
LAMPIRAN-LAMPIRAN



Lampiran 1

PERAN ORANG TUA TERHADAP PENDIDIKAN AGAMAANAKDI DESA
LAWADA JAYA KECAMATAN SAWERIGADI KABUPATEN MUNA BARAT

Pedoman Wawancara

Nama :

Hari/tgl :

waktu :

1. Bagaimana Bentuk-bentuk peran bapak/ibu terhadap pendidikan Anak?
2. Seberapa besar peran bapak/ibu terhadap pendidikan Agama anak?
3. Apa yang menyebabkan anak-anak malas untuk mengikuti kegiatan pengajian yang

berlangsung setiap sore?
4. Apa yang menyebabkan pendidikan Agama dalam keluarga tidak terlaksanakan, jika kita

sadari bahwa ilmu Agama merupakan sebuah ilmu yang harus diketahui oleh semua
orang?

5. Apa kendala-kendala bapak/ibu dalam melaksanakan pendidikan Agama terhadap anak?
6. Apa yang menyebabkan pendidikan Agama anak dalam desa ini sangat minim?
7. Bagaimana bentuk-bentuk peran bapak/ibu terhadap pendidikan anak?
8. Adakah faktor pendukung pendidikan Agama terhadap anak?
9. Apa yang menjadi faktor penghambat pendidikan Agama terhdapa anak?
10. Bagaimana upaya bapak/ibu untuk meningkatkan pendidikan Agama terhadap anak?
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Asrawati Karimudin

Lampiran 2

Lembar Observasi

Konsep yang diobservasi Hasil observasi
Bagaimana Peran orang
tua terhadap pendidikan

Agama anak di desa
lawada jaya

Pertama, Faktor ekonomi keluarga yang ada
Kedua, Faktor lingkungan
Ketiga, Faktor keluarga.

Faktor Lingkungan Faktor lingkungan sangat mempengaruhi kepribadaian
anak-anak di desa lawada jaya

Faktor lingkungan
keluarga yang ada

Secara umum keluarga yang di Desa Lawada Jaya
termasuk ekonomi menengah ke bawah.
Aktivitas anak sekolah seringkali dilibatkan keluarga
untuk memenuhi kebutuhan keluarga.

Faktor pendukung dan
penghambat pendidikan
Agama terhadap anak di
desa lawada jaya
pendidikan agama
terhadap anak anak  di
desa lawada jaya ?

Dengan berjalannya kegiatan TPA di desa lawad jaya
sudah menjadi salah satu faktor pendukung bagi anak-
anak untuk memahai Agama serta yang menjadi
hamabatan karena Kurangnya perhatian orang tua
terhadap anak-anak serta kurang fahamnya orang tua
terhadap ilmu Agama



Lampiran 3

DOKUMENTASI PENELITIAN

Gambar I Wawancara Bersama Mantan Kepala Desa Lawada Jaya La Odje
mengenai apa yang menyebabkan anak-anak dalam desa banyak yang lebih
mengutamakan bekerja dari pada pendidikan atau sekolah



Gambar II wawancara bersanma Ibu Ratini mengenai peran orang tua terhadap
pendidikan anaknya

Gambar III wawancara dengan Lala anak yang tinggal kelas, kemudian naik kelas
dengan catatan harus pindah sekolah



Gambar IV wawancara bersama ibu Neni mengenai anaknya yang tidak mau
melanjutkan pendidikannya ke jenjang SMP.



Gambar V wawancara bersama Tokoh masyarakat penyebab tidk terlaksankannya
ajaran Agama pada anak

Gambar VI  wawancara bersama masyarakat mengenai penyebab anak-anak putus
sekolah dalam desa














