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Pedoman Wawancara

1. Bagaimana gambaran penghasilan Anda sebagai buruh pengangkut batu di Desa

Tanjung Tiram Kabupaten Moramo Utara?

2. Bagaimana gambaran motivasi belajar anak Anda?

3. Upaya apa yang Anda lakukan untuk memotivasi anak agar giat belajar?

4. Apa kendala yang Anda hadapi dalam memotivasi anak agar giat belajar?

5. Apa faktor pendukung yang memudahkan Anda dalam memotivasi anak agar

giat belajar?
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Lembar Observasi

No Pernyataan
Tanggapan

Ya Tdk

1 Orang tua memiliki penghasilan rendah

2 Orang tua meluangkan waktu memotivasi anak

3 Orang tua memberikan hadiah atas prestasi anak

4 Orang tua memberikan hukuman atas pelanggaran anak

5 Orang tua mendampingi anak belajar

6 Suami bekerjasama dengan istri memotivasi anak

7 Orang tua melengkapi kebutuhan belajar anak
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Catatan Wawancara

Peran Orang Tua Dalam Memotivasi Belajar Anak Kurang Mampu

Di Kecamatan Moramo Utara

Nomor :

Tanggal wawancara : Minggu, 13 Agustus 2017

Informan : La Inta

Tempat wawancara : Rumah Keluarga La Inta

Waktu wawancara :

Gambaran Setting

Rencana wawancara dilaksanakan pada tanggal 13 Agustus 2017. Penulis

menemui subjek penelitian untuk wawancara mengenai peran orang tua dalam

memotivasi belajar anak. Subjek menyambut baik kedatangan penulis. Setelah

menyampaikan maksud kedatangan penulis, maka subjek meluangkan waktu untuk

wawancara.

Wawancara berlangsung selama sekitar 20 menit dalam bentuk wawancara

semi terstruktur. Perolehan data dari hasil wawancara kemudian dicatat oleh penulis.

Data Ucap Laku Informan

Penulis : Assalam alaikum pak

Informan : Waalaikum salam, silahkan masuk, apa yang dapat saya bantu

Penulis : Saya sedang melakukan penelitian tentang buruh pengangkut batu di

sini
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Informan : Penelitian yang berkaitan dengan apa

Penulis : Tentang penghasilan dan motivasi belajar anaknya

Infroman : Jadi apa yang mau ditanyakan, silahkan

Penulis : Terima kasih sebelumnya, bagaimana gambaran penghasilan Anda

sebagai buruh pengangkut batu di Desa Tanjung Tiram Kabupaten

Moramo Utara?

Informan : Penghasilan saya sebagai buruh tidak menentu dan sangat kecil kadang

tidak memenuhi kebutuhan sehari-hari

Penulis : Selanjutnya, bagaimana gambaran motivasi belajar anak Anda?

Informan : Motivasi belajarnya seperti anak-anak yang lain. Kadang rajin kadang

juga malas belajar

Penulis : Selanjutnya upaya apa yang Anda lakukan untuk memotivasi anak agar

giat belajar?

Informan : Saya memberikan hadiah dan hukuman bagi anak. Tapi tidak sering

karena kalau sering jadi biasa tidak dianggap oleh anak. Pemberian

hadiah dan hukuman yang dilakukan dengan mudah, akan

menghilangkan efektivitasnya karena anak akan menjadi jenuh dan tak

mempan dengan hadiah dan hukuman itu.

Penulis : Apa kendala yang Anda hadapi dalam memotivasi anak agar giat

belajar?

Informan : Saya jarang bertemu anak karena pergi kerja jadi saya punya waktu

yang terbatas

Penulis Apa faktor pendukung yang memudahkan Anda dalam memotivasi

anak agar giat belajar?

Informan : Anak saya cukup mengerti dengan keadaan sulit orang tua, sehingga

dia tidak minta yang macam-macam yang menyusahkan orang tua.

Penulis : Baik, terima kasih atas infromasinya, nanti lain kali jika ada hal yang

mau saya tanyakan saya akan ke sini lagi
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Informan : Iya, datang saja kami selalu siap membantu

Penulis : Wassalamu alaikum wr. wb

Informan : Waalaikum salam wr. wb
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Catatan Wawancara

Peran Orang Tua Dalam Memotivasi Belajar Anak Kurang Mampu

Di Kecamatan Moramo Utara

Nomor :

Tanggal wawancara : Sabtu 16 September 2017

Informan : Ayu Lestari

Tempat wawancara : Rumah Keluarga Ayu Lestari

Waktu wawancara :

Gambaran Setting

Rencana wawancara dilaksanakan pada tanggal 16 September  2017. Penulis

menemui subjek penelitian untuk wawancara mengenai peran orang tua dalam

memotivasi belajar anak. Subjek menyambut baik kedatangan penulis. Setelah

menyampaikan maksud kedatangan penulis, maka subjek meluangkan waktu untuk

wawancara.

Wawancara berlangsung selama sekitar 15 menit dalam bentuk wawancara

semi terstruktur. Perolehan data dari hasil wawancara kemudian dicatat oleh penulis.

Data Ucap Laku Informan

Penulis : Assalam alaikum pak

Informan : Waalaikum salam, silahkan masuk, apa yang dapat saya bantu

Penulis : Saya sedang melakukan penelitian tentang buruh pengangkut batu di

sini
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Informan : Penelitian yang berkaitan dengan apa

Penulis : Tentang motivasi belajar anak bapak, jadi kalau bisa saya mau bertemu

dengan anak Bapak.

Infroman : Iya tunggu sebentar saya penggilkan dulu anaknya

Tidak lama kemudian anak pemilik rumah yakni Ayu Lestari datang

Penulis : Terima kasih sudah mau diwawancarai, jadi saya mau menanyakan

beberapa hal

Informan : Iya boleh, silahkan

Penulis : Terima kasih, bagaimana gambaran penghasilan ayah Anda sebagai

buruh pengangkut batu di Desa Tanjung Tiram Kabupaten Moramo

Utara?

Informan : yang saya tau penghasilanya tidak banyak, hanya cukup untuk biasaya

sekolah dan makan sehari-hari.

Penulis : Selanjutnya, bagaimana gambaran motivasi belajar Anda?

Informan : Motivasi belajar saya biasa saja, kalau ada tugas dikerjakan sambil

belajar, jika tidak maka saya tidak belajar

Penulis : Selanjutnya upaya apa yang orang tua Anda lakukan untuk memotivasi

agar giat belajar?

Informan : Kalau saya tidak pergi ke sekolah maka tidak di kasih uang selama 3

hari atau satu minggu, kadang juga dimarahi sama orang tua kalau

tidak pergi ke sekolah. Bahkan bisa sampai dicubit.

Penulis : Apa kendala yang Anda hadapi dalam meningkatkan motivasi belajar?

Informan : Fasilitas yang saya miliki tidak seperti anak-anak yang lain, jadi ini

yang membuat saya malas belajar

Penulis Apa faktor pendukung yang memudahkan Anda dalam memotivasi diri

agar giat belajar?

Informan : Saya sadar orang tua saya tidak mampu secara ekonomi, jadi saya

harus belajar dengan baik bisa berprestasi dan membantu orang tua.
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Penulis : Baik, terima kasih atas infromasinya, nanti lain kali jika ada hal yang

mau saya tanyakan saya akan ke sini lagi

Informan : Iya, silahkan

Penulis : Wassalamu alaikum wr. wb

Informan : Waalaikum salam wr. wb
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Catatan Wawancara

Peran Orang Tua Dalam Memotivasi Belajar Anak Kurang Mampu

Di Kecamatan Moramo Utara

Nomor :

Tanggal wawancara : Sabtu 23 September 2017

Informan : Rahmatia

Tempat wawancara : Rumah Keluarga Rahmatia

Waktu wawancara :

Gambaran Setting

Rencana wawancara dilaksanakan pada tanggal 23 September  2017. Penulis

menemui subjek penelitian untuk wawancara mengenai peran orang tua dalam

memotivasi belajar anak. Subjek menyambut baik kedatangan penulis. Setelah

menyampaikan maksud kedatangan penulis, maka subjek meluangkan waktu untuk

wawancara.

Wawancara berlangsung selama sekitar 15 menit dalam bentuk wawancara

semi terstruktur. Perolehan data dari hasil wawancara kemudian dicatat oleh penulis.

Data Ucap Laku Informan

Penulis : Assalam alaikum

Informan : Waalaikum salam, silahkan masuk, apa yang dapat saya bantu

Penulis : Saya sedang melakukan penelitian tentang motivasi belajar anak buruh

pengangkut batu di sini
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Informan : Penelitian tentang apa

Penulis : Tentang motivasi belajar anak, jadi kalau bisa saya mau bertemu

dengan anak Ibu

Infroman : Iya tunggu sebentar saya penggilkan dulu anaknya

Tidak lama kemudian anak pemilik rumah yakni Rahmatia datang

sambil membawa dua gelas teh.

Penulis : Terima kasih de, sudah mau diwawancarai, jadi saya mau mengajukan

beberapa pertanyaan

Informan : Iya kak, silahkan

Penulis : Terima kasih, bagaimana gambaran penghasilan ayah Anda sebagai

buruh pengangkut batu di Desa Tanjung Tiram Kabupaten Moramo

Utara?

Informan : Kalau penghasilan orang tua saya tidak tau dengan pasti berapa

jumlahnya karena saya tidak pernah dikasih tau dan bertanya tentang

itu.

Penulis : Kalau seandainya diperkirakan atau diberi gambaran singkat?

Informan : Saya dikasih uang jajan dua ribu rupiah perhari kalau mau ke sekolah.

Jelasnya penghasilan oprang tua saya tidak banyak.

Penulis : Selanjutnya, bagaimana gambaran motivasi belajar Anda?

Informan : Saya termasuk sedang-sedang tidak terlalu rajin dan tidak terlalu

malas. Tapi kalau ada tugas atau mau ulangan saya termasuk rajin

belajar.

Penulis : Selanjutnya upaya apa yang orang tua Anda lakukan untuk memotivasi

agar giat belajar?

Informan : Orang tua saya sangat jarang memberikan motivasi, orang tua hanya

bertanya ada tugas atau tidak dari sekolah, kalau ada di tanya lagi

sudah dikerja atau belum. Tapi kalau disuruh belajar atau dimotivasi

jarang sekali.
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Penulis : Apa kendala yang Anda hadapi dalam meningkatkan motivasi belajar?

Informan : Fasilitas yang saya miliki tidak lengkap, buku paket kurang sekali,

tidak ada meja belajar, tidak ada lampu belajar, jadi ini yang membuat

saya malas belajar

Penulis Apa faktor pendukung yang memudahkan Anda dalam memotivasi diri

agar giat belajar?

Informan : Tidak ada

Penulis : Baik, terima kasih atas infromasinya, nanti lain kali jika ada hal yang

mau saya tanyakan saya akan ke sini lagi

Informan : Iya, boleh kak

Penulis : Wassalamu alaikum wr. wb

Informan : Waalaikum salam wr. wb
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Dokumentasi Penelitian

1. Tambang batu di Desa Tanjung Tiram

2. Asnawir, buruh pengangkut batu
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3. Sale, buruh pengangkut batu

4. Udin, buruh pengangkut batu
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5. Lokasi tambang batu di Desa Tanjung Tiram

6. Wawancara dengan La Inta buruh pengangkut batu
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7. Wawancara dengan Rais buruh pengangkut batu

8. Wawan, anak buruh pengangkut batu sedang belajar
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