
Lampiran 1.

GARIS-GARIS BESAR PERTANYAAN WAWANCARA

Identitas Informan (diisi oleh peneliti)

a. Nama Informan :
b. Jenis Kelamin :
c. Umur :
d. Status Informan :
e. Alamat Informan :
f. Waktu Wawancara :
g. Tempat Wawancara :

A. Orang Tua
1. Bagaimana cara anda mengajarkan kepada anak untuk selalu berbuat baik?
2. Bagaimana cara anda membimbing anak untuk selalu berpikir positif?
3. Bagaimana cara anda menanamkan sikap tolong menolong pada anak?
4. Bagaimana cara anda mengarahkan anak untuk selalu melaksanakan

sholat?
5. Bagaimana cara anda mengarahkan anak untuk selalu membaca al Qur’an?
6. Bagaimana cara anda melatih dan membiasakan anak untuk berpuasa?
7. Pesan apa yang anda katakan kepada anak dalam menyikapi sebuah

musibah?
8. Bagaimana cara anda mengajarkan rasa sabar kepada anak?
9. Bagaimana cara anda melatih anak untuk selalu berkata jujur?
10. Bagaimana cara anda mengajarkan kepada anak untuk selalu bersyukur?
11. Bagaimana cara anda menanamkan sikap toleran terhadap anak?
12. Bagaimana cara anda melatih anak untuk memiliki sifat adil?
13. Bagaimana sikap anda dalam menanggapi anak ketika berbuat salah?

B. Anak Remaja
1. Bagaimana cara orang tua anda mengajarkan tentang pentingnya berbuat

baik kepada orang lain?
2. Bgaimana cara orang tua membimbing anda untuk selalu berpikir positif?
3. Bagaimana cara orang tua mengarahkan anda untuk selalu tolong

menolong baik kepada orang tua ataupun teman?
4. Pesan apa yang disampaikan orang tua untuk anda tentang melaksanakan

sholat?



5. Bagaimana cara orang tua anda mengarahkan untuk selalu membaca Al
Qur’an?

6. Bagaimana cara orang tua melatih anda untuk melaksakan puasa?
7. Apa yang dikatakan oleh orang tua anda tentang cara menyikapi sebuah

musibah?
8. Bagaimana cara orang tua mengarahkan anda untuk selalu memiliki rasa

sabar?
9. Bagaimana cara orang tua mengarahkan anda untuk selalu membiasakan

berkata jujur?
10. Bagaimana cara orang tua melatih anda untuk membiasakan bersyukur?
11. Bagaimana cara orang tua mengajarkan anda untuk bersikap toleran

terhadap orang lain?
12. Bagaimana cara orang tua melatih anda untuk berrsikap adil?
13. Bagaimana tanggapan orang tua ketika anda berbuat salah?

C. Tokoh Agama
1. Menurut anda bagaimana cara-cara yang harus dilakukan oleh orang tua

dalam memaksimalkan perannya untuk mengembangkan kecerdasan
spiritual anak?

2. Menurut anda solusi seperti apa yang  dapat anda berikan kepada orang tua
dalam mengembangkan kecerdasan spiritual anak?



Lampiran 2.

Instrumen Penelitian

13 Agustus 2017 bapak Masno (orang tua)

Pertanyaan

1. Bagaimana cara anda melatih anak untuk selalu berpikir positif?
Lah itu mas terkadang anak-anak yang punya cita-cita atau keinginan saya
suruh supaya berusaha dengan maksimal untuk menggapai cita-citanya
jangan terlalu serius namun, supaya ketikaa hassilnya tidak sesuia harus
diterima dengan sabar.

2. Bagaimana cara anda menanamkan sikap tolong menolong pada anak?
Nak kalau ada temanmu atau orang lain yang lagi kesusahan itu ditolong
sebisa mungkin baik itu berupa makanan, uang, obat-obatan maupun
lainnya.

13 Agustus 22017 Amin (anak)
Pertanyaan

1. Bagaimana cara orang tua anda membimbing anda untuk selalu berpikir
positif?
Disuruh mewujudkan cita-cita sebisa mungkin dan tidak boleh berpikir
yang tidak-tidak.

14 Agustus 2017 bapak Sutarto (orang tua)

Pertanyaan

1. Pesan apa yang anda katakan kepada anak dalam menyikapi sebuah
musibah?
Saya sering mengatakan kepada anak-anak saya agar ketika kita sedang
terkena musibah hendaknya selalu bersabar sebab apa yang terjadi itu
semua merupakan kehendak yang di atas.

2. Bagaimana cara anda mengarahkan anak yang melakukan perbuatan tidak
baik?
Anak saya bandel mas, kadang dengan bahasa yang lembut anak saya
tidak mau mendengarkan jalan satu-satunya ya saya marahi saja.

14 Agustus 2017 Sinta (anak)
Pertanyaan

1. Bagaimana orang tua anda mengajarkan untuk selalu berbuat baik?



Tidak boleh nakal mas, dan disuruh berbakti sama orang tua.
2. Bagaimana cara orang tua mengarahkan anda untuk melaksanakan sholat?

Kalau saya mas kadang belajar di rumah , kadang ya di mushola disuruh
belajar sholat dan diajak sholat di mushola sholat berjamaah.

3. Apa yang di katakan oleh orang tua anda tentang cara menyikapi sebuah
musibah?
Kalau ada kejadian apapun itu seperti musibah disuruh sabar sambil
mengambil pelajarannya.

15 Agustus 2017 bapak Sutrono (orang tua)
Pertanyaan

1. Mengapa orang tua perlu mengajarkan anak-anak untuk selalu berbuat
baik?
Melatih anak-anak berbuat baik pada Allah dengan mematuhi semua yang
diperintahkannya dan dilarangnya setelah itu berbuat baik kepada sesama
juga.

2. Apa pentingnnya bagi anak untuk selalu tolong menolong baik pada orang
tua maupun pada orang lain?
Kalau ada teman atau orang lain yang kesusahan butuh pertolongan ya di
suruh menolong sebisanya.

3. Mengapa anak harus selalu dilatih dan dibiasakan untuk berpuasa?
Kalau saya mas, setidaknya anak itu sudah begitu mampu untuk bisa
berpuasa sampai setengah hari atau sampai adzan zhuhur kalau itu sudah
bisa dilalui dengan baik sayaa suruh melanjutkan sampai adzan maghrib.

4. Bagaimana cara anda melatih anak untuk memiliki sifat adil?
Bersikap adil memang penting mas, itu juga yang selalu saya ajarkan pada
anak bahwa orang itu harus bersikap adil supaya kita bisa menjadi
pemimpin nantinya.

15 Agustus 2017 bapak Samingan (tokoh agama)
Pertanyaan

1. Mengapa anak perlu diajarkan untuk selalu berbuat baik kepada orang
lain?
Biar terbiasa sejak kecil mas supaya kelak nanti jadi baik.

2. Mengapa orang tua perlu mengajarkan anak-anak remaja untuk bersyukur?
Biar terbiasa sejak kecil supaya nantinya anak memiliki rasa terima kasih
pada Allah ataupun sesamanya.

3. Menurut anda seberapa pentingnya anak diajarkan melaksakan sholat?



Anak-anak itu harus diajarkan sholat supaya besok kalau sudah berumur
baligh sudah sadar akan kewajibannnya sebagai orang islam, akan tetapi
orang tuanyalah yang bertanggung jawab mengajarinya dengan sabar mas
karena sholat itu ibadah yang pertama kali dimintai
pertanggungjawabannya besok pada hari kiamat.

4. Solusi seperti apa yang dapat anda berikan kepada orang tua untuk
menanggulangi kebiasaaan menyimpang anak.?
Saya rasa orang tua perlu memperhatikan perkembangan anak-anaknya
baik itu mencakup prestasi di sekolah, cara bergaulnya dan yang paling
penting lagi mas  masalah keagamaannya, untuk itu orang tua perlu
memiliki waktu yang lebih banyak untuk bersama anak-anaknya.

16 Agustus 2017 bapak Muhlasin (orang tua)
Pertanyaan

1. Bagaimana cara anda membiasakan anak agar mau bersyukur ?
Kalau saya mas setiap anak minta uang atau diberi sama seseorang itu tak
suruh terima kasih dan alhamdulillah.

2. Bagaimana cara anda mengajarkan rasa sabar kepada anak?
Kalau saya memberitahu anak sudah sering supaya tidak rewel, ya saya
suruh supaya sabar dan syukur.

3. Bagaimana cara anda membiasakan anak untuk melaksanakn sholat?
Kalau saya mengawasi semampunya dan sesempatnya saja karena saya
bekerja.

4. Bagaimana cara anda mengarahkan anak untuk selalu membaca al Quran?
Biasanya kalau ada tahlilan ya diajak supaya paham bersosialisasi dan
ngaji supaya kelak bisa mengaji tahlil kann itu penting buat bertetangga.

16 Agustus 2017 bapak Ujang Herawan (orang tua)
Pertanyaan

1. Kenapa bapak mengajak anaknya ke mushola?
Biar terbiasa mas, kalau diajak dari kecil tapi yang saya takuti itu sama
temannya yang mengajak main kalau tidak didampingi nanti malah
mengganggu kekhusu’annya orang lain yang sedang sholat, oleh sebab itu
kalau saya ajak ke musholah mesti saya dampingi, kalau tidak ya sama
kakaknya biar ada yang mengawasi.

2. Menurut anda seberapa pentingnya anak melaksanakan sholat?
Kalau anak tidak dibina ya kemudian hari malah tidak sholat, mumpung
masih kecil



3. Bagaimana cara anda mengarahkan anak untuk selalu membaca al Quran?
Saya tidak bisa mengaji jadi ya anak saya suruh ke pak kyai di musholah
supaya bisa mendoakan bapak dan ibu kalau sudah tiada.

4. Bagaimana cara anda menyampaikan pesan kepada anak agar berbuat
baik?
Anak saya bandel mas, kadang dengan bahasa yang lembut anak saya tidak
mau mendengarkan jalan satu-satunya ya saya marahi saja.

16 Agustus 2017 Iksan (anak)
Pertanyaan

1. Bagaimana cara orang tua anda mengajarkan tentang rasa syukur?
Kalau saya diberi sama siapa saja saya disuruh mengucapkan terima kasih
dan alhamdulillah.

2. Bagaimana cara orang tua anda mengarahkan anda untuk selalu membaca
al Quran?
Kalau saya belajar ngajinya di rumah pak kyai, kadang ya di musholah.

3. Bagaimana cara orang tua mengajarkan anda untuk memiliki sikap
toleran?
Bapak saya mengajarkan untuk tidak pilih-pilih teman mas, baik itu Islam
atau bukan Islam, saya juga harus akrab sama mereka.



Lampiran 3.

Pedoman Observasi

INFORMAN ASPEK YANG DIAMATI KETERANGAN

Orang tua 1. Mengajarkan anak berbuat

baik.

2. Membimbing anak berpikir

positif

3. Menanamkan sikap tolong

menolong

4. Mengarahkan anak untuk

shalat

5. Mengarahkan anak membaca

al Quran

6. Membiasakan anak berpuasa

7. Mengarahkan anak untuk

menyikapi musibah

8. Mengajarkan rasa sabar pada

anak

9. Mengarahkan anak berkata

jujur

10. Mengajarkan anak untuk

bersyukur

11. Menanamkan sifat adil

12. Mengajarkan sikap toleran

13. Menyikapi anak yang berbuat

salah



Anak

Remaja

1. Berbuat baik

2. Berpikir positif

3. Tolong menolong

4. Melaksanakan sholat

5. Membaca al Quran

6. Sikap anak terhadap musibah

7. Sikap sabar anak

8. Berkata jujur

9. Selalu bersyukur

10. Bersifat adil

11. Bersikap toleran



Lampiran 4

Hasil Observasi

INFORMAN ASPEK YANG DIAMATI KETERANGAN

Orang tua 1. Mengajarkan anak

berbuat baik.

2. Membimbing anak

berpikir positif

3. Menanamkan sikap

tolong menolong

4. Mengarahkan anak

untuk sholat

1. Dari hasil pengamatan selama

penelitian orang tua di desa

Margacinta ternyata selalu

mengajarkan untuk selalu berbuat

baik pada anak-anak mereka.

2. Semua orang tua yang  menjadi

informan dalam penelitian ini selalu

membimbing anak-anak mereka untuk

berpikir positif hal ini sesuai dengan

hasil pengamatan yang dilakukan oleh

peneliti faktanya adalah ada salah satu

orang tua yang memberikan pesan

kepada anaknya ketika sedang sakit

demam agar selalu bertawakal kepada

Allah, sabar dan selalu menerima apa

yang telah ditakdirkan untuk anaknya.

3. Dari hasil pengamatan yang dilakukan

peneliti, orang tua yang berada di desa

Margacinta selalu menanamkan sikap

tolong-menolong hal ini sesuai

dengan penglihatan langsung peneliti

ada salah satu orang tua yang

berpesan kepada anaknya untuk

membantu temannya ke sekolah

dengan memberikan tumpangan.

4. Peneliti menemukan fakta bahwa dari

sekian banyaknya orang tua yang

memiliki anak hanya sebagian yang



5. Mengarahkan anak

membaca al Quran

6. Membiasakan anak

berpuasa

7. Mengarahkan anak

untuk menyikapi

musibah

sadar akan pentingnya mengarahkan

anak untuk selalu melaksanakan

sholat. Hal ini dikarenakan para orang

tua yang memiliki kesibukan bekerja

di sawah waktu pulangnya beberapa

menit sebelum waktu sholat

khususnya sholat maghrib sehingga

waktu untuk melaksakan sholat

berjamaah di rumah hampir sama

sekali tidak ada.

5. Dari hasil pengamatan selama

penelitian dilakukan ditemukan fakta

bahwa sebagian orang tua selalu

mengarahkan anaknya untuk

membaca al Quran, namun

pengamatan ini memiliki keterbatasan

waktu dan tempat sebab peneliti tidak

dapat mengamati semua orang tua

yang berada di desa Margacinta

sehingga pengamatan ini hanya

dilakukan pada orang tua yang

menjadi informan.

6. Dari hasil pengamatan yang

dilakukan, peneliti memiliki

keterbatasan dalam menemukan fakta

adanya orang tua yang membiasakan

anaknya berpuasa hal ini dikarenakan

waktu penelitian dilakukan setelah

bulan ramadhan berlalu.

7. Peneliti menemukan fakta bahwa

orang tua di desa Margacinta selalu

mengarahkan anaknya untuk bersabar

jika terkena musibah hal ini sesuai



8. Mengajarkan rasa sabar

pada anak

9. Mengarahkan anak

berkata jujur

10. Mengajarkan anak

untuk bersyukur

dengan penglihatan peneliti bahwa

ada salah satu orang tua yang sedang

menasehati anaknya yang sedang

kehilangan ayam peliharaannya.

Namun pengamatan ini memiliki

keterbatasan dari jumlah informan

yang diamati sebab peneliti tidak

menjadikan seluruh orang tua di desa

Margacinta sebagai informan yang

diamati

8. Dari hasil pengamatan ternyata

sebagian orang tua di desa Margacinta

mengajarkan anaknya untuk bersabar

hal ini sesuai dengan fakta ketika

penulis berkunjung ke rumah salah

satu informan dimana ketika orang tua

memberikan uang jajan kepada anak

sambil berpesan untuk bersabar jika

uang jajan yang diberikan hanya

sedikit.

9. Peneliti menemukan fakta bahwa

orang yang berada di desa Margacinta

selalu mengarahkan anak untuk

berkata jujur namun pengamatan yang

dilakukan oleh peneliti memiliki

keterbatasan sebab pengamatan hanya

dilakukan terhadap orang tua yang

hanya menjadi informan saja.

10. Faktanya sebagian orang tua di desa

Margacinta mengajarkan anaknya

untuk bersyukur kepada Tuhan hal ini

dilihat langsung oleh peneliti ketika

sedang melakukan wawancara



11. Menanamkan sikap adil

12. Mengajarkan untuk

bersifat toleran

13. Menyikapi anak yang

berbuat salah

terhadap seorang informan.

11. Dalam pengamatan yang dilakukan

oleh peneliti faktanya bahwa orang

tua yang berada di Desa

Margacinta sangat paham akan

pentingnya menanamkan sikap adil

hal ini di buktikan dengan cara

mendidik anak mereka.

12. Dalam pengamatan yang dilakukan

oleh peneliti dimana untuk sikap

toleran ini pada dasarnya orang tua

yang berada di Desa Margacinta

sangat intens untuk menanamkan

sikap toleran dimana salah satunya

anak diajarkan untuk tidak perna

membeda-bedakan dalam

berteman.

13. Ternyata tidak semua orang tua

memberikan sikap yang kurang baik

ketika anaknya melakukan kesalahan

hal ini sesuai dengan pengamatan

yang dilakukan oleh peneliti, namun

hal ini tidak terjadi pada salah satu

informan yang mnyikapi kesalahan

yang dilakukan oleh anaknya.



Anak

Remaja

1. Berbuat baik

2. Berpikir positif

3. Tolong menolong

4. Melaksanakan sholat

1. dari hasil pengamatan yang dilakukan

peneliti ternyata tidak semua anak

selalu melakukan perbuatan baik

salah satu contoh ada anak yang

mengejek atau mengolok-olok

temannya dengan saling menyebut

nama orang tua.

2. dari hasil pengamatan ditemukan

fakta bahwa masih ada anak di desa

margacinta yang mampu berpikir

positif namun pengamatan ini

memiliki kekurangan dari segi jumlah

anak yang diamati sebab fakta yang

ditemukan oleh peneliti terjadi pada

saat peneliti melakukan wawancara

terhadap orang tuanya dimana pada

saat itu ada seorang anak yang

dijadikan informan ketika mengetahui

bahwa ayam peliharaannya dicuri

hanya menyimpulkan bahwa semua

ini sudah takdir Tuhan.

3. Dari hasil pengamatan yang dilakukan

peneliti ternyata tidak semua anak di

desa Margacinta sadar akan

pentingnya saling tolong menolong

hal ini sesuai dengan fakta dimana ada

seorang anak yang menertawakan

temannya ketika jatuh dari sepeda

motor.

4. Dari hasil penelitian, penulis

menemukan fakta bahwa sebagian

anak masih enggan melaksanakan

sholat ketika adzan terdengar seperti



5. Membaca al Quran

6. Sikap anak terhadap

musibah

7. Sikap sabar anak

8. Berkata jujur

yang ditemukan oleh peneliti dimana

ada anak yang masih sibuk bermain

ketika adzan shalat maghrib telah

terdengar.

5. Ternyata dari hasil pengamatan yang

dilakukan peneliti menemukan masih

adanya anak yang enggan membaca al

Quran.

6. Pada aspek ini penulis menemukan

fakta jika sebagian anak-anak yang

berada di desa Margacinta masih blum

mampu memaknai setiap musibah

yang terjadi hal ini sesuai dengan

kejadian yang peneliti temukan

dimana ada seorang anak yang marah

ketika sendal jepitnya hilang pada saat

melaksanaksn shalat di mesjid.

7. Dari hasil pengamatan ditemukan

fakta bahwa dari sebagian anak yang

dijadikan informan oleh peneliti

masih kurang memiliki sikap sabar hal

ini sesuai dengan apa yang dilihat

oleh peneliti dimana ada seorang anak

yang ketika diejek justru berbalik

mengejek.

8. Dari hasil pengamatan, peneliti

menemukan masih adanya anak yang

selalu berbohong kepada orang lain

bahkan kepada orang tuanya sendiri

hal ini sesuai dengan apa yang dilihat

oleh peneliti dimana ada seorang anak

yang berbohong ketika ditanyai oleh

salah satu orang tua mengenai siapa



9. Selalu bersyukur

10. Tolerans terhadap
perbedaan

11. Bersikap adil

yang membuang sampah makanan

ringan di dalam masjid bukannya

mengakui kesalahan justru

melimpahkannya kepada anak lain.

9. Tidak semua anak di desa Margacinta

selalu bersyukur sebab peneliti

menemukan fakta bahwa ada seorang

anak yang mengeluh ketika diberi

uang jajan hanya sedikit.

10. Dari hasil pengamatan peneliti

menemukan fakta bahwa secara sadar

anak-anak paham akan pentingnya

sikap toleransi terhadap orang lain

baik dari perbedaan dalam

berpendapat hingga pada perbedaan

agama.

11. Dalam observasi yang dilakukan oleh

peneliti dimana anak-anak yang

berada di Desa Margacinta masih

kurang menerapkan sikap adil





Wawancara dengan seorang anak remaja (Iksan)

Wawancara dengan salah satu orang tua (Masno)



Kantor kepala desa Margacinta

Salah satu masjid yang berada di desa Margacinta



Salah satu potret orang tua yang mengajak anaknya shalat ke mesjid

Kegiatan pengajian yang diikuti oleh anak-anak di desa Margacinta



Salah satu sumber mata pencaharian masyarakat desa Margacinta yakni bertani

Anak remaja yang sedang berwuduh










