
Nama Ibu : Masriati 

Nama Anak : Layinatus Syifa (VIII) 

Pedoman Wawancara 

Pedoman Bersifat Umum 

1. Siapa nama ibu? 

Jawab : Masriati 

2. Apakah pekerjaan ibu? 

Jawab : Petani 

3. Dimana Ibu bekerja? 

Jawab : Sawah 

4. Sudah berapa lama ibu bekerja? 

Jawab : Setelah menikah sama bapak sholekan 

5. Berapa jam ibu bekerja setiap hari? 

Jawab : Sekitar enam sampai tuju jam. 

6. Mulai jam berapa sampai jam berapa? 

Jawab : Dari jam 06:40-12:30 kadang kalo sedang panen seharian 

disawah. 

7. Berapa penghasilan ibu perbulan? 

Jawab : Panen 3 bulan sekali, setahun panen padi 2x, tidak ada 

nominal uang karena bentuk penghasilan berupa padi. 

8. Berapa jam ibu bersama anak setiap hari? 



Jawab : Sepulang dari sawah sampai pagi anak-anak sebelum 

berangkat sekolah. 

9. Sebelum berangkat bekerja apakah ibu selalu menyelesaikan 

pekerjaan rumah terlebih dahulu? 

Jawab : Iya, menyiapkan sarapan dan bersih-bersih rumah. 

Pedoman Bersifat Khusus 

A. Komunikasi Orang tua 

1. Apakah anak anda selalu berpamitan ketika mau meninggalkan 

rumah? Mengapa? 

Jawab : Iya, karena itu kuwajiban untuk berpamitan sama orang 

tua, agar orang tua tahu mau pergi kemana dan tidak khawatir. 

2. Apakah anda berpamitan kepada anak ketika mau meninggalkan 

rumah? Mengapa? 

Jawab : Ya kalo sekedar pergi sebentar dan tidak jauh tidak 

pamit, tapi kalo pergi jauh pamit agar anak tau dan tidak nyariin. 

3. Apakah anda selalu menegur/menasehati jika anak anda 

terlambat pulang? Mengapa? 

Jawab : Iya kadang kalo pulang kesorean sealalu saya tanya 

kenapa pulang terlambat. 

4. Apakah anda memberikan jam-jam untuk disiplin kepada anak, 

seperti: sekolah, belajar, bermain, mengaji, dan mengikuti extra 

kurikuler sekolah? Mengapa? 



Jawab : Saya membiarkan syifa bermain selama itu tidak 

melanggar norma agama, tapi kalo sudah sore saya selalu 

menyuruhnya untuk pulang, mandi dan siap-siap berangkat 

mengaji di mushola. 

5. Apakah anda membiasakan anak untuk belajar? 

Jawab : Ya sekedar bertanya ada PR apa tidak. 

6. Apakah anda mengajarkan anak tentang shalat? Mengapa? 

Jawab : Iya karena itu kewajiban. 

7. Apakah ibu masih mengingatkan anak untuk tidak meninggalkan 

shalat 5 waktu? 

Jawab : Iya selalu saya ingatkan. 

8. Apakah anda membiasakan diri dan mengajak anak untuk 

berjamaah kemasjid atau mushola? Mengapa? 

Jawab : Iya, saya hanya menyuruh untuk berjamaah di mushola. 

9. Apakah anda mengajarkan kepada anak untuk berakhlak mulia? 

Mengapa? 

Jawab : Iya, supaya ia menjadi anak yang sholeh/sholehah. 

10. Apakah anda mengajarkan anak untuk membaca al-Qur’an? 

Mengapa? 

Jawab : Iya dulu waktu masih kecil saya dan suami saya 

mengajarinya, tp sekarang dia belajar ngaji di mushola. 

11. Apakah anak anda selalu menggunakan bahasa yang sopan 

ketika berbicara dengan orang ? 

Jawab : Iya. 



12. Apakah anda mengajarkan anak tentang pendidikan agama? 

Mengapa? 

Jawab : Iya, sebisa saya ajarkan kepada anak saya karena itu 

penting buat bekal nantinya, agar ia bisa membedakan mana 

salah benar. 

13. Sejak kapan pendidikan agama anda ajarkan pada anak? 

Jawab : Sejak kecil. 

14. Bagaimana bentuk pendidikan yang anda berikan kepada anak 

dalam hal berperilaku keagamaan yang baik? 

Jawab : Berdoa sebelum makan, mengucapkan salam ketika 

pergi atau pulang dari bepergian dan mengajarka cara berbicara 

yang sopan. 

B. Cara Ngontrol anak 

1. Apakah anda selalu memperhatikan tentang sholat anak anda? 

Jawab : Iya selalau saya tanya udah shalat apa belum. 

2. Apakah anda memperhatikan anak anda saat sedang mengaji? 

Jawab : Iya kalo ngaji dirumah, tapi lebih sering ngaji 

dimushola. 

3. Apakah anda memperhatikan tugas anak anda dirumah? 

Jawab : Kalo saya dirumah selalu saya awasi. 

4. Apakah anda memperhatikan kejujuran anak anda? 

Jawab : Iya, Selelu saya perhatikan. 

5. Apakah anada selalu memperhatikan perilaku anak anda setiap 

hari? 



Jawab : Kalo saya dirumah selalu saya perhatikan. 

6. Apakah faktor yang menghambat anda dalam mendidik anak 

tentang agama? 

Jawab : Ada, yang menghambat saya ya karena saya ini orang 

bodoh dan sibuk mencari nafkah, makanya saya suruh mengaji 

di mushola. 

7. Apakar faktor yang mendukung anda dalam mendidik anak 

dalam pendidikan agama? 

Jawab : Yang mendukung ya karena pendidikan agama 

sangatlah penting untuk kehidupanya kelak, agar bisa 

mendoakan orang tua dan jadi anak yang shaleh/shalehah. 

C. Cara Memberi Penjelasan 

1. Bagaimana sikap anda jika anak menolak perintah anda? 

Jawab : Saya tanya alasannya, kenapa tidak mau, tapi anak saya 

selalu nurut sama saya. 

2. Bagaimana sikap anda jika anak ketahuan berbohong? 

Jawab : Marah, dan saya Tanya alasan kenapa berbohong dan 

memperingati jangan diulangi lagi. 

3. Bagaimana sikap anda jika anak anda berperilaku tidak sopan 

kepada orang lain? 

Jawab : Saya marahin dan saya peringati. 

4. Bagaimana sikap anda jika anak anda berperilaku tidak sesuai 

dengan perintah agama? 

Jawab : Saya marahi dan saya peringati. 



5. Uapaya apa saja yang telah anda lakukan untuk meningkatkan 

pengetahuan agama pada anak? 

Jawab : Saya sekolahkan dari RA, MI, MTs dan saya suruh 

belajar mengaji di mushola. 

D. Cara Memberikan Perhatian/Tanggapan 

1. (+) Bagaimana tanggapan anda jika anak anda rajin melakukan 

shalat? 

Jawab : Senang, Karena saya mengajarkannya agar tidak 

meninggalkan kuwajibannya untuk sholat 5 waktu. 

(-) Bagaiamana tanggapan anda jika anak anda meninggalkan 

shalat? 

Jawab : Saya tegur dan peringati jangan sekali-kali 

meninggalkan kuwajibanmu. 

2. Bagaimana tanggapan anda jika anak rajin membantu dirumah? 

Jawab : Senang, karena saya mengajarkan kepada anak saya 

agar anak saya rajin membantu saya. 

3. Bagaimana tanggapan anda jika anak anda bersikap jujur? 

Jawab : Senang. 

4. Bagaimana tanggapan anda jika anak anda bersikap sopan? 

Jawab : Sangat senang, karena itu juga yang saya ajarkan kepada 

anak saya. 

5. Bagaimana tanggapan anda jika anak anda berperilaku sesuai 

dengan perintah agama? 



Jawab : Senang, Karena itu yang saya ajarkan kepada anak saya 

dari kecil. 

 

        

     Demak, 23 juli 2016 

     Responden, 

 

        

     Masriati 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Nama Ibu : Sipah 

Nama Anak : Ali Imron (VII) 

Pedoman Wawancara 

Pedoman Bersifat Umum 

1. Siapa nama ibu? 

Jawab : Sipah 

2. Apakah pekerjaan ibu? 

Jawab : Petani 

3. Dimana Ibu bekerja? 

Jawab : Sawah 

4. Sudah berapa lama ibu bekerja? 

Jawab : Sudah dari dulu, karena orang tua saya dulu juga petani. 

5. Berapa jam ibu bekerja setiap hari? 

Jawab : Sekitar 6-7 jam. 

6. Mulai jam berapa sampai jam berapa? 

Jawab : Dari jam 06:00 kadan 06:30 sampai jam 12:00 

7. Berapa penghasilan ibu perbulan? 

Jawab : Tidak pasti, tergantung hasil panenya. 

8. Berapa jam ibu bersama anak setiap hari? 

Jawab : Ya sepulang dari sawah selalu sama anak-anak. 

9. Sebelum berangkat bekerja apakah ibu selalu menyelesaikan 

pekerjaan rumah terlebih dahulu? 



Jawab : Iya, menyiapkan sarapan dan bersih-bersih rumah. 

Pedoman Bersifat Khusus 

A. `Komunikasi Orang tua 

1. Apakah anak anda selalu berpamitan ketika mau meninggalkan 

rumah? Mengapa? 

Jawab : Iya, karena itu kuwajiban untuk berpamitan sama orang 

tua, agar orang tua tahu mau pergi kemana dan tidak khawatir. 

2. Apakah anda berpamitan kepada anak ketika mau meninggalkan 

rumah? Mengapa? 

Jawab : Ya kalo pergi jauh selalu pamitan sama anak-anak agar 

tidak khawatir. 

3. Apakah anda selalu menegur/menasehati jika anak anda 

terlambat pulang? Mengapa? 

Jawab : Iya kalo terlambat atau pulang kesorean selalu saya 

tanya, darimana kok jam segini baru pulang. 

4. Apakah anda memberikan jam-jam untuk disiplin kepada anak, 

seperti: sekolah, belajar, bermain, mengaji, dan mengikuti extra 

kurikuler sekolah? Mengapa? 

Jawab : saya memberikan kebebasan kepada anak saya untuk 

bermain dan belajar, tapi masih sering saya ingatkan kalo sudah 

menjelang maghrib agar segera pulang dan siap-siap berangkat 

mengaji dimushola. 

5. Apakah anda membiasakan anak untuk belajar? 



Jawab : Kadang, sekedar meningatkan agar rajin belajar dan 

menanyakan ada PR apa tidak. 

6. Apakah anda mengajarkan anak tentang shalat? Mengapa? 

Jawab : Iya karena itu kuwajiban. 

7. Apakah ibu masih mengingatkan anak untuk tidak meninggalkan 

shalat 5 waktu? 

Jawab : Iya kadang-kadang karena saya yakin anak saya tau 

kuwajibannya. 

8. Apakah anda membiasakan diri dan mengajak anak untuk 

berjamaah kemasjid atau mushola? Mengapa? 

Jawab : Ya saya sekedar menyuruhnya untuk berjamaah 

dimushola, tp kadang saya juga ikut berjamaah kemushola. 

9. Apakah anda mengajarkan kepada anak untuk berakhlak mulia? 

Mengapa? 

Jawab : Iya, supayam ia jadi anak yang sholeh/sholehah. 

10. Apakah anda mengajarkan anak untuk membaca al-Qur’an? 

Mengapa? 

Jawab : Dulu saat masih kecil, sekarang belajar dimushola. 

11. Apakah anak anda selalu menggunakan bahasa yang sopan 

ketika berbicara dengan orang ? 

Jawab : Iya selalu, karena saya selalu mengajarkanya agar 

bertata karma yang sopan. 

12. Apakah anda mengajarkan anak tentang pendidikan agama? 

Mengapa? 



Jawab : Iya sebisa saya ajarkan kepada anak saya. 

13. Sejak kapan pendidikan agama anda ajarkan pada anak? 

Jawab : Sejak kecil. 

14. Bagaimana bentuk pendidikan yang anda berikan kepada anak 

dalam hal berperilaku keagamaan yang baik? 

Jawab : Mengajarkan berdoa sebelum melakukan apapun, dan 

menjalankan kuwajibanya. 

B. Cara Ngontrol anak 

1. Apakah anda selalu memperhatikan tentang sholat anak anda? 

Jawab : Iya, selalu saya tanya udah sholat apa belum. 

2. Apakah anda memperhatikan anak anda saat sedang mengaji? 

Jawab : Jarang, karena ngajinya dimushola. 

3. Apakah anda memperhatikan tugas anak anda dirumah? 

Jawab : Kalo saya dirumah selalu saya awasi. 

4. Apakah anda memperhatikan kejujuran anak anda? 

Jawab : Iya, Selalu saya perhatikan. 

5. Apakah anada selalu memperhatikan perilaku anak anda setiap 

hari? 

Jawab : Kalo saya dirumah selalu saya perhatikan. 

6. Apakah faktor yang menghambat anda dalam mendidik anak 

tentang agama? 

Jawab : Yang menghambat ya karena saya ini orang bodoh dan 

sibuk mencari nafkah. 



7. Apakar faktor yang mendukung anda dalam mendidik anak 

dalam pendidikan agama? 

Jawab : Agar menjadi anak yang sholeh/sholehah agar bisa 

mendoakan orang tuanya. 

C. Cara Memberi Penjelasan 

1. Bagaimana sikap anda jika anak menolak perintah anda? 

Jawab :Anak saya patuh dan nurut sama saya. 

2. Bagaimana sikap anda jika anak ketahuan berbohong? 

Jawab : Saya marahin dan saya tanya kenapa berbohong 

3. Bagaimana sikap anda jika anak anda berperilaku tidak sopan 

kepada orang lain? 

Jawab : Saya marahi dan saya peringati. 

4. Bagaimana sikap anda jika anak anda berperilaku tidak sesuai 

dengan perintah agama? 

Jawab : Saya marahi dan saya peringati 

5. Uapaya apa saja yang telah anda lakukan untuk meningkatkan 

pengetahuan agama pada anak? 

Jawab : Saya sekolahkan dari RA, MI, MTs dan saya suruh 

belajar mengaji di mushola. 

D. Cara Memberikan Perhatian/Tanggapan 

1. (+) Bagaimana tanggapan anda jika anak anda rajin melakukan 

shalat? 

Jawab : Senang sekali karena ia sudah mengerti tentang 

kuwajibanya. 



(-) Bagaiamana tanggapan anda jika anak anda meninggalkan 

shalat? 

Jawab : Saya tegur dan peringati agar tidak meninggalkan 

kuwajibannya. 

2. Bagaimana tanggapan anda jika anak rajin membantu dirumah? 

Jawab : Senang, karena saya juga mengajarkan kepada anak 

saya agar jadi anak yang rajin. 

3. Bagaimana tanggapan anda jika anak anda bersikap jujur? 

Jawab : Senang. 

4. Bagaimana tanggapan anda jika anak anda bersikap sopan? 

Jawab : Sangat senang, karena itu yang saya ajarkan. 

5. Bagaimana tanggapan anda jika anak anda berperilaku sesuai 

dengan perintah agama? 

Jawab : Ya Alhamdulilah senang sekali dan sangat bersyukur. 

 

 

        

     Demak, 23 juli 2016 

     Responden 

 

 

        

     Sipah 



Nama Ibu : Sanah 

Nama Anak : Aris Hidayat (VII) 

Pedoman Wawancara 

Pedoman Bersifat Umum 

1. Siapa nama ibu? 

Jawab : Sanah 

2. Apakah pekerjaan ibu? 

Jawab : Petani 

3. Dimana Ibu bekerja? 

Jawab : Sawah 

4. Sudah berapa lama ibu bekerja? 

Jawab : Sejak dulu keluarga saya petani. 

5. Berapa jam ibu bekerja setiap hari? 

Jawab : 6-7 jam 

6. Mulai jam berapa sampai jam berapa? 

Jawab : Dari jam 07:15 kadang jam 07:30 sampai jam 12:00 

7. Berapa penghasilan ibu perbulan? 

Jawab : Tergantung hasil panenya. 

8. Berapa jam ibu bersama anak setiap hari? 

Jawab : Kerika dirumah sepulang dari sawah. 

9. Sebelum berangkat bekerja apakah ibu selalu menyelesaikan 

pekerjaan rumah terlebih dahulu? 



Jawab : Iya, menyiapkan sarapan buat anak-anak sebelum berangkat 

sekolah dan bersih-bersih rumah. 

Pedoman Bersifat Khusus 

A. `Komunikasi Orang tua 

1. Apakah anak anda selalu berpamitan ketika mau meninggalkan 

rumah? Mengapa? 

Jawab : Iya, karena itu kuwajiban untuk berpamitan sama orang 

tua, agar orang tua tahu mau pergi kemana dan tidak khawatir. 

2. Apakah anda berpamitan kepada anak ketika mau meninggalkan 

rumah? Mengapa? 

Jawab : Ya kalo sekedar pergi sebentar dan tidak jauh tidak 

pamit, tapi kalo pergi jauh pamit agar anak tau dan tidak nyariin. 

3. Apakah anda selalu menegur/menasehati jika anak anda 

terlambat pulang? Mengapa? 

Jawab : iya selalu saya tanya dan nasehati. 

4. Apakah anda memberikan jam-jam untuk disiplin kepada anak, 

seperti: sekolah, belajar, bermain, mengaji, dan mengikuti extra 

kurikuler sekolah? Mengapa? 

Jawab : saya memberikan kebebasan kepada anak saya untuk 

bermain dan belajar, tapi masih sering saya ingatkan kalo sudah 

menjelang maghrib agar segera pulang dan siap-siap berangkat 

mengaji dimushola. 

5. Apakah anda membiasakan anak untuk belajar? 



Jawab :Saya mengingatkan anak saya untuk belajar dan 

mengerjakan PRnya. 

6. Apakah anda mengajarkan anak tentang shalat? Mengapa? 

Jawab : iya karena itu wajib. 

7. Apakah ibu masih mengingatkan anak untuk tidak meninggalkan 

shalat 5 waktu? 

Jawab : Iya, karena saya tidak mau anak saya meninggalkan 

kewajibanya. 

8. Apakah anda membiasakan diri dan mengajak anak untuk 

berjamaah kemasjid atau mushola? Mengapa? 

Jawab : Ya saya menyuruh anak saja jamaah dan kadang juga 

saya ikut berjamaah kemushola. 

9. Apakah anda mengajarkan kepada anak untuk berakhlak mulia? 

Mengapa? 

Jawab : Iya, Supaya ia jadi anak yang baik, anak yang 

shaleh/shalehah. 

10. Apakah anda mengajarkan anak untuk membaca al-Qur’an? 

Mengapa? 

Jawab : Dulu saat masih kecil, sekarang belajar mengaji 

dimushola. 

11. Apakah anak anda selalu menggunakan bahasa yang sopan 

ketika berbicara dengan orang ? 

Jawab :Iya, karena saya selalu mengajarkan tata krama kepada 

anak saya. 



12. Apakah anda mengajarkan anak tentang pendidikan agama? 

Mengapa? 

Jawab :Iya, sebisa saya ajarkan kepada anak saya. 

13. Sejak kapan pendidikan agama anda ajarkan pada anak? 

Jawab : Sejak kecil. 

14. Bagaimana bentuk pendidikan yang anda berikan kepada anak 

dalam hal berperilaku keagamaan yang baik? 

Jawab : Mengajarkan do’a sebelum melakukan sesuatu, 

mengajarkan untuk menghafalkan surat-surat pendek. 

B. Cara Ngontrol anak 

1. Apakah anda selalu memperhatikan tentang sholat anak anda? 

Jawab : Iya, selalu saya tanya udah shalat apa belum 

2. Apakah anda memperhatikan anak anda saat sedang mengaji? 

Jawab : Jarang, karena ngajinya di mushola 

3. Apakah anda memperhatikan tugas anak anda dirumah? 

Jawab :kalau saya dirumah selalalu saya awasi 

4. Apakah anda memperhatikan kejujuran anak anda? 

Jawab :Iya, selalu saya perhatikan 

5. Apakah anada selalu memperhatikan perilaku anak anda setiap 

hari? 

Jawab :Kalau saya di rumah selalu saya perhatikan 

6. Apakah faktor yang menghambat anda dalam mendidik anak 

tentang agama? 

Jawab :yang menghambat saya ya karena saya ini orang bodoh 



7. Apakar faktor yang mendukung anda dalam mendidik anak 

dalam pendidikan agama? 

Jawab :karena pendidikan agama dan pendidikan umum juga 

sangat penting buat kehidupan anak saya, agar jadi anak shaleh 

shalehah dan bekal kelak ketika ia dewasa 

C. Cara Memberi Penjelasan 

1. Bagaimana sikap anda jika anak menolak perintah anda? 

Jawab :saya akan menanyakan alasannya dan menasehatinya 

2. Bagaimana sikap anda jika anak ketahuan berbohong? 

Jawab :Marah, terus menanyakannya ia bohong dan 

menasehatinya 

3. Bagaimana sikap anda jika anak anda berperilaku tidak sopan 

kepada orang lain? 

Jawab :saya peringati 

4. Bagaimana sikap anda jika anak anda berperilaku tidak sesuai 

dengan perintah agama? 

Jawab : saya marahi dan saya nasehati 

5. Uapaya apa saja yang telah anda lakukan untuk meningkatkan 

pengetahuan agama pada anak? 

Jawab :menyekolahkannya di madrasah dan menyuruhnya 

mengaji di mushola 

D. Cara Memberikan Perhatian/Tanggapan 

1. (+) Bagaimana tanggapan anda jika anak anda rajin melakukan 

shalat? 



Jawab : senang sekali, berarti dia sudah tau kewajibannya 

(-) Bagaiamana tanggapan anda jika anak anda meninggalkan 

shalat? 

Jawab :saya tegur dan saya peringati dia agar tidak 

mengulanginya 

2. Bagaimana tanggapan anda jika anak rajin membantu dirumah? 

Jawab : senang, karena saya juga ngajarin agar anak saya rajin 

membantu saya 

3. Bagaimana tanggapan anda jika anak anda bersikap jujur? 

Jawab :senang sekali 

4. Bagaimana tanggapan anda jika anak anda bersikap sopan? 

Jawab :sangat senang itu yang saya ajarkan kepada anak saya 

5. Bagaimana tanggapan anda jika anak anda berperilaku sesuai 

dengan perintah agama? 

Jawab :senang dan bangga. 

Demak, 23 juli 2016 

 Responden 

  

 Sanah 

 

 

 

 



Nama Ibu : Maknunnah 

Nama Anak : Anwarul Anam (VIII) 

Pedoman Wawancara 

Pedoman Bersifat Umum 

1. Siapa nama ibu? 

Jawab : Maknunnah 

2. Apakah pekerjaan ibu? 

Jawab :Petani 

3. Dimana Ibu bekerja? 

Jawab :Sawah 

4. Sudah berapa lama ibu bekerja? 

Jawab :Dari turun temurun keluarga saya  

5. Berapa jam ibu bekerja setiap hari? 

Jawab :sekitar 6-7 jam 

6. Mulai jam berapa sampai jam berapa? 

Jawab :dari jam 06:30-12:00 

7. Berapa penghasilan ibu perbulan? 

Jawab :tergantung hasil panennya 

8. Berapa jam ibu bersama anak setiap hari? 

Jawab :setiap hari setelah dari sawah 

9. Sebelum berangkat bekerja apakah ibu selalu menyelesaikan 

pekerjaan rumah terlebih dahulu? 



Jawab :iya, selalu menyiapkan sarapan dan bersih-bersih rumah 

Pedoman Bersifat Khusus 

A. `Komunikasi Orang tua 

1. Apakah anak anda selalu berpamitan ketika mau meninggalkan 

rumah? Mengapa? 

Jawab :iya, setiap hari saya ajarkan agar berpanutan, karena itu 

kewajiban untuk berpanutan kepada orang tua. 

2. Apakah anda berpamitan kepada anak ketika mau meninggalkan 

rumah? Mengapa? 

Jawab :iya sama pamit sama anak-anak 

3. Apakah anda selalu menegur/menasehati jika anak anda 

terlambat pulang? Mengapa? 

Jawab :iya kadang kalo pulang terlambat selalu saya tanya 

alasan kenapa pulang terlambat. 

4. Apakah anda memberikan jam-jam untuk disiplin kepada anak, 

seperti: sekolah, belajar, bermain, mengaji, dan mengikuti extra 

kurikuler sekolah? Mengapa? 

Jawab :tidak, saya membiarkan waktu anak saya bermain, 

bergaul dan berinteraksi terhadap lingkungan, tapi kalo sudah 

sore saya suruh pulang dan siap-siap untuk pergi kemushola. 

5. Apakah anda membiasakan anak untuk belajar? 

Jawab : saya selalu mengingatkan untuk belajar dan 

mengerjakan PRnya. 



6. Apakah anda mengajarkan anak tentan shalat? Mengapa? 

Jawab : Iya, karena itu kewajiban. 

7. Apakah ibu masih mengingatkan anak untuk tidak meninggalkan 

shalat 5 waktu? 

Jawab : Iya, karena saya tidak ingin anak saya meninggalkan 

kewajibannya. 

8. Apakah anda membiasakan diri dan mengajak anak untuk 

berjamaah kemasjid atau mushola? Mengapa? 

Jawab :Iya, saya Cuma menyuruh saja untuk berjamaah di 

mushola, tapi kadan saya juga ikut berjamaah. 

9. Apakah anda mengajarkan kepada anak untuk berakhlak mulia? 

Mengapa? 

Jawab :Iya, supaya ia jadi anak yang baik, anak yang 

shaleh/shalehah. 

10. Apakah anda mengajarkan anak untuk membaca al-Qur’an? 

Mengapa? 

Jawab : Dulu saat masih kecil, sekarang sudah ada yang 

mengajarinya ngaji dimushola. 

11. Apakah anak anda selalu menggunakan bahasa yang sopan 

ketika berbicara dengan orang ? 

Jawab : iya, karena saya selalu mengajarkan tata krama yang 

baik. 

12. Apakah anda mengajarkan anak tentang pendidikan agama? 

Mengapa? 



Jawab :Iya, sebisa saya ajarkan kepada anak saya. 

13. Sejak kapan pendidikan agama anda ajarkan pada anak? 

Jawab : sejak kecil 

14. Bagaimana bentuk pendidikan yang anda berikan kepada anak 

dalam hal berperilaku keagamaan yang baik? 

Jawab : mengajarkan doa-doa makan, tidur, keluar rumah dan 

lain sebagainya. 

B. Cara Ngontrol anak 

1. Apakah anda selalu memperhatikan tentang sholat anak anda? 

Jawab : iya, kadang saya tanya udah shola tapa belum. 

2. Apakah anda memperhatikan anak anda saat sedang mengaji? 

Jawab : jarang, karena ngajinya si mushola. 

3. Apakah anda memperhatikan tugas anak anda dirumah? 

Jawab : kalo saya dirumah 

4. Apakah anda memperhatikan kejujuran anak anda? 

Jawab : iya saya perhatikan 

5. Apakah anada selalu memperhatikan perilaku anak anda setiap 

hari? 

Jawab : kalo saya dirumah selalu saya perhatikan. 

6. Apakah faktor yang menghambat anda dalam mendidik anak 

tentang agama? 

Jawab : Ada, karena saya harus mencari nafkah, merawat 

tanaman disawah. 



7. Apakar faktor yang mendukung anda dalam mendidik anak 

dalam pendidikan agama? 

Jawab : saya ingin anak saya jadi anak yang sholeh/sholehah. 

C. Cara Memberi Penjelasan 

1. Bagaimana sikap anda jika anak menolak perintah anda? 

Jawab : anak saya sangat patuh dengan saya dan nurut sama 

saya. 

2. Bagaimana sikap anda jika anak ketahuan berbohong? 

Jawab :marah, dan menanyakan alasan kenapa berbohong 

3. Bagaimana sikap anda jika anak anda berperilaku tidak sopan 

kepada orang lain? 

Jawab : saya marahin dan peringati. 

4. Bagaimana sikap anda jika anak anda berperilaku tidak sesuai 

dengan perintah agama? 

Jawab : : saya marahin dan peringati. 

5. Uapaya apa saja yang telah anda lakukan untuk meningkatkan 

pengetahuan agama pada anak? 

Jawab : menyekolahkannya di madrasah dan menyuruhnya 

mengaji di mushola. 

D. Cara Memberikan Perhatian/Tanggapan 

1. (+) Bagaimana tanggapan anda jika anak anda rajin melakukan 

shalat? 

Jawab :Senang sekali, berarti dia sudah tahu kuwajibanya. 



(-) Bagaiamana tanggapan anda jika anak anda meninggalkan 

shalat? 

Jawab : saya peringati dan nasehati agar tidak meninggalkan 

kewajibannya. 

2. Bagaimana tanggapan anda jika anak rajin membantu dirumah? 

Jawab : Senang karena saya mengajarkan agar aanak saya rajin 

membantu saya. 

3. Bagaimana tanggapan anda jika anak anda bersikap jujur? 

Jawab : Senang. 

4. Bagaimana tanggapan anda jika anak anda bersikap sopan? 

Jawab : Senang karena itu yang saya ajarkan kepada anak saya. 

5. Bagaimana tanggapan anda jika anak anda berperilaku sesuai 

dengan perintah agama? 

Jawab : Senang sekali dan bersyukur. 

 

 

 

     Demak, 26 juli 2016 

     Responden, 

 

 

     Maknunnah 

 



Nama Ibu : Maysaroh 

Nama Anak : Ahmad Mudzofar (VIII) 

Pedoman Wawancara 

Pedoman Bersifat Umum 

1. Siapa nama ibu? 

Jawab : Maysaroh 

2. Apakah pekerjaan ibu? 

Jawab : Petani 

3. Dimana Ibu bekerja? 

Jawab : Sawah 

4. Sudah berapa lama ibu bekerja? 

Jawab : Sejak berkeluarga. 

5. Berapa jam ibu bekerja setiap hari? 

Jawab : sekitar 6-7 jam 

6. Mulai jam berapa sampai jam berapa? 

Jawab :Dari jam 06.30 sampai jam 12.00 

7. Berapa penghasilan ibu perbulan? 

Jawab :Tidak pasti 

8. Berapa jam ibu bersama anak setiap hari? 

Jawab :Ya sepulang dari sawah selalu sama anak-anak 

9. Sebelum berangkat bekerja apakah ibu selalu menyelesaikan 

pekerjaan rumah terlebih dahulu? 



Jawab :Iya, menyiapkan sarapan dan bersih-bersih rumah 

Pedoman Bersifat Khusus 

A. `Komunikasi Orang tua 

1. Apakah anak anda selalu berpamitan ketika mau meninggalkan 

rumah? Mengapa? 

Jawab :Setiap hari saya ajarkan agar berpamitan, agar orang tua 

mudah mengawasi pergaulan anaknya. 

2. Apakah anda berpamitan kepada anak ketika mau meninggalkan 

rumah? Mengapa? 

Jawab :Iya, kadang saya juga pamit sama anak 

3. Apakah anda selalu menegur/menasehati jika anak anda 

terlambat pulang? Mengapa? 

Jawab :Kadang kalau pulang terlambat selalu aku tanya alasan 

kenapa pulangnya terlambat. 

4. Apakah anda memberikan jam-jam untuk disiplin kepada anak, 

seperti: sekolah, belajar, bermain, mengaji, dan mengikuti extra 

kurikuler sekolah? Mengapa? 

Jawab :Iya, saya selalu menyuruh anak saya untuk menggunakan 

waktunya untuk belajar. 

5. Apakah anda membiasakan anak untuk belajar? 

Jawab : Saya selalu menyuruhnya belajar. 

6. Apakah anda mengajarkan anak tentan shalat? Mengapa? 

Jawab : Iya, karena itu diwajibkan 



7. Apakah ibu masih mengingatkan anak untuk tidak meninggalkan 

shalat 5 waktu? 

Jawab :Iya, karena saya tidak ingin anak saya meninggalkan 

kewajibannya. 

8. Apakah anda membiasakan diri dan mengajak anak untuk 

berjamaah kemasjid atau mushola? Mengapa? 

Jawab :Ya, saya Cuma menyuruh saja untuk berjamaah di 

mushola tapi kadang saya juga ikut berjamaah. 

9. Apakah anda mengajarkan kepada anak untuk berakhlak mulia? 

Mengapa? 

Jawab :Iya, supaya ia jadi anak yang baik, anak yang sholeh tau 

tata krama 

10. Apakah anda mengajarkan anak untuk membaca al-Qur’an? 

Mengapa? 

Jawab :Dulu saat masih kecil, sekarang sudah ada yang 

ngajarinya ngaji di mushola 

11. Apakah anak anda selalu menggunakan bahasa yang sopan 

ketika berbicara dengan orang ? 

Jawab :iya, karena saya selalu mengajarkan tata krama yang 

baik 

12. Apakah anda mengajarkan anak tentang pendidikan agama? 

Mengapa? 

Jawab :iya, sebatas saya ajarkan kepada anak saya 

13. Sejak kapan pendidikan agama anda ajarkan pada anak? 



Jawab : sejak kecil 

14. Bagaimana bentuk pendidikan yang anda berikan kepada anak 

dalam hal berperilaku keagamaan yang baik? 

Jawab :mengajarkan anak agar selalu mengajarkan sholat 5 

waktu, dan doa kebiasaan setiap hari, doa makan, tidur, dan 

sebagainya. 

B. Cara Ngontrol anak 

1. Apakah anda selalu memperhatikan tentang sholat anak anda? 

Jawab :iya, selalu saya tanya sudah shalat apa belum. 

2. Apakah anda memperhatikan anak anda saat sedang mengaji? 

Jawab :jarang, karena ngajinya di mushola 

3. Apakah anda memperhatikan tugas anak anda dirumah? 

Jawab :kalau saya sudah di rumah selalu saya awasi 

4. Apakah anda memperhatikan kejujuran anak anda? 

Jawab :iya, selalu saya perhatikan 

5. Apakah anada selalu memperhatikan perilaku anak anda setiap 

hari? 

Jawab :kalau saya di rumah selalu saya perhatikan 

6. Apakah faktor yang menghambat anda dalam mendidik anak 

tentang agama? 

Jawab :ada, karena keterbatasan waktu dan minimnya 

pengetahuan saya tentang agama. 

7. Apakar faktor yang mendukung anda dalam mendidik anak 

dalam pendidikan agama? 



Jawab :agar menjadi anak yang sholeh dan sholehah 

C. Cara Memberi Penjelasan 

1. Bagaimana sikap anda jika anak menolak perintah anda? 

Jawab :saya marahin. 

2. Bagaimana sikap anda jika anak ketahuan berbohong? 

Jawab :marahin dan memberi pelajaran sesekali memukul pelan 

sebagai peringatan 

3. Bagaimana sikap anda jika anak anda berperilaku tidak sopan 

kepada orang lain? 

Jawab :saya marahin dan peringati 

4. Bagaimana sikap anda jika anak anda berperilaku tidak sesuai 

dengan perintah agama? 

Jawab :saya marahin dan saya peringati 

5. Uapaya apa saja yang telah anda lakukan untuk meningkatkan 

pengetahuan agama pada anak? 

Jawab : menyekolahkannya dan menitipkan ke mushola untuk 

belajar mengaji 

D. Cara Memberikan Perhatian/Tanggapan 

1. (+) Bagaimana tanggapan anda jika anak anda rajin melakukan 

shalat? 

Jawab : senang sekali, berarti dia sudah tau kewajibannya. 

(-) Bagaiamana tanggapan anda jika anak anda meninggalkan 

shalat? 



Jawab :saya tegur dan peringati dia agar jangan 

meninggalkannya lagi 

2. Bagaimana tanggapan anda jika anak rajin membantu dirumah? 

Jawab :senang, karena saya juga ngajarin agar anak saya rajin 

membantu saya 

3. Bagaimana tanggapan anda jika anak anda bersikap jujur? 

Jawab :Senang 

4. Bagaimana tanggapan anda jika anak anda bersikap sopan? 

Jawab :sangat senang, itu yang saya ajarkan kepada anak saya 

5. Bagaimana tanggapan anda jika anak anda berperilaku sesuai 

dengan perintah agama? 

Jawab :Senang 

 

 

 

        

     Demak, 27 juli 206 

     Responden  

         

 

        

     Mayasaroh 

 



Nama Ibu : Istiqomah 

Nama Anak : Muhammad Husni Mubarok 

Pedoman Wawancara 

Pedoman Bersifat Umum 

1. Siapa nama ibu? 

Jawab :Istiqomah 

2. Apakah pekerjaan ibu? 

Jawab :Petani 

3. Dimana Ibu bekerja? 

Jawab :Sawah 

4. Sudah berapa lama ibu bekerja? 

Jawab :pertama berkeluarga 

5. Berapa jam ibu bekerja setiap hari? 

Jawab :sekitar 6-7 jam 

6. Mulai jam berapa sampai jam berapa? 

Jawab :kurang lebih jam 06.45 sampai dengan jam 12.00 

7. Berapa penghasilan ibu perbulan? 

Jawab :tidak pasti, tergantung hasil panen 

8. Berapa jam ibu bersama anak setiap hari? 

Jawab :sepulang dari sawah 

9. Sebelum berangkat bekerja apakah ibu selalu menyelesaikan 

pekerjaan rumah terlebih dahulu? 



Jawab :iya, menyiapkan sarapan, bersih-bersih rumah 

Pedoman Bersifat Khusus 

A. `Komunikasi Orang tua 

1. Apakah anak anda selalu berpamitan ketika mau meninggalkan 

rumah? Mengapa? 

Jawab : .setiap hari saya ajarkan agar berpamitan, agar orang tua 

mudah mengawasi pergaulan anaknya. 

2. Apakah anda berpamitan kepada anak ketika mau meninggalkan 

rumah? Mengapa? 

Jawab : ia, saya juga pamit sama anak-anak  

3. Apakah anda selalu menegur/menasehati jika anak anda 

terlambat pulang? Mengapa? 

Jawab : kadang kalau pulang terlambat, selalu aq tanya kenapa 

pulangnya terlambat 

4. Apakah anda memberikan jam-jam untuk disiplin kepada anak, 

seperti: sekolah, belajar, bermain, mengaji, dan mengikuti extra 

kurikuler sekolah? Mengapa?   

Jawab : tidak, saya membiarkan waktu anak saya bermain, 

bergaul dan berinteraksi sama lingkungan, tapi kalau sudah sore 

saya suruh puylang dan siap-siao oergi  ki mushola 

5. Apakah anda membiasakan anak untuk belajar? 

Jawab : saya selalu mengingatkan untuk belajar dan 

mengerjakan PR nya 



6. Apakah anda mengajarkan anak tentan shalat? Mengapa? 

Jawab : ia, karena itu kewajiban 

7. Apakah ibu masih mengingatkan anak untuk tidak meninggalkan 

shalat 5 waktu? 

Jawab : ia, karena saya tidak inigin anak saya meninggalkan 

kewajibannya 

8. Apakah anda membiasakan diri dan mengajak anak untuk 

berjamaah kemasjid atau mushola? Mengapa?  

Jawab :ya saya cuman menyuruh saya untuk berjamaah di 

mushola, tapi kadang saya jiga ikut berjamaah 

9. Apakah anda mengajarkan kepada anak untuk berakhlak mulia? 

Mengapa? 

Jawab : ia, supaya ia menjadi anak yang baik, anak yang soleh 

dan solehah 

10. Apakah anda mengajarkan anak untuk membaca al-Qur’an? 

Mengapa? 

Jawab : dulu saat masih kecil, sekarang udah yang ngajarinya 

ngaji di mushola 

11. Apakah anak anda selalu menggunakan bahasa yang sopan 

ketika berbicara dengan orang ?  

Jawab : ia, selalu karena saya mengajarkan tata krama yang baik 

12. Apakah anda mengajarkan anak tentang pendidikan agama? 

Mengapa? 

Jawab : ia, sebisa saaya ajarkan kepada anak saya  



13. Sejak kapan pendidikan agama anda ajarkan pada anak? 

Jawab : sejhak kecil  

14. Bagaimana bentuk pendidikan yang anda berikan kepada anak 

dalam hal berperilaku keagamaan yang baik?  

Jawab : mengajarkan anak selalu mengerjakan sholat 5 waktu, 

dan doa kebiasaan setiap hari, doa makan tidur dan sebagainya 

B. Cara Ngontrol anak 

1. Apakah anda selalu memperhatikan tentang sholat anak anda? 

Jawab :ia, selalu saya tanya sudah shola tapa belum 

2. Apakah anda memperhatikan anak anda saat sedang mengaji? 

Jawab :kalau nagji dirumah, sering ngaji di mushola 

3. Apakah anda memperhatikan tugas anak anda dirumah? 

Jawab :kalau saya dirumah selalu saya awasi 

4. Apakah anda memperhatikan kejujuran anak anda? 

Jawab :ia, selalu saya perhatikan 

5. Apakah anada selalu memperhatikan perilaku anak anda setiap 

hari? 

Jawab :kalau saya dirumah selalu saya perhatikan 

6. Apakah faktor yang menghambat anda dalam mendidik anak 

tentang agama? 

Jawab :ada, yang menghabt saya ya saya ini orang bodoh dan 

sibuk mencari nafkah, makanya saya suruh mengaji di mushola 

7. Apakar faktor yang mendukung anda dalam mendidik anak 

dalam pendidikan agama? 



Jawab : yang mendukung karena pendidikan agama sangat 

penting buat kehidupan anak saya,agar bisa mendoakan orang 

tua saya dan menjadi anak yanag soleh dan solehah 

C. Cara Memberi Penjelasan 

1. Bagaimana sikap anda jika anak menolak perintah anda? 

Jawab :saya cari tau kenapa dia tidak mau 

2. Bagaimana sikap anda jika anak ketahuan berbohong? 

Jawab : marah, kecewa, dan mencari alasan kenapa kok 

bohonhgg, kemudian menasehatinya ketika sudah tepat timernya 

3. Bagaimana sikap anda jika anak anda berperilaku tidak sopan 

kepada orang lain? 

Jawab :saya menasehati dan peringati agar tidak mengulanginya 

4. Bagaimana sikap anda jika anak anda berperilaku tidak sesuai 

dengan perintah agama? Saya marahi dan saya peringati 

Jawab : 

5. Uapaya apa saja yang telah anda lakukan untuk meningkatkan 

pengetahuan agama pada anak?  

Jawab : Saya orang bodoh, anak saya tak sekolahkannyadan say 

suruh beklajar ngaji dimushola agar tidak bodoh seperti saya 

D. Cara Memberikan Perhatian/Tanggapan 

1. (+) Bagaimana tanggapan anda jika anak anda rajin melakukan 

shalat? 

Jawab : senag sekali, berarti dia sudah tau kewajibannya 



(-) Bagaiamana tanggapan anda jika anak anda meninggalkan 

shalat? 

Jawab :saya tegur dan peringati dia agar jangan 

meninggalkannya lagi 

2. Bagaimana tanggapan anda jika anak rajin membantu dirumah? 

Jawab :senang, karena saya juga ngajarin agar anak saya rajin 

membantu saya 

3. Bagaimana tanggapan anda jika anak anda bersikap jujur? 

Jawab :senang  

4. Bagaimana tanggapan anda jika anak anda bersikap sopan? 

Jawab : sangat senang, itu yang saya ajarkan pada anak saya 

5. Bagaimana tanggapan anda jika anak anda berperilaku sesuai 

dengan perintah agama? 

Jawab :ya alhamdulilah, senang dan sangat bersyukur 

 

 

Demak, 30 Juli 2016                                                                     

Responden 

 

 

Istiqomah 

 

 

 



Nama Ibu : Khotijah 

Nama Anak : Akhmat Yusuf 

Pedoman Wawancara 

Pedoman Bersifat Umum 

1. Siapa nama ibu? 

Jawab :Khotijah 

2. Apakah pekerjaan ibu? 

Jawab :Petani 

3. Dimana Ibu bekerja? 

Jawab :Sawah 

4. Sudah berapa lama ibu bekerja? 

Jawab : pertama berkeluarga  

5. Berapa jam ibu bekerja setiap hari? 

Jawab : sekitar 6 sampai 7 jam 

6. Mulai jam berapa sampai jam berapa? 

Jawab : kurang lebih 06.45 – 12.00 

7. Berapa penghasilan ibu perbulan? 

Jawab : tidak pasti, tergantumng hasil panen 

8. Berapa jam ibu bersama anak setiap hari? 

Jawab : sepulang dari sawah 

9. Sebelum berangkat bekerja apakah ibu selalu menyelesaikan 

pekerjaan rumah terlebih dahulu? 



Jawab : Iya, menyiapkan sarapan, bersih-bersih rumah 

Pedoman Bersifat Khusus 

A. `Komunikasi Orang tua 

1. Apakah anak anda selalu berpamitan ketika mau meninggalkan 

rumah? Mengapa? 

Jawab : setiap hari saya ajarkan agar berpamitan, agar orang tua 

mudah mengawasi pergaulan anaknya. 

2. Apakah anda berpamitan kepada anak ketika mau meninggalkan 

rumah? Mengapa? 

Jawab : iya, kadang saya juga pamit sama anak. 

3. Apakah anda selalu menegur/menasehati jika anak anda 

terlambat pulang? Mengapa? 

Jawab : kadang kalau pulang terlambat, selalu saya tanya alasan 

kenapa pulangnya terlambat 

4. Apakah anda memberikan jam-jam untuk disiplin kepada anak, 

seperti: sekolah, belajar, bermain, mengaji, dan mengikuti extra 

kurikuler sekolah? Mengapa? 

Jawab : iya, saya selalu menyuruh anak saya untuk 

menggunakan waktunya untuk belajar. 

5. Apakah anda membiasakan anak untuk belajar? 

Jawab : saya selalu menyuruhnya belajar 

6. Apakah anda mengajarkan anak tentan shalat? Mengapa? 

Jawab : iya, karena itu kewajiban 



7. Apakah ibu masih mengingatkan anak untuk tidak meninggalkan 

shalat 5 waktu? 

Jawab : iya, karena saya tidak ingin anak saya meninggalkna 

kewajibannya 

8. Apakah anda membiasakan diri dan mengajak anak untuk 

berjamaah kemasjid atau mushola? Mengapa? 

Jawab : iya, saya Cuma menyuruh saja untuk berjama’ah di 

mushalla, tapi kadang saya ikut berjama’ah 

9. Apakah anda mengajarkan kepada anak untuk berakhlak mulia? 

Mengapa? 

Jawab : iya, supaya iya jadi anak baik, anaka yang sholeh dan 

tahu tatakrama 

10. Apakah anda mengajarkan anak untuk membaca al-Qur’an? 

Mengapa? 

Jawab : dulu saat masih kecil, sekarang sudah ada yang 

mengajari di musholla 

11. Apakah anak anda selalu menggunakan bahasa yang sopan 

ketika berbicara dengan orang ?  

Jawab : iya, selalu karena saya selalu mengajarkan tatakrama 

yang baik 

12. Apakah anda mengajarkan anak tentang pendidikan agama? 

Mengapa? 

Jawab : iya, sebisa saya ajarkan kepada anak saya 

13. Sejak kapan pendidikan agama anda ajarkan pada anak? 



Jawab : sejak kecil 

14. Bagaimana bentuk pendidikan yang anda berikan kepada anak 

dalam hal berperilaku keagamaan yang baik? 

Jawab : mengajarkan anak agar selalu mengerjakan shalat lima 

waktu, dan do’a kebiasaan setiap hari, do’a makan, tidur dsb. 

B. Cara Ngontrol anak 

1. Apakah anda selalu memperhatikan tentang sholat anak anda? 

Jawab : iya, selalu saya tanya sudah shalat atau belum 

2. Apakah anda memperhatikan anak anda saat sedang mengaji? 

Jawab : jarang, karena ngajinya di musholla  

3. Apakah anda memperhatikan tugas anak anda dirumah? 

Jawab : kalau saya di rumah selalu saya awasi 

4. Apakah anda memperhatikan kejujuran anak anda? 

Jawab : iya, selalu saya perhatikan 

5. Apakah anada selalu memperhatikan perilaku anak anda setiap 

hari? 

Jawab : kalau saya di rumah selalu saya perhatikan 

6. Apakah faktor yang menghambat anda dalam mendidik anak 

tentang agama? 

Jawab : ada, karena keterbatasan waktu dan minimnya 

pengetahuan saya tentang agama 

7. Apakar faktor yang mendukung anda dalam mendidik anak 

dalam pendidikan agama? 

Jawab : agar menjadi anak yang sholeh dan sholehah 



C. Cara Memberi Penjelasan 

1. `Bagaimana sikap anda jika anak menolak perintah anda? 

Jawab : saya cari tahu kenapa alasan dia tidak mau 

2. Bagaimana sikap anda jika anak ketahuan berbohong? 

Jawab : marah, kecewa, dan mencari alasan kenapa kok bohong 

kemudian menasihatinya ketika sudah tepat timingnya 

3. Bagaimana sikap anda jika anak anda berperilaku tidak sopan 

kepada orang lain? 

Jawab : saya nasihati dan peringati agar tidak mengulanginya  

4. Bagaimana sikap anda jika anak anda berperilaku tidak sesuai 

dengan perintah agama?  

Jawab : Saya marahi dan saya peringati 

5. Uapaya apa saja yang telah anda lakukan untuk meningkatkan 

pengetahuan agama pada anak? 

Jawab : saya orang bodoh, anak saya tak sekolahkan dan saya 

suruh belajar mengaji di musholla agar tidak bodoh seperti saya 

D. Cara Memberikan Perhatian/Tanggapan 

1. (+) Bagaimana tanggapan anda jika anak anda rajin melakukan 

shalat? 

Jawab : senang sekali, berarti dia sudah tahu kewajibannya 

(-) Bagaiamana tanggapan anda jika anak anda meninggalkan 

shalat? 

Jawab : saya tegur dan saya peringati dia agar jangan 

meninggalkannya lagi 



2. Bagaimana tanggapan anda jika anak rajin membantu dirumah? 

Jawab : senang, karena saya juga ngajarin agar anak saya rajin 

membantu saya 

3. Bagaimana tanggapan anda jika anak anda bersikap jujur? 

Jawab : senang 

4. Bagaimana tanggapan anda jika anak anda bersikap sopan? 

Jawab : sangat senang, itu yang saya ajarkan kepada anak saya 

5. Bagaimana tanggapan anda jika anak anda berperilaku sesuai 

dengan perintah agama? 

Jawab : senang 
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Nama Ibu : Alfiyah 

Nama Anak : Arif Lukmanul Hakim 

Pedoman Wawancara 

Pedoman Bersifat Umum 

1. Siapa nama ibu? 

Jawab : Alfiyah 

2. Apakah pekerjaan ibu? 

Jawab : Petani 

3. Dimana Ibu bekerja? 

Jawab : Sawah 

4. Sudah berapa lama ibu bekerja? 

Jawab : Pertama berkelurga 

5. Berapa jam ibu bekerja setiap hari? 

Jawab : sekitar 6-7 jam 

6. Mulai jam berapa sampai jam berapa? 

Jawab : kurang lebih 06.45-12.00 

7. Berapa penghasilan ibu perbulan? 

Jawab : tidak pasti, tergantung hasil panen 

8. Berapa jam ibu bersama anak setiap hari? 

Jawab : sepulang dari sawah 

9. Sebelum berangkat bekerja apakah ibu selalu menyelesaikan 

pekerjaan rumah terlebih dahulu? 



Jawab : iya, menyiapkan sarapan, bersih-bersih rumah 

Pedoman Bersifat Khusus 

A. `Komunikasi Orang tua 

1. Apakah anak anda selalu berpamitan ketika mau meninggalkan 

rumah? Mengapa? 

Jawab : setiap hari saya ajarkan agar berpamitan, agar orang tua 

mudah mengawasi pergaulan anaknya 

2. Apakah anda berpamitan kepada anak ketika mau meninggalkan 

rumah? Mengapa? 

Jawab : iya, saya juga pamit sama anak-anak 

3. Apakah anda selalu menegur/menasehati jika anak anda 

terlambat pulang? Mengapa? 

Jawab : kadang kalau pulang terlambat selalu saya tanya alasan 

kenapa pulangnya terlambat 

4. Apakah anda memberikan jam-jam untuk disiplin kepada anak, 

seperti: sekolah, belajar, bermain, mengaji, dan mengikuti extra 

kurikuler sekolah? Mengapa? 

Jawab : tidak, saya membiarkan waktu anak saya bermain, 

bergaul dan berinteraksi sama lingkungan, tapi kalau sudah sore 

saya suruh pulang dan siap-siap untuk berangkat ke musholla  

5. Apakah anda membiasakan anak untuk belajar? 

Jawab : saya selalu mengingatkan untuk belajar dan 

mengerjakan PRnya  



6. Apakah anda mengajarkan anak tentan shalat? Mengapa? 

Jawab : iya, karena itu kewajiban 

7. Apakah ibu masih mengingatkan anak untuk tidak meninggalkan 

shalat 5 waktu? 

Jawab : iya, karena saya tidak ingin anak saya meninggalkan 

kewajibannya 

8. Apakah anda membiasakan diri dan mengajak anak untuk 

berjamaah kemasjid atau mushola? Mengapa? 

Jawab : iya, saya Cuma menyuruh saja untuk berjama’ah di 

musholla, tapi kadang saya juga ikut berjama’ah 

9. Apakah anda mengajarkan kepada anak untuk berakhlak mulia? 

Mengapa? 

Jawab : iya, supaya dia jadi anak yang baik, anak yang 

sholeh/sholehah  

10. Apakah anda mengajarkan anak untuk membaca al-Qur’an? 

Mengapa? 

Jawab : dulu saat masih kecil, sekarang sudah ada yang 

mengajari ngaji di musholla 

11. Apakah anak anda selalu menggunakan bahasa yang sopan 

ketika berbicara dengan orang ? 

Jawab : iya, selalu karena saya selalu mengjarkan tatakrama 

yang baik 

12. Apakah anda mengajarkan anak tentang pendidikan agama? 

Mengapa? 



Jawab : iya, sebisa saya ajarkan kepada anak saya 

13. Sejak kapan pendidikan agama anda ajarkan pada anak? 

Jawab : sejak kecil 

14. Bagaimana bentuk pendidikan yang anda berikan kepada anak 

dalam hal berperilaku keagamaan yang baik? 

Jawab : mengajarkan anak agar selalu mengerjakan shalat 5 

waktu, dan do’a kebiasaan setiap hari, do’a makan, tidur dsb. 

B. Cara Ngontrol anak 

1. Apakah anda selalu memperhatikan tentang sholat anak anda? 

Jawab : Iya, kadang saya tanya udah shola tapa belum 

2. Apakah anda memperhatikan anak anda saat sedang mengaji? 

Jawab : Jarang, karena ngajinya di mushola 

3. Apakah anda memperhatikan tugas anak anda dirumah? 

Jawab : kalau saya di rumah 

4. Apakah anda memperhatikan kejujuran anak anda? 

Jawab :iya saya perhatikan 

5. Apakah anada selalu memperhatikan perilaku anak anda setiap 

hari? 

Jawab : kalau saya di rumah selalu saya perhatikan 

6. Apakah faktor yang menghambat anda dalam mendidik anak 

tentang agama? 

Jawab : karena saya harus membantu mencari nafkah dan 

kekurangan pengetahuan tentang agama 



7. Apakar faktor yang mendukung anda dalam mendidik anak 

dalam pendidikan agama? 

Jawab : saya ingin anak saya jadi anak yang sholeh/sholehah 

C. Cara Memberi Penjelasan 

1. Bagaimana sikap anda jika anak menolak perintah anda? 

Jawab : saya cari tahu kenapa alasan dia tidak mau 

2. Bagaimana sikap anda jika anak ketahuan berbohong? 

Jawab : marah, kecewa, dan mencari alasan kenapa berbohong, 

kemudian menasehatinya ketika sudah tepat timingnya 

3. Bagaimana sikap anda jika anak anda berperilaku tidak sopan 

kepada orang lain? 

Jawab :saya nasehati dan peringatkan agar tidak mengulangi 

4. Bagaimana sikap anda jika anak anda berperilaku tidak sesuai 

dengan perintah agama? 

Jawab : saya marahi dan saya peringatkan 

5. Uapaya apa saja yang telah anda lakukan untuk meningkatkan 

pengetahuan agama pada anak? 

Jawab : saya orang bodoh anak saya tak sekolahkan dan saya 

suruh belajar mengaji di mushola agar tidak bodoh seperti saya 

D. Cara Memberikan Perhatian/Tanggapan 

1. (+) Bagaimana tanggapan anda jika anak anda rajin melakukan 

shalat? 

Jawab : senang, karena saya mengajarkan untuk tidak 

meninggalkan sholat 5 waktu 



(-) Bagaiamana tanggapan anda jika anak anda meninggalkan 

shalat? 

Jawab : saya tegur dan memperingatkan jangan 

meninggalkannya 

2. Bagaimana tanggapan anda jika anak rajin membantu dirumah? 

Jawab : senang, karena saya juga mengajarkan agar anak saya 

rajin membantu saya 

3. Bagaimana tanggapan anda jika anak anda bersikap jujur? 

Jawab : senang 

4. Bagaimana tanggapan anda jika anak anda bersikap sopan? 

Jawab : sangat senang, itu yang saya ajarkan kepada anak saya 

5. Bagaimana tanggapan anda jika anak anda berperilaku sesuai 

dengan perintah agama? 

Jawab : senang, karena itu yang saya ajarkan dari kecil 
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      Responden.  

         

         

      Alfiyah 
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