Quran  

 

 

 12. Jika anak berbicara 

kasar kepada orang 

tua atau orang yang 

lebih dewasa apakah 

bapak/ibu langsung 

menegur dan 

memberikan 

nasehat?  

Iya, orang tua langsung 

menegur dan 

memberikan nasehat 

 

 

 13. Pada saat keluar 

rumah apakah 

bapak/ibu 

membiasakan 

kepada anak untuk 

bersalaman dan 

mengucapkan salam 

kepada orang tua 

atau orang yang 

lebih dewasa? 

Iya, orang tua 

membiasakan anak 

pada saat keluar rumah 

untuk bersalaman dan 

mengucapkan salam 

 

 

 14. Apakah bapak/ibu 

mengajarkan kepada 

anak untuk 

Iya, orang tua 

mengajarkan kepada 

anak untuk 
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menyayangi ciptaan 

tuhan (hewan dan 

tumbuhan)? 

menyayangi ciptaan 

tuhan yang ada di 

lingkungan 

Sumia 

Rahmi B 

1. Bagaimana cara 

bapak/ibu mengasuh 

anak? 

Cara orang tua 

mengasuh anak yaitu 

dengan cara lemah 

lembut, mengarahkan 

anak ke hal-hal yang 

baik 

Ibu 

 2. Dalam mengasuh 

anak apakah 

bapak/ibu membuat 

peraturan sendiri 

atau sesuai dengan 

keinginan anak? 

Iya ada peraturan 

tersendiri 

 

 3. Apakah bapak/ibu 

memberikan 

kebebasan kepada 

anak untuk 

melakukan apa yang 

dia inginkan? 

Kadang-kadang orang 

tua memberikan 

kebebasan kepada anak 

tergantung apa yang di 

lakukan oleh anak 

 

 4. Apa yang bapak/ibu 

lakukan jika anak 

tidak menuruti atau 

melanggar peraturan 

yang telah bapak/ibu 

buat? 

Jika anak tidak 

menuruti perkataan 

orang tua atau 

melanggar aturan yang 

telah di buat orang tua 

memarahi anak 

tersebut 

 

 5. Jika bapak/ibu 

memberikan 

hukuman kepada 

anak, hukuman apa 

yang di  berikan? 

Hukuman yang biasa 

orang tua berikan 

kepada anak yaitu 

menegur dengan cara 

yang baik jika anak 

mengulangi kesalahan 

yang sama orang tua 

baru memarahi anak 

tersebut 

 

 6. Apakah bapak/ibu 

mengontrol aktivitas 

anak? 

Iya, orang tua 

mengontrol aktivitas 

anak 

 

 7. Bagaimana cara 

bapak/ibu 

mengontrol aktivitas 

anak? 

cara orang tua 

mengontrol aktifitas 

anak yaitu dengan cara 

melihat perlakuan anak 

pada setiap harinya dan 

apabila anak 
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melakukan kesalahan 

orang tua sebisa 

mungkin melarang atau 

orang tua meminta 

kepada orang lain 

untuk memantau apa 

yang di lakukan oleh 

anak jika orang tua 

memiliki kesibukan 

 

 8. Apakah bapak/ibu 

selalu menuruti 

permintaan anak? 

 

Kadang-kadang Orang 

tua  menuruti 

permintaan anak 

 

 9. Apakah anak 

bapak/ibu tidak di 

turuti apa yang 

diinginkan apakah 

anak marah? 

kadang-kadang, tetapi 

orang tua memberi 

pengertian dengan baik 

 

 

 10. Apakah bapak/ibu 

menyiapkan 

perlengkapan shalat  

dan Al-Quran untuk 

anak? 

 

Iya, orang tua 

menyiapkan 

perlengkapan shalat 

dam Al-Quran untuk 

anak 

 

 11. Apakah bapak/ibu 

meminta anak untuk 

belajar 

melaksanakan shalat 

dan membaca Al-

Qur’an?  

Iya orang tua selalu 

meminta kepada anak 

untuk belajar 

melaksanakan shalat 

dan membaca Al-

Quran 

 

 12. Jika anak berbicara 

kasar kepada orang 

tua atau orang yang 

lebih dewasa apakah 

bapak/ibu langsung 

menegur dan 

memberikan 

nasehat?  

Iya, orang tua langsung 

menegur dan 

memberikan nasehat 

 

 

 13. Pada saat keluar 

rumah apakah 

bapak/ibu 

membiasakan 

kepada anak untuk 

bersalaman dan 

mengucapkan salam 

kadang-kadang, Jika 

orang tua berada di 

rumah orang tua 

membiasakan anak 

untuk bersalaman dan 

mengucapkan salam 
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kepada orang tua 

atau orang yang 

lebih dewasa? 

 14. Apakah bapak/ibu 

mengajarkan kepada 

anak untuk 

menyayangi ciptaan 

tuhan (hewan dan 

tumbuhan)? 

Iya, orang tua 

mengajarkan kepada 

anak untuk 

menyayangi ciptaan 

tuhan 

 

 

Nama Anak: Alif Ahmad 

Usia Anak: 6 Tahun 

Nama Ayah/Ibu: Safiudin/Sirna Rahmi B 

Pekerjaan Ayah/Ibu: Petani/Ibu Rumah Tangga 

Umur Ayah/Ibu: 27/24 

Pendidikan: SMA/SMA 

PEDOMAN OBSERVASI 

1. Pedoman Observasi Untuk Anak 

NO Aspek Yang Di amati YA Tidak 

1 Akhlak terhadap lingkungan   

 a. Anak membuang sampah pada tempatnya �  

b. Anak tidak merusak hewan  tumbuh-tumbuhan 

yang ada di lingkungan 

 � 

2 Akhlak terhadap sesama manusia   

 a. Tidak membantah orang tua  � 
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b. Menghargai teman maupun orang yang lebih 

dewasa atau orang tua 

 � 

3 Akhlak terhadap Allah   

 a. Belajar membaca Al-Qur’an (mengaji) �  

b. Melaksanakan shalat 5 waktu  � 

 

2. Pedoman Observasi Untuk Orang Tua (Ayah) 

NO Aspek Yang Di amati YA Tidak 

1 Pola Asuh Otoriter   

 a. Orang tua mengontrol aktivitas anak �  

b. Orang tua menuntut anak untuk melakukan aktivitas 

sesuai dengan keinginan orang tua 

�  

2 Pola asuh Permisif   

 a. Anak diberi kebebasan untuk melakukan sesuatu 

hal yang diinginkan 

 � 

b. Orang tua menuruti segala kemauan anak  � 

3 Pola Asuh Demokratis   

 a. Keputusan diambil bersama dengan 

mempertimbangkan kedua belah pihak atau sesuai 

persetujuan kedua belah pihak 

 � 

b. Hal-hal yang dikerjakan oleh anak di bawah 

bimbingan atau pengasuhan orang tua 

 � 

 

3. Pedoman Observasi Untuk Orang Tua (Ibu) 

NO Aspek Yang Di amati YA Tidak 

1 Pola Asuh Otoriter   

 a. Orang tua mengontrol aktivitas anak �  
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b. Orang tua menuntut anak untuk melakukan aktivitas 

sesuai dengan keinginan orang tua 

 � 

2 Pola asuh Permisif   

 a. Anak diberi kebebasan untuk melakukan sesuatu 

hal yang diinginkan 

 � 

b. Orang tua menuruti segala kemauan anak  � 

3 Pola Asuh Demokratis   

 a. Keputusan diambil bersama dengan 

mempertimbangkan kedua belah pihak atau sesuai 

persetujuan kedua belah pihak 

�  

b. Hal-hal yang dikerjakan oleh anak di bawah 

bimbingan atau pengasuhan orang tua 

�  

 

TRANSKIP WAWANCARA DENGAN ORANG TUA  ANAK 

Nama 

Informan 

Pertanyaan Jawaban Keterangan 

orang Tua 

 

Safiudin 

1. Bagaimana cara 

bapak/ibu mengasuh 

anak? 

Cara orang tua 

mengasuh anak yaitu 

dengan cara 

memberitahu anak 

dengan kata-kata 

yang baik dan tegas 

Ayah 

 2. Dalam mengasuh 

anak apakah 

bapak/ibu membuat 

peraturan sendiri 

atau sesuai dengan 

keinginan anak? 

Orang tua membuat 

peraturan sendiri  

 

 

 3. Apakah bapak/ibu 

memberikan 

kebebasan kepada 

anak untuk 

melakukan apa yang 

dia inginkan? 

Tidak, orang tua 

membatasi apa yang 

akan di lakukan oleh 

anak misalnya anak 

mau pergi bermain 

jauh dari lingkungan 

rumah atau pada saat 

pulang sekolah anak 
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tidak mau mengganti 

pakaian langsung 

mau pergi bermain 

orang tua langsung  

melarang anak untuk 

pergi bermain. 

 

 4. Apa yang bapak/ibu 

lakukan jika anak 

tidak menuruti atau 

melanggar peraturan 

yang telah bapak/ibu 

buat? 

Memarahinya, orang 

tua berharap jika 

anak sudah di marahi 

seperti itu tidak 

mengulangi lagi 

kesalahan yang tyelah 

di buat 

 

 5. Jika bapak/ibu 

memberikan 

hukuman kepada 

anak, hukuman apa 

yang di  berikan? 

Jika anak masih 

mengulangi 

kesalahan yang sama 

orang tua biasa 

memarahi dan 

mencubit anak 

tersebut 

 

 6. Apakah bapak/ibu 

mengontrol aktivitas 

anak? 

Kadang-kadang, Jika 

Orang tua berada di 

rumah aktivitas anak 

di control ke mana 

anak pergi di pantau 

jikamasih berada di 

lingkungan rumah 

 

 7. Bagaimana cara 

bapak/ibu 

mengontrol aktivitas 

anak? 

Cara orang tua 

mengontrol aktivitas 

anak dengan melihat 

perkembangan anak 

pada setiap harinya 

 

 8. Apakah bapak/ibu 

selalu menuruti 

permintaan anak? 

Orang tua tidak selalu 

menuruti permintaan 

anak 

 

 9. Apakah anak 

bapak/ibu tidak di 

turuti apa yang 

diinginkan apakah 

anak marah? 

Kadang-kadang, 

tetapi orang tua 

memberi pengertian 

dengan baik 

 

 10. Apakah bapak/ibu 

menyiapkan 

perlengkapan shalat  

dan Al-Quran untuk 

anak? 

Iya, orang tua 

menyiapkan 

perlengkapan shalat 

dam Al-Quran untuk 

anak 
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 11. Apakah bapak/ibu 

meminta anak untuk 

belajar 

melaksanakan shalat 

dan membaca Al-

Qur’an?  

Kadang-kadang, 

karena semenjak 

pandemi jarang 

adanya kumpul-

kumpul 

 

 12. Jika anak berbicara 

kasar kepada orang 

tua atau orang yang 

lebih dewasa apakah 

bapak/ibu langsung 

menegur dan 

memberikan 

nasehat?  

Iya, orang tua 

langsung menegur, 

memberikan nasehat 

dengan baik 

 

 

 13. Pada saat keluar 

rumah apakah 

bapak/ibu 

membiasakan 

kepada anak untuk 

bersalaman dan 

mengucapkan salam 

kepada orang tua 

atau orang yang 

lebih dewasa?  

Iya, orang tua 

membiasakan anak 

pada saat keluar 

rumah untuk 

bersalaman terutama 

pada saat pergi 

sekolah maupun 

pulang sekolah 

 

 

 14. Apakah bapak/ibu 

mengajarkan kepada 

anak untuk 

menyayangi ciptaan 

tuhan (hewan dan 

tumbuhan)? 

Iya, orang tua 

mengajarkan kepada 

anak untuk 

menyayangi ciptaan 

tuhan yang ada di 

lingkungan 

 

Sirna Rahmi 

B 

1. Bagaimana cara 

bapak/ibu mengasuh 

anak?  

cara orang tua 

mengasuh anak yaitu 

dengan cara 

menasehati dengan 

baik dan lemah 

lembut  

 

 

 2. Dalam mengasuh 

anak apakah 

bapak/ibu membuat 

peraturan sendiri 

atau sesuai dengan 

keinginan anak? 

Sesuai dengan 

keinginan anak tetapi 

orang tua selalu 

mengawasi 

 

 3. Apakah bapak/ibu 

memberikan 

kebebasan kepada 

Tidak, orang tua 

membatasi aktivitas 

anak 
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anak untuk 

melakukan apa yang 

dia inginkan? 

 4. Apa yang bapak/ibu 

lakukan jika anak 

tidak menuruti atau 

melanggar peraturan 

yang telah bapak/ibu 

buat? 

Orang tua menasehati 

dengan baik agar 

anak mau menurut 

atau mengikuti aturan 

yang telah dibuat 

oleh orang tua secara 

perlahan 

 

 5. Jika bapak/ibu 

memberikan 

hukuman kepada 

anak, hukuman apa 

yang di  berikan? 

Menasehati dengan 

baik agar anak tidak 

mengulangi 

kesalahan 

 

 6. Apakah bapak/ibu 

mengontrol aktivitas 

anak? 

ya, orang tua 

mengontrol tapi ada 

sedikit kebebasan 

 

 7. Bagaimana cara 

bapak/ibu 

mengontrol aktivitas 

anak? 

Cara orang tua 

mengontrol aktivitas 

anak yaitu dengan 

cara melihat 

aktiviatas anak dalam 

keseharian dan selalu 

memberikan nasehat-

nasehat yang baik 

untuk anak 

 

 

 8. Apakah bapak/ibu 

selalu menuruti 

permintaan anak? 

Orang tua selalu 

menuruti permintaan 

anak 

 

 

 9. Apakah anak 

bapak/ibu tidak di 

turuti apa yang 

diinginkan apakah 

anak marah? 

Iya anak biasa marah, 

tetapi orang tua 

memberi pengertian 

dengan baik jika bisa 

dilakukan oleh anak 

maka orang tua 

mengizinkan tetapi 

kalau tidak bisa maka 

kita larang misalnya 

anak bermain jauh 

dari rumah atau anak 

mau bermain pedang-

pedang menggunakan 

kayu biasa kita larang 
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karena kalau kena 

temannya bisa-bisa 

menangis terus 

 10. Apakah bapak/ibu 

menyiapkan 

perlengkapan shalat  

dan Al-Quran untuk 

anak? 

Iya, orang tua 

menyiapkan 

perlengkapan shalat 

dam Al-Quran untuk 

anak 

 

 11. Apakah bapak/ibu 

meminta anak untuk 

belajar 

melaksanakan shalat 

dan membaca Al-

Qur’an?  

Iya, orang tua selalu 

meminta kepada anak 

untuk belajar 

melaksanakan shalat 

dan membaca Al-

Quran 

 

 12. Jika anak berbicara 

kasar kepada orang 

tua atau orang yang 

lebih dewasa 

apakah bapak/ibu 

langsung menegur 

dan memberikan 

nasehat?  

Iya, kita langsung 

tegur dan kita kasi 

nasehat yang terbaik 

sama anak 

 

 13.  Pada saat keluar 

rumah apakah 

bapak/ibu 

membiasakan 

kepada anak untuk 

bersalaman dan 

mengucapkan 

salam kepada orang 

tua atau orang yang 

lebih dewasa? 

Iya, kita 

membiasakan anak 

pada saat keluar 

rumah untuk 

bersalaman terutama 

pada saat pergi 

sekolah maupun 

pulang sekolah 

 

 14. Apakah bapak/ibu 

mengajarkan 

kepada anak untuk 

menyayangi 

ciptaan tuhan 

(hewan dan 

tumbuhan)? 

Iya, kasi tau anak-

anak supaya tidak 

buang sampah 

sembarangan dan kita 

juga  kita ajarkan 

sama anak untuk 

menyayangi ciptaan 

tuhan yang ada di 

lingkungan 

 

 

 

 



199 

 

DOKUMENTASI OBSERVASI AWAL 

 Dokumentasi Anak Saat Bermain Bersama  

 

  

  

 Dokumentasi Anak Saat Belajar     
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DOKUMENTASI WAWANCARA DENGAN ORANG TUA ANAK 

Wawancara dengan orang tua Rajab Akbar 

   

Wawancara dengan orang tua Shofia Aldhalia Hawa 

 

Wawancara dengan orang tua Haslan Berkah 

 

Wawancara dengan orang tua Haimin Syah 
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Wawancara dengan orang tua Agus Fardansyah 

  

Wawancara dengan orang tua Alif Ahmad    

    

Wawancara dengan orang tua Inayah Salsabila 
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Wawancara dengan orang tua Sri Muliyani 
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Curiculum Vitae 

1. Data Pribadi 

Nama    : Wa Ode Maya Lestari 

Nim    : 17010105030 

Tempat/ Tanggal Lahir : Labunti, 13 Juli 1999 

Jenis Kelamin   : Perempuan 

Agama    : Islam 

Pekerjaan   : Pelajar/Mahasiswa 

Anak ke/dari   : 1 dari 5 bersaudara 

Alamat    : Desa Lasalepa Kec. Lasalepa 

Email    : waodemayalestari1379@gmail.com 

2. Riwayat Pendidikan 

SD    : SD Negeri 4 Lasalepa 

SMP    : SMP Negeri 5 Raha 

SMK    : SMK Negeri 3 Raha 

Perguruan Tinggi  : Institut Agama Islam Negeri (IAIN) 

Kendari 

3. Data Orang Tua 

Nama Ayah   : La Ode Lengga 

Pekerjaan   : PNS 

Agama    : Islam 

Nama Ibu   : Karlina (ALM) 

Pekerjaan   : - 

Agama    : Islam 

Kendari, 05 November 2021 

     Penulis 
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