
 

 

 

 

LAMPIRAN-LAMPIRAN 
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PEDOMAN WAWANCARA 

Pertanyaan Untuk Orang Tua dan Siswa 

1. Bagaimana pandangan bapak/ibu tentang peran sebagai orang tua? Khususnya 

dalam mendidik anak 

2. Bagaimana cara bapak/ibu memberikan pengawasan terhadap kegiatan belajar  

anak, baik di rumah maupun di luar rumah? 

3. Bagaimana cara bapak/ibu membiasakan anak dalam belajarnya? 

4. Bagaimana cara bapak/ibu memberikan tauladan yang baik terhadap anak 

5. Bagaimana cara bapak/ibu memberikan nasihat yang baik terhadap anak? 

6. Menurut bapak/ibu apa kendala utama dalam memberikan pengawasan 

terhadap anak? 

7. Bagaimana cara bapak/ibu mendisiplinkan anak? Contohnya! 

8. Bagaimana cara bapak/ibu menghindarkan anak dari dampak negatif 

lingkungan pergaulan? 

9. Bagaimana cara bapak/ibu meningkatkan kemandirian belajar anak? 

Baik/kurang 

 Pertanyaan untuk Kepala Sekolah dan Guru di MTs Al-Amin Labookeo 

Kabupaten Konawe Selatan 

1. Apa yang bapak/ibu guru fahami tentang kemandirian belajar anak? 

2. Bagaimana cara bapak/ibu guru meningkatkan dan melihat kemandirian belajar 

anak? Contohnya 
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3. Bagaimana pandangan bapak/ibu guru tentang pengawasan orang tua terhadap 

kemandirian belajar siswa di MTs Al-Amin Labokeo? 

4. Bagaimana pandangan bapak/ibu tentang kemandirian belajar siswa di MTs 

Al-Amin Labokeo? 
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HASIL WAWANCARA 

 

 

 

No. 

 

Pertanyaan 

 

Informan/ 

waktu 

 

    

Jawaban 

1. Bagaimana pandangan 

bapak/ibu tentang peran 

sebagai orang tua? 

Khususnya dalam 

mendidik anak 

 

Bapak Bislan 

 

27 Agustus 2017 

 

07.25 

Peran sebagai orang tua 

harus mampu membina 

anak-anaknya dengan 

baik agar tidak 

melakukan perbuatan 

yang tidak diinginkan 

oleh orang tua seperti 

tidak menghargai orang 

tua, malas belajar dan 

tidak mau sekolah. 

Terutama dalam 

mendidik anak orang tua 

harus membimbing serta 

mengawasi anak agar 

memiliki semangat 

dalam bersekolah dengan 

baik dan mampu 

mencapai apa yang 

dicita-citakannya. 
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2. Bagaimana cara 

bapak/ibu memberikan 

pengawasan terhadap 

kegiatan belajar anak, 

baik di rumah maupun di 

luar rumah? 

 

Ibu Rukaya 

 

05 September 

2017 

 

16.50 

Adapun pengawasan 

yang dilakukan terhadap 

anak dengan dua cara, 

yaitu secara langsung 

maupun tidak langsung. 

Secara langsung saat di 

rumah menanyakan 

tentang bagaimana anak 

saat di sekolah seperti 

lingkungan, pelajaran, 

sikap dan lain 

sebagainya. Sedangkan 

secara tidak langsung 

dilakukan melalui orang 

lain maupun melalui 

gurunya. 

3. Bagaimana cara 

bapak/ibu membiasakan 

anak dalam belajarnya? 

Bapak Dasrin 

 

09 September 

2017 

 

07.30 

 

Dalam membiasakan 

kegiatan belajar anak, 

orang tua harus selalu 

mengingatkan anak 

untuk belajar seperti 

belajar malam pada 

pukul 19.00-20.35, 
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mengaji setiap harinya 

pada pukul 17.00. karena  

jika selalu diingatkan 

maka anak akan terbiasa. 

Sehingga tanpa 

diingatkan oleh orang tua 

anak mampu melakukan 

dengan sendirinya. 

4. Bagaimana cara 

bapak/ibu memberikan 

tauladan yang baik 

terhadap anak? 

 

Ibu Riyana 

 

07 September 

2017 

 

17.00 

Dalam memberikan 

tauladan yang baik 

terhadap anak juga harus 

disertai dengan 

pengawasan apakah yang 

dilakukan sesuai dengan 

apa yang orang tua 

lakukan seperti 

melaksanakan ibadah 

sholat, puasa, menolong 

sesama, dan menghargai 

orang lain. 

5. Bagaimana cara 

bapak/ibu memberikan 

nasihat yang baik 

Ibu Riyana 

 

07 September 

Dalam memberikan 

nasihat terhadap anak 

dengan cara baik-baik 
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terhadap anak? 

 

2017 

 

17.00 

 

seperti memanggil dan 

memerintahkannya untuk 

duduk, tidak memarahi 

ataupun meninggikan 

suara, dan 

mengingatkannya saat 

melakukan kesalahan 

agar  anak tidak dapat 

mengulanginya. 

6. Menurut bapak/ibu apa 

kendala utama dalam 

memberikan pengawasan 

terhadap anak? 

 

Ibu Rukaya  

 

05 September 

2017 

 

16.50 

Beberapa Kendala yang 

didapatkan dalam 

pengawasan terhadap 

anak seperti kurang 

mendengarkan nasihat 

orang tua, menentang 

orang tua bahkan 

bergegas saat orang tua 

sedang berbicara. 

7. Bagaimana cara 

bapak/ibu 

mendisiplinkan anak? 

Contohnya! 

 

Bapak Dasrin 

 

09 September 

2017 

 

Mendisiplinkan anak 

dengan cara menegaskan 

anak dalam bersekolah 

ataupun dalam kegiatan 

belajar anak seperti 
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07.30 

 

bangun pagi pada jam 

06.00, berangkat sekolah 

pada jam 06.30 dan lain 

sebagainya 

 

8. Bagaimana cara 

bapak/ibu 

menghindarkan anak dari 

dampak negatif 

lingkungan pergaulan? 

 

Mirnawati 

  

04 Agustus 2017 

 

09.02 

 

Cara menghindarkan 

anak dari hal-hal yang 

negatif yaitu dengan cara 

memberikan bekal 

khususnya dalam 

kehidupannya sehari 

sepeti mengajarkan nilai-

nilai agama agar dapat 

mengetahui mana yang 

baik dilakukan mana 

yang buruk untuk 

dilakukan. 

9. Bagaimana cara 

bapak/ibu meningkatkan 

kemandirian belajar 

anak? Baik/kurang  

 

Bapak Bislan  

 

27 Agustus 2017 

 

07.25 

 

Meningkatkan 

kemandirian belajar anak 

yaitu dengan cara 

meningkatkan motivasi, 

kepercayaan diri anak, 

memperhatikan fasilitas 
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belajar anak dan 

membantu kesulitan 

belajar anak saat anak 

tersebut tidak mampu 

menyelesaikannya 

sendiri. 

 

Hasil Wawancara Kepala Madrsaha dan Guru di MTs Al-Amin Labokeo 

No. Pernyataan Informan/waktu Jawaban 

1. Apa yang bapak/ibu guru 

fahami tentang 

kemandirian belajar siswa? 

 

Ilham Jaya 

 

04 Mei 2017 

 

10.00 

 

Kemandirian belajar 

bukan berarti segala 

sesuatunya dilakukan 

dengan sendiri, tetapi 

kemandirian belajar 

adalah siswa yang 

mampu menyelesaikan 

kesulitan-kesulitannya 

dalam belajar dan tidak 

bergantung terhadap 

orang lain. 

2. Bagaimana cara bapak/ibu 

guru meningkatkan dan 

Nuraida 

 

Cara meningkatkan 

kemandirian belajar 
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melihat kemandirian 

belajar siswa? Contohnya 

 

09 Mei 2017  

 

09.10 

siswa adalah dengan 

memberikan pengajaran 

yang efektif dan efisien 

saat di ruang kelas 

maupun di luar kelas. 

Adapun cara melihat 

kemandirian siswa yaitu 

dengan cara melihat 

keaktifan siswa, 

kepercayaan diri siswa 

sendiri, bertanggung 

jawab dan kekreatifan 

siswa. 

3. Bagaimana pandangan 

bapak/ibu guru tentang 

pengawasan orang tua 

terhadap kemandirian 

belajar siswa di MTs Al-

Amin Labokeo? 

 

Lisnawati 

 

07 Mei 2017 

 

11.10 

 

Pengawasan yang 

dilakukan orang tua 

terhadap siswa disini 

untuk keseluruhan relatif 

kurang bahkan ada yang 

sama sekali tidak 

tersentuh dengan yang 

namanya pengawasan 

dari orang tua. Sehingga 

ada beberapa anak yang 
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melakukan hal yang 

tidak diinginkan oleh 

orang tua maupun guru-

guru di sekolah. 

4. Bagaimana pandangan 

bapak/ibu guru tentang 

kemandirian belajar siswa 

di MTs Al-Amin 

Labokeo? 

 

Ilham Jaya 

 

04 Mei 2017 

 

10.00 

 

Kemandirian belajar 

siswa di MTs Al-Amin 

Labokeo cukup baik. 

Dengan hal ini dapat 

diketahui dengan adanya 

kepercayaan diri 

terhadap siswa sendiri, 

aktif, inisiatif dan 

bertanggung jawab 

seperti adanya kegiatan 

belajar akademik 

maupun nonakademik 

semangat siswa dalam 

kegiatan belajar sangat 

besar. 
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DOKUMENTASI PELAKSANAAN PENELITIAN 

 

 

 

Dokumentasi Wawancara Terhadap Orang Tua Siswa Bersama Ibu RIYANA 

 

 

 

Dokumentasi Wawancara Terhadap Orang Tua Bersama Bapak BISLAN 
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Dokumentasi Wawancara Terhadap Orang Tua Bersama Ibu MIRNAWATI 

 

 
 

Dokumentasi Wawancara Terhadap Orang Tua Bersama Ibu RUKAYA 
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DOKUMENTASI MTS-AL-AMIN LABOKEO KABUPATEN KONAWE 

SELATAN 
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