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LAMPIRAN 1

Lembar Observasi 1
GAMBARAN KETELADANAN ORANG TUA PADA ANAK DI DESA
BAKU-BAKU

No Aspek yang di amati Baik Kurang Keterangan

1
Memiliki kepedulian
dalam mendidik



Orang tua disini
kurang mempedulikan
dengan perkembagan
anak , terlihat dari
kepeduliannya
memberikan teladan

2 Melaksanakan ibadah 

Ini masih kurang di
mana pada saat
pelaksanaan sholat di
masjid masih sangat
sedikit orang tua yang
hadir sholat.

3
Memberikan contoh
teladan yang baik 

Belum berjalan sesuai
dengan harapan masih
seimbang dengan
perlakuannya atau
tidak memberikan
tekanan

4
Mendidik anak dengan
kejujuran



Masih kurang karna
orang tua kebanyakan
hanya menyuruh
anaknya untuk sholat
atau berbuat kebaikan
tanpa memberi contoh

5

Pembinaan terus di
lakukan  orang tua untuk
pembentukan karakter
yang baik



Tingkat keseriusan
yang perlu di
tingkatkan karena
orang tua mendidik
hanya sebatas
menuyuru shalat
namun aspek lain
belum di sentuh
misalnya perbaikan
akhlak dan moral

1
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No Aspek yang di amati Baik Kurang Keterangan

6 Dukungan pada anak 

Soal dukungan
pendidikan orang tua
cukup memadai
meskipun
keterbatasan ekonomi,
hanya saja oran tua
masih kurang dalam
dukungan perbaikan
akhlak sebab
seringkali anak
dipekerjakan diluar
tupoksinya. Saat ia
harus belajar
waktunuya dipakai
untuk membantu
orang tua bekerja.

7 Ketegasan orang tua 

Cukup tegas dalam
pendidikan dan
perbaikan moral
namun masih terbatas
sempit sebab
penekanannya hanya
melaksanakan shalat 5
waktu

8
Membimbing anak dengan
kebaikan 

Kurang  orang tua
mengayomi anak
lebih berkembang
pribadi
kedewasaannya
karena ia tejun
langsung melakukan
bukan teori

9
Mengajarkan hal -hal yang
baik



Masi kurang selain
perkara sholat orang
tyua juga kurang
mampu membaca
ataupun mengajarkan
Al-Qur,an pada
anaknya

10 Mencerminkan hal positif 

Untuk orang tua
kurang dalam hal
mencerminkan hal-hal
yang baik

11
Usaha membentuk karakter
kepada anak


Usaha orang tua
dalam membentuk
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No Aspek yang di amati Baik Kurang Keterangan
karakter dibutuhkan

12
Apakah orang tua gampang
marah





Bervariasi orang tua
yang berkarakter
seperti itu , hampir
semua orang tua tidak
menginginkan ada
perpecahan di dalam
keluarga

13
Continou dalam mendidik
anak 

Kalau dikatakan
kontinu hanya
sebagian orang tua ,
sebagiannya merasa
biasa – biasa dalam
artian apabila anak
tidak mencari
bimbingan maka akan
seperti itu seterusnya

14
Percaya diri orang tua yang
tinggi dalam mendidik 

Percaya dirinya
cukup, meskipun
dengan hanya
memberikan
keteladanan

15
Lemah lembut dalam
mendidik 

Sebagian orang tua
lemah lembut namun
ada juga yang keras
dalam hal ini untuk
kebaikan  anak karena
sudah karakternya
orang tua

16
Antusias kegitan
keagamaan



Cukup antusias pada
hari – hari besar Islam
, apalagi kalau di
umumkan dan di
perintahkan untuk
memeriahkan ,
masyarakat cukup
bersemangat
meskipun ada
sebagian yang datang
hanya sebatas
mengkonsumsi saja

17 Sosial keagamaan 

Cukup dilaksanakan
dan antusias misalnya
Aqikah, pernikahan,
dansykuran,
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No Aspek yang di amati Baik Kurang Keterangan
masyarakat dan
pemuda serta anak
berbondong – bonding
mengunjungi tempat
kegiatan

18 Budaya keagamaan 

Sunatan missal,
biasanya disertai
dengan adat setempat
dengan perlakuan adat

19 Gotong royong masyarakat 

Gotong royong ini
setiap hari Jum’at
namun kedatangannya
tidak semua
masyarakat minimal
tidak lebih banyak
yang datang daripada
yang tidak datang

20
Penanganan penyimpangan
dimasyarakat



Penyimpangan sering
terjai dikalangan
remaja, terutama
tawuran kalau adaa
kegiatan besar
misalnya pesta
pernikahan di
sebabkan dendam
lama biasanya. namun
kepala Desa langsung
menyelesaikan di
tahap desa
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No Aspek yang di amati Baik Kurang Keterangan

22
Hubungan orang tua dan

anak


Lumayan
persahabatan anatara
anak dan orang tua
terjalin dengan baik
namun yang menjadi
hambatan orang tua
karena anak seringkali
tidak memperhatikan
arahan orang tua.
Kadang – kadang nilai
positifnya tinggi
kadang – kadang juga
negtifnya. Pada
intinya saling
kesepahaman antara
anak dan orang tua
harus dibangun sejak
dini maksudnya sejak
kanak- kanak sudah
terbangun hubungan
emosinya.
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Lembar Observasi 2
GAMBARAN KETELADANAN ORANG TUA PADA ANAK

No Aspek yang di amati Baik Kurang Keterangan

1
Memiliki kepedulian
dalam mendidik 

Orang tua cenderung
hanya mementingkan
persoalan memberikan
nafkah kepada
keluarga dengan
prinsip pendidikan
bisa di dapatkan oleh
anak di sekolah saja

2
Tetap sabar mendidik anak
dalam berbagai masalah 

Ketidak mampuan
orang tua secara
konsisten dan
propesional dalam
menyelesaikan
masalah dalam
keluarga sangat
kurang.

3
Memberikan contoh
teladan yang baik



Secara umum baik itu
persolan normatif
ataupun sosial orang
tua kurang
memperhatikan aturan
dalam agama, ini
terlihat bagaimana
orang melakukan
hubungan manusia
dengan
tuhanya,manusia
dengan manusia dan
alam.

4
Mendidik anak dengan
kejujuran



Jujur dalm
berkata,jujur dalam
bertindak ini
merupakan bagian
yang sangat
berpengaruh terhadap
seorang anak..

5

Pembinaan terus di
lakukan  orang tua untuk
pembentukan karakter
yang baik



Kurangnya pembinaan
yang secara kontinou
dalam keluarga juga
akan menghasilkan
yng kurang pula.

6 Dukungan pada anak  Dukungan dalam hal
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No Aspek yang di amati Baik Kurang Keterangan
persoalan keagamaan
ini sangat kurang
dimana terlihat
kegiatan-kegiatan
yang besifat
keagamaan kurang
partisipatif.

7 Ketegasan orang tua 

Kurangnya penerapan
aturan agama dalam
keluarga memberikan
keluasan kepada anak
untuk melakukan hal-
hal yang kurang baik,
baik itu dalam
keluarga dan
bermasyarakat.

8
Membimbing anak dengan
kebaikan



Kapasitas pemahaman
agama dari orang tua
akan sangat tidak
membantu anak dalam
memberikan asupan
pengalaman secara
normatif.

9
Mengajarkan hal -hal yang
baik 

Ajakan kepada anak
untuk
beribadah,bersosial
yang baik kurang
diperhatikan.

10
Continou dalam mendidik
anak 

Konsistensi dalam
memberikan
pemahaman kepada
anak menyangkut hal-
hal yang kebaiakan.

11
Lemah lembut dalam
mendidik 

Sebagian orang tua
lemah lembut namun
ada juga yang keras
dalam hal ini untuk
kebaikan  anak karena
sudah karakternya
orang tua
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No Aspek yang di amati Baik Kurang Keterangan

12
Antusias kegitan
keagamaan 

Cukup antusias pada
hari – hari besar Islam
, apalagi kalau di
umumkan dan di
perintahkan untuk
memeriahkan ,
masyarakat cukup
bersemangat
meskipun ada
sebagian yang datang
hanya sebatas
mengkonsumsi saja

13 Sosial keagamaan 

Masih kurang di mana
apabial ada kegiatan-
kegian keagamaan
masih kurang
pertisipasi dari orang
tua.

14 Gotong royong masyarakat 

Gotong royong ini
setiap hari Jum’at
namun kedatangannya
tidak semua
masyarakat minimal
tidak lebih banyak
yang datang daripada
yang tidak datang

15
Penanganan penyimpangan
dimasyarakat



Penyimpangan sering
terjai dikalangan
remaja, terutama
tawuran kalau adaa
kegiatan besar
misalnya pesta
pernikahan di
sebabkan dendam
lama biasanya. namun
kepala Desa langsung
menyelesaikan di
tahap desa
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No Aspek yang di amati Baik Kurang Keterangan

16
Hubungan orang tua dan
masyarakat 

Cukup lumaya
silturahim jalan, kalau
ada rezekinya saling
membagi

17
Hubungan orang tua dan
anak 

Hubungan yang
harmonis antara anak
dan orang tua akan
membawa interaktif
yang baik pula bagi
keduanya.
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LAMPIRAN 2

Lembar Observasi 1
GAMBARAN KEPRIBADIAN ANAK DI DESA BAKU-BAKU

No Aspek yang di amati Ya Kurang Keterangan

1
Melaksanakan sholat 5
waktu



Untuk pelaksanaan
sholat ini bisa di
pastikan sangat sedikit
yang melaksanakanya
ini terlihat pelaksanaan
sholat wajib di mesjid
sangat sedikit yanag
melaksanakanya 1,2 3
orang saja.

2
Hormat dan santun kepada
orang tua.



Ini sangat kurang
bagaimana bisa terlihat
dan terdengan interaksi
yang kurang sopan
anatara orang tua dan
anak seperti anak
menghardik,tidak
mendengarkan nasehat
orang tua.

3 Hormat kepada guru


Sagat kurang dimana
ketika seorang anak
bertemu guru dijalan
tdk disapa.kemudian
banyak pelanggran
yang terlihat disekolah
disebabkan siswa tdk
mengerjakan tugas
sekolah.

4
Hormat dan santun kepada
sesama manusia.



Interaksi antara anak ini
kadang kurang beretika
biasanya ada istilah-
istialah yang tidak baik
dilontarkan dalam
berinteraksi.

5
Peduli dan mau membantu
orang lain 

Kebutuhan dan
kepentingan masing
masing membuat ego
bagi anak.
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No Aspek yang di amati Baik Kurang Keterangan

6 Suka belajar 

Pada siang hari bisa
terlihat anak-anak
sekolah bolos,tdk
kesekolah.

7
Tidak menghabiskan
waktu  sia-sia 

Dimana anak sibuk
dengan acara masing
masing ini terlihat
dengan anak yang
bermain game saja
tidak ke mesjid.

8

Menjauhi dan tidak
melakukan kerusakan yang
merugikan dirinya dan
orang lain



Perkelahian biasa
terjadi hanya karena
berbagai macam
persoalan sehingga ada
aturan denda yng di
timpahkan kepada yang
membuat kekacauan.

9
Mencuri menipu dan
berbohong. 

Pencurian kerap terjadi
sehingga pemerintah
desa membuat atuan
mengenai sangsi bagi
pelaku.

10 Pemaaf dan berani 

Persoalan ini juga tidak
dimiliki sebagian anak
di desabaku-baku
terkadang masalah yang
cukup lama susa
dihilangkan atau
termaafkan.

11
Mengonsumsi minuman
keras 

Minuman keras bagai
sesuatu budaya yang
tak terhilangkan dimana
terlihat orang tua dan
anak biasa
menggunakan miras
secara bersama.

12
Menjauhi prilaku seks
bebas


Perilaku ini ada tetapi
minim terjadi
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Lembar Observasi 2
GAMBARAN KEPRIBADIAN ANAK DI DESA BAKU-BAKU

No Aspek yang di amati Ya Kurang Keterangan

1
Melaksanakan sholat 5
waktu



Ini sangat kurang
terlaksana karena pada
waktu-waktu
pelaksanaan sholat biasa
didapati anak-anak masi
sibuk berkeliaran

2
Hormat dan santun
kepada orang tua. 

Bahasa –bahasa yng
bernuansa kasar biasa
terdengar dari anak
kepada orang tua.

3 Hormat kepada guru 

Sagat kurang dimana
ketika seorang anak
bertemu guru dijalan tdk
disapa.kemudian banyak
pelanggran yang terlihat
disekolah disebabkan
siswa tdk mengerjakan
tugas sekolah.

4
Hormat dan santun keda
sesama manusia.



Interaksi antara anak ini
kadang kurang beretika
biasanya ada istilah-
istialah yang tidak baik
dilontarkan dalam
berinteraksi.

5
Peduli dan mau
membantu orang lain



Ini sangat kurang ini
terlihat ketika ada acara
yang membutuhkan
bantuan dari masyarakat
itu kurang berinesiatip
membantu.

6 Suka belajar 

Pada malam hari banyak
yang menghabiskan
waktunya untuk
berkeliaran saja.

7
Tidak menghabiskan
waktu  sia-sia 

Pada saat pelaksaaan
sholat masi banyak yang
sibuk dengan urusan
masing-masing.ada yang
ke kebun ada yang ke
laut ada hanya bercerita
saja.
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No Aspek yang di amati Baik Kurang Keterangan

8

Menjauhi dan tidak
melakukan kerusakan
yang merugikan dirinya
dan orang lain



Perkelahian biasa terjadi
hanya karena berbagai
macam persoalan
sehingga ada aturan
denda yng di timpahkan
kepada yang membuat
kekacauan.

9
Mencuri menipu dan
berbohong.



Pencurian kerap terjadi
sehingga pemerintah
desa membuat atuan
mengenai sangsi bagi
pelaku.

10 Pemaaf dan berani 

Persoalan ini juga tidak
dimiliki sebagian anak di
desabaku-baku terkadang
masalah yang cukup
lama susah dihilangkan
atau termaafkan.

11
Mengonsumsi minuman
keras 

Ini kerap dikonsumsi
anak pada malam hari
ketika ada acara
masyarakat,misalnya
pernikahan.

12
Menjauhi prilaku seks
bebas


Prilaku ini ada tetapi
minim terjadi
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Lampiran 3

PEDOMAN WAWANCARA

1. Bagaimana pola penanaman nilai agama di desa bakau- baku.

2. Bagaimana pola pembiasaan beribadah dari orang tau.

3. Bagaiman kemampuan orang tua  membaca al-qur’an.

4. Bagaimana keteladanan orang tua dalam keluarga

5. Bagaimana Kesadaran orang dalam menanamkan nilai agama pada anak

6. Bagaimana Kondisi perilaku orang tua sehari-hari

7. Bagaimana hubungan prilaku orang tua dan anak.

Catatan: pertanyaan-pertanyaan di atasakan digunakan sebagai pedoman bagi peneliti

dalam melakukan wawancara dengan para informan di lapangan. Karena itu, bentuk

pertanyaan di atas bersifat fleksibel dan dinamis yang dapat di kembangkan sesuai

dengan kebutuhan informasi di lapangan
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LAMPIRAN 4
WAWANCARA  1
Hr/tgl : Selasa 9 januari
Nama : Drs.Abdul Kadir H

Jabatan : Tokoh Masyarakat
Peneliti : Assalamualaikum...bisa minta waktunya pak saya ada keperluan pak.
Informan : Waalaikumsalam.. iya ada apa nak?
Peneliti : saya ada keperluan penelitaian tentang keteladanan orang tua di desa ini

pak oleh karena itu pak saya butuh informasi sama bpk terkait
penelitian saya

Informan : jadi apa  yang bisa saya bantu nak?
Peneliti :  bagaimana menurut bapak kepribadian orang tua di desa baku-ini

mengenai prilaku yang islami?
Informan : memang menyakut keteladanan orang tua di desa baku-baku ini sangat

kurang.
Peneliti : bagaiman bisa kurang pak?
Informan : orang tua secara mayoritas bisa terlihat dan terhitung dalam

pelaksanaan ibadah bisa terhitung sangat sedikit , bagaimana orang tua
mengharapkan anaknya baik dari aspek beribadah ( sholat) sangat
jarang.

Peneliti : bagaimana pola pikir orang tua dalam menanamkan nilai islami pada
anak menurut bapak di desa ini?

Informan : susah, seharusnya orang tua itu sejak kecil sudah harus menanamkan
nilai islami pada anak secara kontinou agar anak sudah terbisa dengan
melakukan hal-hal yang positif.

Peneliti : memang tidak ada upaya orang tua dalam menanamkan nilai islami kah
pak di desa ini?

Informan : bagaimana mau berupaya kesadaran diri untuk memberikan contoh
yang baik saja tidak. Anehnya lagi kebanyakan orang tuo hanya
menyuruh anak tanpa mencontohkan ,saya kira inilah yang menjadikan
anak juga malas melakukan ibadah misalkan.

Peneliti : terima kasih pak atas waktu dan informasinya pak
Informan : iya sama-sama nak

Reduksi data

Anak-anak akan mengikuti orang tuanya. Kalau sejak kecil mereka dididik dan di

latih untuk melaksanakan shalat maka pengaruh akan terbawa-bawa hingga anak

akan menjadi dewasa kelak. Tapi melatih saja belum cukup harus diperkuat

dengan memberi contoh nyata dari orang tua
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WAWANCARA  2

Hr/tgl : Jum’at, 13 Januari 2017

Informan 2

Nama : Abdul Latief

Jabatan : Tokoh Agama

Peneliti : Assalamualaikum..

Invorman : Waalaikumsalam wr.wb

Peneliti : Daho tuangku ai om, ongkora penelitian I kampo ai.

Informan : Apa yang bisa saya bantu nak?

Peneliti : Bagaimana pompaha miu seharusnya orang tua dalam menanamkan
nilai islam pada anak di desa ini?

Informan : Itumi maslahnya nak problemnya sekarang mehinao mia wangi motau
hanya montena anahakono meapu mari pantanao nai
kerjakanokanaampe ana kai da metonda sama orang tua suere
pombeweu suere petae,

Peneliti : Seharusnya kanaampeomo?

informan : Seharusna iso anahako binta mehewu pinokondaumo sambahya
misalno.suuereho iko pengalamanno anahaku binta mehewu ronga
kiowosemu iyapo kai pepokondau sambahya.

Peneliti : Jadi isomo kira2 masalahno mia wangi ikampo

Informan : Manangku dahomo kanaiso gambaranno mia wangi ikampo ai.

Peneliti : Taramakasi deu informasino om

Informan : Ho o nak.

Reduksi data

Pembiasaan ini sangat di butuhkan agar apa yang telah diajarkan kepada anak bisa

lebih tertanam dalam sikap kesehariannya. Hal ini saya buktikan, sebagai contoh

kalu anak sejak kecil sudah dibiasakan shalat maka kebiasaan itu sulit untuk

hilang dari kepribadian anak. Demikian juga biasa menghormati dan menghargai

orang tua atau orang yang lebih tua, dan akhlak keseharian lainya
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WAWANCARA  3

Hr/tgl : Selasa, 24 Februari 2017

Nama : Ahmad Syukur

Jabatan : Pelajar SMA

Peneliti : Assalamualaikum ade.

Informan : Waalaikumsalam ..Ada apa ini kak?

Peneliti : Saya ada keperluan kampus untuk menyelesaikan studi saya.

informan : Jadi,apami ini kak

Peneliti : Ada saya mau tanyakan terkait dengan rutinitas ibadah orang tua
di Desa ini.?

informan : Oh, iya kak

peneliti : Biasanya kamu sholat di mana di rumah apa di mesjid.

informan : Saya jarang sholat kak, biasanya saya sholat di mesjid itupun
jum,at atau di sekolah saja.

peneliti : Memangnya di rumah tidak sholat dengan Bapak?

Informan : Tidak kak

Peenliti : Kenapa ?

Informan : Karna memang orang tua saya jarang saya lihat sholat di rumah
biasanya dia kemesjid kalau hari jum’at saja.

Peneliti : kalau bapakmu tamatan apa maksdnya sekolahnya?

Informan : hanya tamatan SD kak.
Peneliti : ow begitu ya? Trimakasih pale ade atas waktunya..
Informan : sama2 sama kak.

Reduksi data

Terus terang orang tua saya, sesuai dengan yang saksikan jarang melaksanakan

ibadah, baik yang wajib apa lagi yang sunnat. Jarng mengikuti kajian-kajian

keagamaan.  Padahal dari situ di dapatkan ilmu agama. Apalagi orang tua saya

hanya tamatan SD jadi pembekalan ilmu agamanya kurang. Saya lihat dalm

pelaksanaan ibadah kadang-kadang saja.
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WAWANCARA 4

Hr/tgl : Selasa, 24 Februari 2017

Nama : Samsa ,BA

Jabatan : Guru  Mengaji

Peneliti : Assalamualaikum .

Informan : Waalaikumussalam ..Ada apa ini nak?

Peneliti : Saya ada keperluan kampus untuk menyelesaikan studi saya.

informan : Apa itu nak ?

peneliti : Saya ada penelitian di desa ini pak

informan : Kalau boleh tau apa judul penelitianmu nak?

Peneliti : Keteladanan orang tua di Desa ini dalam membentuk kepribadian anak
yang islami pak.

informan : Bagus itu nak, semoga dengan adanya penelitianmu itu dapat memberi
sumbang untuk orang-orang tua di kampong ini bahwa pentingnya
keteladanan orang tua.

Peneliti : Jadi bagaimana pendapatnya menyangkut hal tersebut pak?

Informan : Didesa ini orang tua perlu meningkatkan ibad mereka,kemudian
memberikan contoh ibadah juga. Misalkan bagaiman senantiasa untu
sholat wajib, membaca alquran.

Peneliti : Menurut Bapak kemampuan orang tua dalam Membaca Al-Qur’an
bagaimana?

Informan : Sangat minim sekali ini terlihat banyak orang tua menyuruh anaknya
untuk belajar mengaji pada saya,sedangkan ini kurang optimal menurut
karena saya biasanya saya ke kendari, ke kebun. Apalagi ketika
misalkan setiap orang tua mampu mengajar anaknya kemudian mampu
memahami juga isi kandungan al-quran itu maka ini tentu akan menjadi
pengalaman perkembangan jiwa pada anak.

Reduksi data

Al-Quran merupakan salah satu sumber hukum islam ketika orang tua mampu

mengajarkanya ataupun mengintegrasikanya nilai-nilai yang terkandung di

dalamnya dalam kehidupan ini maka tentu akan memberikan akhlak yang baik

pada anak.
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WAWANCARA 5

Hr/tgl : Selasa, 24 Februari 2017

Nama : M.Yamin

Jabatan : Tokoh Agama.

Peneliti : Assalamualaikum.

Informan : Waalaikumsalam,wr.wb

Peneliti : Maaf boleh minta waktunya pak?

Informan : Iya, hapayyo nak

Peneliti : Daho tuangku ai om kebetulan saya meneliti di Desa ini dan saya rasa
saya butuh informasi terkait pandangan bapak tentang kepribadian
orang tua di desa ini?

Informan : Setengah mati kampung akan terbangun kalau kalau orang tua kurang
memberikan contoh yang baik kepada orang secara umum terutama
kepad anak-anak mereka.

Peneliti : Memangnya bagaimana gambaran akhlaq orang tua di sini pak?

Informan : Mereka masih banyak yang meninggalkan ibadah wajib juga mereka
tdk paham tanggung jawab yang seharusnya ketika menjadi orang tua
misalkan memberi contoh yang baik kepada anak-anak mereka. kalau
oranmg tua sering sholat kemudian mengajak anaknya ke mesjid,
mengajar mengaji dan bagaimana beretika yang baik saya rasa ini akan
menjadi penunjang terbentuknya kepribadian yang baik.

Peneliti. : Terima kasih pak atas waktu dan informasinya.

Informan : Iya sama-sama nak kalau masih ada yang mau ditanyakan silahkan
datang dirumah lagi ya nak.

Peneliti : Iya Pak

Reduksi data

Memang keteladanan kepada anak mutlak harus diberikan bila kita ingin apa yang

kita ajarkan berupa kebaikan-kebaikan, budi pekerti, rutinitas pelaksanaan sholat,

dan ibadah lainya melekat dan diikuti oleh anak dalam kehidupan anak sehari-

hari. Selain itu harus pula selalu disesuaikan antara keteladanan dalam perbuatan

dengan ucapan-ucapan kita. Kalau tidak seperti itu maka susah akan berhasil.
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WAWANCARA 6

Hr/tgl : Selasa 20 Februari 2017

Nama : Gunawan

Jabatan : Kepala Desa

Peneliti : Assalamualaikum.

Informan : Waalaikumussalam,Wr.Wb

Peneliti : Maaf boleh minta waktunya pak?

Informan : Iya ada apa?

Peneliti : Saya ada keperluan sama bpk ini.

Informan : Apa itu?

Peneliti : Saya perlu informasi terkait dengan kondisi masyarakat di desa bpk?

Informan : Saya sudah 4 tahun menjadi kepala desa tetapi belum melihat
perkembangan tentang peningkatan peribadatan begitu-begitu saja
orang tua pada umumnya di desa ini contonya saja kalau hari juma’at
hanya palingan dua saf yang datng di mesjid.

Peneliti : Oh, begitu ya pak..

Informan : Ada lagi yang sangat krusial !

Peneliti : Apa itu pak?

Informan : Selain memang kurangnya keteladanan orang tua opada aspek ibadah,
ada juag persoalan yang  sangat susah di atasi yaitu orang tua dalam
persoalan minuman keras, ini tentunya sangat akan memberi contoh
moral kepada anak yang tidak baik..

Peneliti : Memang ini sering terjadi ya pak?

Informan : Ini memang sering terjadi, sering dilakukan dan saya juga sering
melihatnya secara langsung.

Peneliti : Terus apa yang Bapak lakukan?

Informan : Saya menegurnya dengan baik, misalkan saya berkata kalian ini
seharusnya menjauhi perbuatan dan memperbanyak amalan ibadah, ini
juga tidak baik apa bila di lihat oleh anak-anak kalian. Bagaiamana
kalian mengharapkan anak kalian menjadi anak yang baik kalau Bapak-
Bapak secara tidak langsung memberi contoh yang tidak baik.

Peneliti : Saya rasa ini sangat berterimah kasih atas informasinya pak.

Informan : Iya nak.
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Peneliti : Jadi saya mau pamit mi ini pak.

Informan : Iya nak.

Reduksi data

Memang kondisi masyarakat sekarang sangat memperihatinkan ini juga menjadi
tugas kami sebagai pemerintah untuk menelarai persolan Penyimpangan sering
terjadi dikalangan sebagian oleh orang tua minuman keras tawuran tentunya ini
secara tidak langsung mengajarkan anak-anak mereka untuk di contoh bagi anak
kalau ada kegiatan misalnya pesta pernikahan di sebabakan dendam lama
biasanya.oleh karena hal-tersebut sering terjadi maka pemerintah setempat
membuat peraturan Desa untuk sangsi para pelaku.
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Lampiran 5
Angket

1. Bagaimankah rutinitas pelaksanaan shalat orang tua sehari-hari
a. Rutin
b. Sering
c. Jarang
d. Jarang sekali
e. Tidak pernah

2. Bagaimanakah pengaruh pelaksanaan shalat, orangtuanya terhadap rutinitas
shalat anaknya
a. Berpengaruh sekali
b. Berpengaruh
c. Kadang-kadang berpengaruh
d. Kurang berpengaruh
e. Tidak berpengaruh

3. Bagaiamanakah rutnitas orang tua dalam membaca dan mengajari Al-Qur’an
pada anak
a. Rutin
b. Sering
c. Jarang
d. Jarang sekali
e. Tidak pernah

4. Bagaimanakah pengaruh orang tua terhadap akhlak anaknya
a. Berpengaruh sekali
b. Berpengaruh
c. Kadang-kadang berpengaruh
d. Kurang berpengaruh
e. Tidak berpengaruh

5. Bagaimanakah intensitas orang tua memberikan pemahaman agama pada anak
a. Rutin
b. Sering
c. Jarang
d. Jarang sekali
e. Tidak pernah

6. Bagaimanakh intensitas tentang orang tau yang mengonsumsi miras
a. Rutin
b. Sering
c. Jarang
d. Jarang sekali
e. Tidak pernah
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Catatan: pertanyaan-pertanyaan di atasakan digunakan sebagai pedoman bagi peneliti

dalam pengambilan data dengan memberikan pertanyaan secara tertulis kepada

responden dengan para informan di lapangan.
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Wawancara KepalaDesa Baku-
BakuTentang gambaran umum Desa Dan
Orang tua yang mengonsumsi miras dan

perjudian
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Wawancara tokoh masyarakat tentang
intensitas orang tua dalam melaksanakan

ibadah

Kegiatan Sosial yang melibatkan partisipasi
orang tua dalam melaksanakan pengajian
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Kegiatan Gotong Royong Desa Baku-
Baku

Keadaan Sholat Lima Waktu di Desa
Baku-baku
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Aktivitas Sosial Agama

Aktivitas Remaja dan Orang tua Tua
Permainan yang melibatkan Perjudian Dan

Minuman Khamar



91

Balai Pertemuan Desa Baku-Baku

Pelaksanaan Sholat Jum’at Masjid
Baku-Baku
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