
Lampiran 1 

PEDOMAN WAWANCARA 

( Untuk Orang Tua Single Parent) 

 

Tema  :  Cara orang tua dalam mengontrol anak 

Responden : 

Hari/Tanggal : 

 Tempat :  

Pertanyaan : 

1. Bagaimana sikap anda terhadap shalat anak anda? 

2. Bagaimana sikap anda terhadap tugas anak anda? 

3. Bagaimana sikap anda terhadap kejujuran anak anda? 

4. Bagaimana sikap anda terhadap perilaku anak anda sehari-

hari? 

5. Apakah anda membiasakan anak anda untuk mengucapkan 

salam ketika masuk dan keluar rumah? 

6. Apakah anda membiasakan anak anda mencium tangan anda 

sebelum berangkat ke sekolah? 

 

 

 

 

 

 

 



Tema   : Cara orang tua dalam memberikan penjelasan  

   kepada anak 

Responden : 

Hari/Tanggal :  

Tempat :  

Pertanyaan : 

1. Bagaimana sikap anda jika anak anda tidak melaksanakan 

shalat? 

2. Bagaimana sikap anda jika anak anda malas membaca Al 

Qur’an dan pergi mengaji? 

3. Bagaimana sikap anda jika anak anda mendapat tugas di 

rumah tetapi anak anda menolaknya? 

4. Bagaimana sikap anda jika anak anda bersikap tidak sopan 

terhadap orang lain? 

5. Bagaimana sikap anda jika anak anda ketahuan berbohong? 

6. Bagaimana sikap anda jika anak anda sering pulang ke rumah 

tidak tepat waktu? 

7. Bagaimana sikap anda jika anak anda tidak mau 

mendengarkan ucapan anda? 

8. Bagaimana cara anda memberikan penjelasan jika anak anda 

berselisih faham dengan temannya? 

9. Bagaimana cara anda memberikan penjelasan kepada anak 

anda jika anda pulang ke rumah lewat pada batas waktu biasa 

 

 

 



Tema   :  Cara orang tua dalam memerintah anak 

Responden :  

Hari/Tanggal :  

Tempat :  

Pertanyaan : 

1. Bagaimana sikap anda terhadap anak anda ketika anak anda 

sedang menonton televisi kemudian adzan berkumandang? 

2. Jika anda kerepotan di rumah bagaimana sikap anda terhadap 

anak anda? 

3. Bagaimana anda menyuruh anak anda untuk bersikap sopan? 

4. Bagaimana anda menyuruh anak anda untuk bersikap jujur? 

5. Bagaimana anda menyuruh anak anda untuk pergi mengaji? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Tema   : Cara orang tua memberikan perhatian  

    (tanggapan)  kepada anak 

Responden :  

Hari/Tanggal :  

Tempat : 

Pertanyaan : 

1. Apakah anda mengajari anak anda  membaca Al Qur’an? 

2. Apakah anda mengetahui kegiatan anak anda diluar rumah? 

3. Apakah anda menanyakan kegiatan anak anda diluar rumah? 

4. Bagaimana sikap anda jika anak anda rajin melaksanakan 

shalat? 

5. Bagaimana sikap anda jika anak anda rajin membaca Al 

Qur’an dan pergi mengaji? 

6. Bagaimana sikap anda jika anak anda rajin membantu anda? 

7. Bagaimana sikap anda jika anak anda bersikap jujur? 

8. Bagaimana sikap anda jika anak anda bersikap sopan? 

9. Bagaimana sikap anak anda jika anak anda mempunyai 

masalah diluar rumah? 

10. Apakah anda membantu anak anda jika anak anda kesulitan 

dalam belajar? 

 

 

 

 

 

 



Tema   :  Cara orang tua mendidik/memberi teladan yang 

     baik kepada anaknya 

Responden :  

Hari/Tanggal :  

Tempat :  

Pertanyaan : 

1. Apakah anda melaksanakan shalat tepat waktu? 

2. Apakah anda membaca Al-Qur’an setelah shalat magrib? 

3. Apakah anda menjalankan puasa ramadhan? 

4. Apakah anda melaksanakan shalat tarawih di bulan 

ramadhan? 

5. Apakah anda membayar zakat di bulan ramadhan? 

6. Apakah anda pulang ke rumah tepat waktu? 

7. Apakah anda pernah berbohong kepada anak anda? 

8. Apakah anda mengikuti pengajian yang diadakan di 

kampung? 

9. Apakah anda pernah memarahi/membentak anak anda? 

10. Bahasa jawa apa yang anda gunakan kepada orang yang lebih 

tua dari anda? 

  



Lampiran 2 

PEDOMAN OBSERVASI 

 

Tema   :  Mengamati aktivitas (kesibukan) Single Parent 

     sehari-hari. 

Responden :  

Hari/Tanggal :  

Tempat :   

Pertanyaan : 

1. Apa pekerjaan Single Parent? 

2. Apa yang dilakukan Single Parent pagi hari sebelum 

berangkat kerja? 

3. Jam berapa Single Parent pulang kerja. 

4. Apa yang dilakukan Single Parent setelah pulang kerja. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Tema   :  Mengamati aktivitas anak keluarga Single  

     Parent sehari-hari. 

Responden :  

Hari/Tanggal :  

Tempat :  

Pertanyaan : 

1. Apa yang dilakukan anak Single Parent pagi hari sebelum 

berangkat sekolah? 

2. Apa yang dilakukan anak Single Parent setelah pulang 

sekolah? 

3. Jam berapa anak Single Parent pulang sekolah? 

4. Apa saja kegiatan anak Single Parent diluar rumah? 

 

Tema   :  Mengamati pembinaan Agama Islam dalam  

     keluarga Single Parent 

Responden :  

Hari/Tanggal :  

Tempat :  

Pertanyaan : 

1. Bagaimana cara Single Parent memberikan 

penjelasan/pendidikan kepada anaknya? 

2. Bagaimana Single Parent mengontrol anaknya? 

3. Bagaimana Single Parent menyuruh anaknya?. 

4. Bagaimana sikap Single Parent terhadap anaknya jika 

anaknya melakukan kesalahan? 

 

 



Tema   :  Mengamati lebih dekat situasi dan kondisi  

     keadaan keluarga Single Parent 

Responden : 

Hari/Tanggal :  

Tempat :  

Pertanyaan : 

1. Apa saja yang dilakukan keluarga Single Parent jika hari 

libur? 

2. Bagaimana pembagian tugas dalam keluarga Single Parent 

atauperan masing-masing anggota keluarga Single Parent? 

3. Bagaimana hubungan antar individu keluarga Single Parent? 

4. Bagaimana kondisi sosial keluarga Single Parent? 

 

  



Lampiran 3 

PEDOMAN WAWANCARA 

( Untuk Anak Single Parent) 

Tema   : Pendidikan Aqidah 

Responden :  

Hari/Tanggal :  

Tempat :  

Pertanyaan : 

1. Apakah anda selalu mengerjakan shalat? 

2. Jika anda sedang menonton televisi kemudian adzan 

berkumandang apa yang anda lakukan? 

3. Apakah anda sering membaca Al Qur’an? 

4. Apakah anda pergi mengaji? 

5. Apakah anda mengerjakan puasa ramadhan? 

6. Apakah anda bertadarus ketika bulan ramadhan? 

7. Apakah anda shalat tarawih ketika bulan ramadhan? 

8. Apakah anda tetap melaksanakan shalat ketika anda sedang 

sakit? 

9. Bagaimana jika anda sedang sakit dan melewatkan shalat? 

10. Apakah anda melaksanakan 2 shalat ied, shalat idul fitri dan 

idul adha? 

 

 

 

 



Tema   : Pendidikan Akhlak 

Responden :  

Hari/Tanggal :  

Tempat :  

Pertanyaan : 

1. Apakah anda sering pulang ke rumah tidak tepat waktu? 

2. Apakah orangtua anda mengetahui kegiatan anda diluar 

rumah? 

3. Bagaimana sikap anda jika anda melakukan kesalahan 

kemudian orangtua menegur anda? 

4. Apa yang anda lakukan jika orang tua anda sedang repot di 

rumah? 

5. Apa yang anda lakukan jika orang tua anda sedang sakit? 

6. Apakah anda mengucapkan salam ketika keluar dan masuk 

rumah? 

7. Bahasa jawa apa yang anda gunakan kepada orang yang lebih 

tua? 

8. Apakah anda bersalaman dan pamit kepada orang tua anda 

sebelum anda berangkat dan pulang sekolah? 

9. Apakah yang anda lakukan jika orang tua menyuruh anda? 

 

 

 

 

 

 



Lampiran  4 

HASIL WAWANCARA 

(Untuk Orang tua Single Parent) 

Tema 1  :  Cara orang tua dalam mengontrol anak 

Responden : Suryadi 

Hari/Tanggal : 30 Juni 2016 

Tempat  : RT 07, RW 04 Dk. Pandaksari Ds. Caruban Kec.  

  Ringinarum Kab. Kendal  
Pertanyaan : 

1. Bagaimana sikap anda terhadap shalat anak anda? 

2. Bagaimana sikap anda terhadap tugas anak anda? 

3. Bagaimana sikap anda terhadap kejujuran anak anda? 

4. Bagaimana sikap anda terhadap perilaku anak anda sehari-

hari? 

5. Apakah anda membiasakan anak anda untuk mengucapkan 

salam ketika masuk dan keluar rumah? 

6. Apakah anda membiasakan anak anda mencium tangan anda 

sebelum berangkat ke sekolah? 

Hasil catatan lapangan 

1. Selalu mengingatkan untuk melaksanakan shalat. 

2. Selalu mengingatkan apabila ada tugas yang belum dia 

selesaikan. 

3. Selalu mengajarkan sikap kejujuran sejak kecil. 

4. Memarahinya jika dia nakal. 

5. Iya, saya biasakan sejak kecil agar ketika masuk dan keluar 

rumah selalu mengucapkan salam. 



6. Iya, ketua akan berangkat ke sekolah anak saya selalu 

mencium tangan saya terlebih dahulu. 

Tema 2  : Cara orang tua dalam memberikan penjelasan  

   kepada anak 

Responden : Suryadi 

Hari/Tanggal : 30 Juni 2016 

Tempat  : RT 07, RW 04 Dk. Pandaksari Ds. Caruban Kec.  

  Ringinarum Kab. Kendal  
Pertanyaan : 

1. Bagaimana sikap anda jika anak anda tidak melaksanakan 

shalat? 

2. Bagaimana sikap anda jika anak anda malas membaca Al 

Qur’an dan pergi mengaji? 

3. Bagaimana sikap anda jika anak anda mendapat tugas di 

rumah tetapi anak anda menolaknya? 

4. Bagaimana sikap anda jika anak anda bersikap tidak sopan 

terhadap orang lain? 

5. Bagaimana sikap anda jika anak anda ketahuan berbohong? 

6. Bagaimana sikap anda jika anak anda sering pulang ke rumah 

tidak tepat waktu? 

7. Bagaimana sikap anda jika anak anda tidak mau 

mendengarkan ucapan anda? 

8. Bagaimana cara anda memberikan penjelasan jika anak anda 

berselisih faham dengan temannya? 

9. Bagaimana cara anda memberikan penjelasan kepada anak 

anda jika anda pulang ke rumah lewat pada batas waktu biasa 

 



Hasil catatan lapangan 

1. Jika anak saya tidak melaksanakan shalat maka saya akan 

mengingatkan agar segera melaksanakan shalat. 

2. Anak saya selalu pergi mengaji setiap hari kecuali hari jum’at 

karena libur, atau ketika sedang ada halangan (sakit/pergi) 

saja 

3. Jika anak saya menolak tugas yang saya berikan maka saya 

akan memarahinya. 

4. Saya ajarkan agar bersikap sopan dan selalu saya arahkan. 

5. Jika anak saya berbohong maka saya akan memarahinya. 

6. Anak saya selalu pulang tepat waktu. 

7. Jika anak saya tidak mau mendengarkan ucapan saya maka 

saya akan memarahinya. 

8. Jika anak saya berselisih faham dengan temannya maka saya 

akan menasehatinya agar kembali berdamai 

9. Saya tidak pernah pulang terlambat. 

Tema 3  :  Cara orang tua dalam memerintah anak 

Responden : Suryadi 

Hari/Tanggal : 30 Juni 2016 

Tempat  : RT 07, RW 04 Dk. Pandaksari Ds. Caruban Kec.  

  Ringinarum Kab. Kendal  
Pertanyaan : 

1. Bagaimana sikap anda terhadap anak anda ketika anak anda 

sedang menonton televisi kemudian adzan berkumandang? 

2. Jika anda kerepotan di rumah bagaimana sikap anda terhadap 

anak anda? 



3. Bagaimana anda menyuruh anak anda untuk bersikap sopan? 

4. Bagaimana anda menyuruh anak anda untuk bersikap jujur? 

5. Bagaimana anda menyuruh anak anda untuk pergi mengaji? 

Hasil catatan lapangan 

1. Jika anak saya sedan menonton TV lalu adzan berkumandang 

maka saya akan mematikan televisinya dan menyuruh anak 

saya untuk melaksanakan shalat. 

2. Jika saya sedang kerepotan di rumah maka saya akan meminta 

bantuan kepada anak saya. 

3. Dengan cara memberi nasehat kepadanya. 

4. Dengan cara memberi contoh bersikap jujur. 

5. Dengan cara mengingatkan agar segera mandi dan berangkat 

mengaji. 

Tema 4  : Cara orang tua memberikan perhatian (tanggapan)   

  kepada anak 
Responden : Suryadi 

Hari/Tanggal : 30 Juni 2016 

Tempat  : RT 07, RW 04 Dk. Pandaksari Ds. Caruban Kec.  

  Ringinarum Kab. Kendal  
Pertanyaan : 

1. Apakah anda mengajari anak anda  membaca Al Qur’an? 

2. Apakah anda mengetahui kegiatan anak anda diluar rumah? 

3. Apakah anda menanyakan kegiatan anak anda diluar rumah? 

4. Bagaimana sikap anda jika anak anda rajin melaksanakan 

shalat? 

5. Bagaimana sikap anda jika anak anda rajin membaca Al 

Qur’an dan pergi mengaji? 



6. Bagaimana sikap anda jika anak anda rajin membantu anda? 

7. Bagaimana sikap anda jika anak anda bersikap jujur? 

8. Bagaimana sikap anda jika anak anda bersikap sopan? 

9. Bagaimana sikap anak anda jika anak anda mempunyai 

masalah diluar rumah? 

10. Apakah anda membantu anak anda jika anak anda kesulitan 

dalam belajar? 

Hasil catatan lapangan 

1. Tidak, karena anak saya sudah mengaji setiap harinya. 

2. Tidak, karena saya sibuk dengan pekerjaan saya. 

3. Tidak pernah, karena paling anak saya hanya bermain di luar 

rumah. 

4. Jika anak saya rajin melaksanakan shalat maka saya akan 

sangat senang. 

5. Jika anak saya rajin membaca Al Qur’an dan pergi mengaji 

saya akan sangat senang. 

6. Jika anak saya rajin membantu saya akan merasa sangat 

senang. 

7. Jika anak saya bersikap jujur maka saya akan merasa sangat 

senang. 

8. Jika anak saya bersikap sopan maka saya akan sangat senang. 

9. Anak saya tidak pernah melaporkan masalah diluar rumah. 

10. Iya, saya akan membantu sebisa saya. 

 

 



Tema 5  :  Cara orang tua mendidik/memberi teladan yang  

   baik kepada anaknya 
Responden : Suryadi 

Hari/Tanggal : 30 Juni 2016 

Tempat  : RT 07, RW 04 Dk. Pandaksari Ds. Caruban Kec.  

  Ringinarum Kab. Kendal  
Pertanyaan : 

1. Apakah anda melaksanakan shalat tepat waktu? 

2. Apakah anda membaca Al-Qur’an setelah shalat magrib? 

3. Apakah anda menjalankan puasa ramadhan? 

4. Apakah anda melaksanakan shalat tarawih di bulan 

ramadhan? 

5. Apakah anda membayar zakat di bulan ramadhan? 

6. Apakah anda pulang ke rumah tepat waktu? 

7. Apakah anda pernah berbohong kepada anak anda? 

8. Apakah anda mengikuti pengajian yang diadakan di 

kampung? 

9. Apakah anda pernah memarahi/membentak anak anda? 

10. Bahasa jawa apa yang anda gunakan kepada orang yang lebih 

tua dari anda? 

Hasil catatan lapangan 

1. Kadang-kadang, karena saat saya berkerja sampai lupa waktu. 

2. Kadang-kadang. 

3. Iya, saya menjalankan puasa ramadhan walau kadang tidak 

penuh satu bulan. 

4. Kadang-kadang saya melaksanakan shalat tarawih di mushola 

kampung. 



5. Iya, saya selalu membayar zakat. 

6. Iya, saya pulang tepat waktu. 

7. Pernah, karena terkadang saya berbohong demi kebaikan 

8. Iya, saya mengikuti pengajian di kampung. 

9. Saya membentak anak saya jika anak saya melakukan 

kesalahan. 

10. Bahasa jawa ngoko alus. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



HASIL WAWANCARA 

( Untuk Anak Single Parent) 

Tema 1  : Pendidikan Aqidah 

Responden : Iqbal 

Hari/Tanggal : 30 Juni 2016 

Tempat  : RT 07, RW 04 Dk. Pandaksari Ds. Caruban Kec.  

  Ringinarum Kab. Kendal  
Pertanyaan : 

1. Apakah anda selalu mengerjakan shalat? 

2. Jika anda sedang menonton televisi kemudian adzan 

berkumandang apa yang anda lakukan? 

3. Apakah anda sering membaca Al Qur’an? 

4. Apakah anda pergi mengaji? 

5. Apakah anda mengerjakan puasa ramadhan? 

6. Apakah anda bertadarus ketika bulan ramadhan? 

7. Apakah anda shalat tarawih ketika bulan ramadhan? 

8. Apakah anda tetap melaksanakan shalat ketika anda sedang 

sakit? 

9. Bagaimana jika anda sedang sakit dan melewatkan shalat? 

10. Apakah anda melaksanakan 2 shalat ied, shalat idul fitri dan 

idul adha? 

Hasil catatan lapangan 

1. Kadang-kadang. 

2. Mematikan televisi dan segera melaksanakan shalat. 

3. Saya sering membaca Al Qur’an saat habis magrib. 



4. Saya selalu pergi mengaji pada malam hari setelah habis 

magrib. 

5. Kadang puasa penuh, kadang juga hanya setengah hari saja 

6. Kadang-kadang. 

7. Kadang-kadang. 

8. Iya, saya berusaha tetap shalat meskipun sedang sakit. 

9. Sangat menyesal karena shalat itu harus dilaksanakan setiap 

hari. Belum tentu di hari besoknya masih diberi kesempatan 

untuk melaksanakan shalat lima waktu. 

10. Iya, saya melaksanakan shalat ied baik idul fitri maupun idul 

adha. 

 

Tema 2  : Pendidikan Akhlak 

Responden : Iqbal 

Hari/Tanggal : 30 Juni 2016 

Tempat  : RT 07, RW 04 Dk. Pandaksari Ds. Caruban Kec.  

  Ringinarum Kab. Kendal  
Pertanyaan : 

1. Apakah anda sering pulang ke rumah tidak tepat waktu? 

2. Apakah orang tua anda mengetahui kegiatan anda diluar 

rumah? 

3. Bagaimana sikap anda jika anda melakukan kesalahan 

kemudian orang tua menegur anda? 

4. Apa yang anda lakukan jika orang tua anda sedang repot di 

rumah? 

5. Apa yang anda lakukan jika orang tua anda sedang sakit? 



6. Apakah anda mengucapkan salam ketika keluar dan masuk 

rumah? 

7. Bahasa jawa apa yang anda gunakan kepada orang yang lebih 

tua? 

8. Apakah anda bersalaman dan pamit kepada orang tua anda 

sebelum anda berangkat dan pulang sekolah? 

9. Apakah yang anda lakukan jika orang tua menyuruh anda? 

Hasil catatan lapangan 

1. Saya selalu pulang sekolah tepat waktu. 

2. Tidak tau. 

3. Menangis.  

4. Jika orang tua saya sedang repot maka saya akan 

membantunya. 

5. Jika orang tua saya sedang sakit maka saya akan memijatnya. 

6. Iya, saya selalu mengucapkan salam ketika masuk dan keluar 

rumah. 

7. Bahasa jawa ngoko alus. 

8. Iya, saya selalu pamit jika akan berangkat sekolah. 

9. Jika orang tua menyuruh saya maka saya langsung 

mengerjakan perintahnya. 

 

 

 

 

 



HASIL OBSERVASI 

Tema 1  : Mengamati aktivitas (kesibukan) Single Parent 

   sehari-hari. 
Responden : Suryadi 

Hari/Tanggal : 30 Juni 2016 

Tempat  : RT 07, RW 04 Dk. Pandaksari Ds. Caruban Kec.  

  Ringinarum Kab. Kendal  
Pertanyaan : 

1. Apa pekerjaan Single Parent? 

2. Apa yang dilakukan Single Parent pagi hari sebelum 

berangkat kerja? 

3. Jam berapa Single Parent pulang kerja? 

4. Apa yang dilakukan Single Parent setelah pulang kerja? 

Hasil catatan lapangan 

1. Petani. 

2. Beres-beres rumah, menyiapkan sarapan. 

3. 16.30 WIB. 

4. Istirahat. 

 

Tema 2  :  Mengamati aktivitas anak keluarga Single Parent 

   sehari-hari. 
Responden : Iqbal 

Hari/Tanggal : 30 Juni 2016 

Tempat  : RT 07, RW 04 Dk. Pandaksari Ds. Caruban Kec.  

  Ringinarum Kab. Kendal  
Pertanyaan : 

1. Apa yang dilakukan anak Single Parent pagi hari sebelum 

berangkat sekolah? 



2. Apa yang dilakukan anak Single Parent setelah pulang 

sekolah? 

3. Jam berapa anak Single Parent pulang sekolah? 

4. apa saja kegiatan anak Single Parent diluar rumah? 

Hasil catatan lapangan 

1. mempersiapkan peralatan untuk sekolah, sarapan. 

2. Bermain. 

3. jam 12.30. 

4. Bermain.  

 

Tema 3  :  Mengamati pembinaan Agama Islam dalam  

   keluarga Single Parent 

Responden : Suryadi 

Hari/Tanggal : 30 Juni 2016 

Tempat  : RT 07, RW 04 Dk. Pandaksari Ds. Caruban Kec.  

  Ringinarum Kab. Kendal  
Pertanyaan : 

1. Bagaimana cara Single Parent memberikan 

penjelasan/pendidikan kepada anaknya? 

2. Bagaimana Single Parent mengontrol anaknya? 

3. Bagaimana Single Parent menyuruh anaknya? 

4. Bagaimana sikap Single Parent terhadap anaknya jika 

anaknya melakukan kesalahan? 

Hasil catatan lapangan 

1. Dengan cara menasehatinya, jika tidak didengarkan maka 

anaknya akan dimarahi. 

2. Dengan cara mengingatkan melaksanakan tugasnya. 



3. Dengan cara berbicara dengan baik. 

4. Menegur, menasehati, dan memarahinya. 

 

Tema 4  :  Mengamati lebih dekat situasi dan kondisi keadaan  

    keluarga Single Parent 

Responden : Suryadi 

Hari/Tanggal : 30 Juni 2016 

Tempat  : RT 07, RW 04 Dk. Pandaksari Ds. Caruban Kec.  

  Ringinarum Kab. Kendal  
Pertanyaan : 

1. Apa saja yang dilakukan keluarga Single Parent jika hari 

libur? 

2. Bagaimana pembagian tugas dalam keluarga Single Parent 

atauperan masing-masing anggota keluarga Single Parent? 

3. Bagaimana hubungan antar individu keluarga Single Parent?. 

4. Bagaimana kondisi sosial keluarga Single Parent? 

Hasil catatan lapangan 

1. Istirahat di rumah. 

2. Anak : sekolah, mengaji, bermain. 

Orang tua : bekerja. 

3. Dekat. 

4. Baik. 

  



Lampiran  5 

HASIL WAWANCARA 

( Untuk Orang tua Single Parent) 

Tema 1  :  Cara orang tua dalam mengontrol anak 

Responden : Mulyadi 

Hari/Tanggal : 27 Juni 2016 

Tempat  : RT 05, RW 02 Dk. Gentungsari  Ds. Caruban Kec.  

  Ringinarum Kab. Kendal  
Pertanyaan : 

1. Bagaimana sikap anda terhadap shalat anak anda? 

2. Bagaimana sikap anda terhadap tugas anak anda? 

3. Bagaimana sikap anda terhadap kejujuran anak anda? 

4. Bagaimana sikap anda terhadap perilaku anak anda sehari-

hari? 

5. Apakah anda membiasakan anak anda untuk mengucapkan 

salam ketika masuk dan keluar rumah? 

6. Apakah anda membiasakan anak anda mencium tangan anda 

sebelum berangkat ke sekolah? 

Hasil catatan lapangan 

1. Menasehatinya agar melaksanakan shalat. 

2. Menyuruhnya untuk belajar. 

3. Selalu mengajarkan sikap kejujuran sejak kecil. 

4. Memarahinya jika dia nakal. 

5. Iya, saya biasakan sejak kecil agar ketika masuk dan keluar 

rumah selalu mengucapkan salam. 



6. Iya, ketika akan berangkat ke sekolah saya selalu 

mengantarkan anak saya sekaligus berbelanja keperluan 

berdagang, dan anak saya selalu mencium tangan saya setelah 

sampai di sekolah. 

 

Tema 2  : Cara orang tua dalam memberikan penjelasan  

   kepada anak 

Responden : Mulyadi 

Hari/Tanggal : 27 Juni 2016 

Tempat  : RT 05, RW 02 Dk. Gentungsari  Ds. Caruban Kec.  

  Ringinarum Kab. Kendal  
Pertanyaan : 

1. Bagaimana sikap anda jika anak anda tidak melaksanakan 

shalat? 

2. Bagaimana sikap anda jika anak anda malas membaca Al 

Qur’an dan pergi mengaji? 

3. Bagaimana sikap anda jika anak anda mendapat tugas di 

rumah tetapi anak anda menolaknya? 

4. Bagaimana sikap anda jika anak anda bersikap tidak sopan 

terhadap orang lain? 

5. Bagaimana sikap anda jika anak anda ketahuan berbohong? 

6. Bagaimana sikap anda jika anak anda sering pulang ke rumah 

tidak tepat waktu? 

7. Bagaimana sikap anda jika anak anda tidak mau 

mendengarkan ucapan anda? 

8. Bagaimana cara anda memberikan penjelasan jika anak anda 

berselisih faham dengan temannya? 



9. Bagaimana cara anda memberikan penjelasan kepada anak 

anda jika anda pulang ke rumah lewat pada batas waktu biasa 

Hasil catatan lapangan 

1. Jika anak saya tidak melaksanakan shalat maka saya akan 

menasehatinya. 

2. Anak saya selalu pergi mengaji di TPA setiap sore diantar 

oleh neneknya karena saya pergi berdagang. 

3. Jika anak saya menolak tugas yang saya berikan maka saya 

akan memarahinya. 

4. Saya ajarkan agar bersikap sopan kepada orang yang lebih tua 

5. Jika anak saya berbohong maka saya akan memarahinya. 

6. Anak saya selalu pulang tepat waktu. 

7. Jika anak saya tidak mau mendengarkan ucapan saya maka 

saya akan memarahinya. 

8. Jika anak saya berselisih faham dengan temannya maka saya 

akan menasehatinya dan agar meminta maaf jika dia yang 

salah. 

9. Jika saya pulang terlambat berarti dagangan saya belum habis 

dan saya berdagang sampai larut malam. 

 

 

 

 

 

 



Tema 3  :  Cara orang tua dalam memerintah anak 

Responden : Mulyadi 

Hari/Tanggal : 27 Juni 2016 

Tempat  : RT 05, RW 02 Dk. Gentungsari  Ds. Caruban Kec.  

  Ringinarum Kab. Kendal  

Pertanyaan : 
1. Bagaimana sikap anda terhadap anak anda ketika anak anda 

sedang menonton televisi kemudian adzan berkumandang? 

2. Jika anda kerepotan di rumah bagaimana sikap anda terhadap 

anak anda? 

3. Bagaimana anda menyuruh anak anda untuk bersikap sopan? 

4. Bagaimana anda menyuruh anak anda untuk bersikap jujur? 

5. Bagaimana anda menyuruh anak anda untuk pergi mengaji? 

 

Hasil catatan lapangan 

1. Saya jarang mengetahui kegiatan anak saya di rumah karena 

saya berdagang mulai siang hari sampai malam hari, tetapi 

jika waktu saya di rumah saya akan menyuruh anak saya 

untuk melaksanakan shalat dan mematikan televisinya. 

2. Jika saya sedang kerepotan di rumah maka saya akan meminta 

bantuan kepada anak saya. 

3. Dengan cara memberi nasehat kepadanya. 

4. Dengan cara memberi nasehat kepadanya. 

5. Saya menitipkan anak saya kepada neneknya untuk 

mengingatkan anak saya pergi ke TPA setiap sore. 

 



Tema 4  : Cara orang tua memberikan perhatian (tanggapan)   

   kepada anak 
Responden : Mulyadi 

Hari/Tanggal : 27 Juni 2016 

Tempat  : RT 05, RW 02 Dk. Gentungsari  Ds. Caruban Kec.  

  Ringinarum Kab. Kendal 
Pertanyaan : 

1. Apakah anda mengajari anak anda  membaca Al Qur’an? 

2. Apakah anda mengetahui kegiatan anak anda diluar rumah? 

3. Apakah anda menanyakan kegiatan anak anda diluar rumah? 

4. Bagaimana sikap anda jika anak anda rajin melaksanakan 

shalat? 

5. Bagaimana sikap anda jika anak anda rajin membaca Al 

Qur’an dan pergi mengaji? 

6. Bagaimana sikap anda jika anak anda rajin membantu anda? 

7. Bagaimana sikap anda jika anak anda bersikap jujur? 

8. Bagaimana sikap anda jika anak anda bersikap sopan? 

9. Bagaimana sikap anak anda jika anak anda mempunyai 

masalah diluar rumah? 

10. Apakah anda membantu anak anda jika anak anda kesulitan 

dalam belajar? 

Hasil catatan lapangan 

1. Tidak, karena sibuk berdagang. 

2. Tidak, karena saya sibuk berdagang. 

3. Tidak pernah, karena paling anak saya hanya bermain di luar 

rumah. 



4. Jika anak saya rajin melaksanakan shalat saya akan sangat 

senang. 

5. Jika anak saya rajin membaca Al Qur’an dan pergi mengaji 

saya akan sangat senang. 

6. Jika anak saya rajin membantu saya akan merasa sangat 

senang. 

7. Jika anak saya bersikap jujur maka saya akan merasa sangat 

senang. 

8. Jika anak saya bersikap sopan maka saya akan sangat senang. 

9. Anak saya tidak pernah melaporkan masalah diluar rumah. 

10. Iya, saya akan membantu jika saya bisa. 

 

Tema 5  :  Cara orang tua mendidik/memberi teladan yang  

    baik kepada anaknya 
Responden : Mulyadi 

Hari/Tanggal : 27 Juni 2016 

Tempat  : RT 05, RW 02 Dk. Gentungsari  Ds. Caruban Kec.  

  Ringinarum Kab. Kendal 
Pertanyaan : 

1. Apakah anda melaksanakan shalat tepat waktu? 

2. Apakah anda membaca Al-Qur’an setelah shalat magrib? 

3. Apakah anda menjalankan puasa ramadhan? 

4. Apakah anda melaksanakan shalat tarawih di bulan 

ramadhan? 

5. Apakah anda membayar zakat di bulan ramadhan? 

6. Apakah anda pulang ke rumah tepat waktu? 

7. Apakah anda pernah berbohong kepada anak anda? 



8. Apakah anda mengikuti pengajian yang diadakan di 

kampung? 

9. Apakah anda pernah memarahi/membentak anak anda? 

10. Bahasa jawa apa yang anda gunakan kepada orang yang lebih 

tua dari anda? 

Hasil catatan lapangan 

1. Kadang-kadang, karena saat saya berdagang sampai lupa 

waktu. Tetapi jika saya sedang berdagang saya sempatkan 

mampir ke mushola dan melaksanakan shalat. 

2. Kadang-kadang jika sedang tidak berdagang. 

3. Iya, saya menjalankan puasa ramadhan walau kadang tidak 

penuh satu bulan. 

4. Kadang-kadang jika sedang libur berdagang. 

5. Iya, saya selalu membayar zakat. 

6. Tidak, tergantung habisnya dagangan. 

7. Pernah, karena terkadang saya berbohong demi kebaikan. 

8. Saya tidak mengikuti pengajian di kampung. Tetapi jika 

sedang libur berdagang jika ada undangan pengajian dari 

tetangga saya sempatkan hadir. 

9. Saya membentak anak saya jika anak saya melakukan 

kesalahan. 

10. Bahasa jawa ngoko alus. 

 

 

 



HASIL WAWANCARA 

( Untuk Anak Single Parent) 

Tema 1  : Pendidikan Aqidah 

Responden : Adika Pratama 

Hari/Tanggal : 27 Juni 2016 

Tempat  : RT 05, RW 02 Dk. Gentungsari  Ds. Caruban Kec.  

  Ringinarum Kab. Kendal 
Pertanyaan : 

1. Apakah anda selalu mengerjakan shalat? 

2. Jika anda sedang menonton televisi kemudian adzan 

berkumandang apa yang anda lakukan? 

3. Apakah anda sering membaca Al Qur’an? 

4. Apakah anda pergi mengaji? 

5. Apakah anda mengerjakan puasa ramadhan? 

6. Apakah anda bertadarus ketika bulan ramadhan? 

7. Apakah anda shalat tarawih ketika bulan ramadhan? 

8. Apakah anda tetap melaksanakan shalat ketika anda sedang 

sakit? 

9. Bagaimana jika anda sedang sakit dan melewatkan shalat? 

10. Apakah anda melaksanakan 2 shalat ied, shalat idul fitri dan 

idul adha? 

Hasil catatan lapangan 

1. Kadang-kadang. 

2. Nenek saya akan mengingatkan saya shalat. 

3. Saya membaca Al Qur’an saat pergi mengaji. 



4. Saya selalu pergi mengaji di TPA. 

5. Kadang-kadang saya puasa setengah hari. 

6. Kadang-kadang. 

7. Kadang-kadang. 

8. Tidak. 

9. Tidak apa-apa karena saya sedang sakit. 

10. Iya, saya melaksanakan shalat ied. 

 

Tema 2  : Pendidikan Akhlak 

Responden : Adika Pratama 

Hari/Tanggal : 27 Juni 2016 

Tempat  : RT 05, RW 02 Dk. Gentungsari  Ds. Caruban Kec.  

  Ringinarum Kab. Kendal 

Pertanyaan : 

1. Apakah anda sering pulang ke rumah tidak tepat waktu? 

2. Apakah orang tua anda mengetahui kegiatan anda diluar 

rumah? 

3. Bagaimana sikap anda jika anda melakukan kesalahan 

kemudian orang tua menegur anda? 

4. Apa yang anda lakukan jika orang tua anda sedang repot di 

rumah? 

5. Apa yang anda lakukan jika orang tua anda sedang sakit? 

6. Apakah anda mengucapkan salam ketika keluar dan masuk 

rumah? 

7. Bahasa jawa apa yang anda gunakan kepada orang yang lebih 

tua? 



8. Apakah anda bersalaman dan pamit kepada orang tua anda 

sebelum anda berangkat dan pulang sekolah? 

9. Apakah yang anda lakukan jika orang tua menyuruh anda? 

Hasil catatan lapangan 

1. Saya selalu pulang sekolah tepat waktu. 

2. Tidak tau. 

3. Menangis. 

4. Jika orang tua saya sedang repot maka saya akan 

membantunya. 

5. Jika orang tua saya sedang sakit maka saya akan 

menemaninya. 

6. Iya, saya selalu mengucapkan salam ketika masuk dan keluar 

rumah. 

7. Bahasa jawa ngoko alus. 

8. Iya, saya selalu pamit jika akan berangkat sekolah dan 

bersalaman dengan nenek dan ayah saya. 

9. Jika orang tua menyuruh saya maka saya laksanakan dan 

meminta upah. 

 

 

 

 

 

 

 



HASIL OBSERVASI 

Tema 1  : Mengamati aktivitas (kesibukan) Single Parent 

   sehari-hari. 
Responden : Mulyadi 

Hari/Tanggal : 27 Juni 2016 

Tempat  : RT 05, RW 02 Dk. Gentungsari  Ds. Caruban Kec.  

  Ringinarum Kab. Kendal 
Pertanyaan : 

1. Apa pekerjaan Single Parent? 

2. Apa yang dilakukan Single Parent pagi hari sebelum 

berangkat kerja? 

3. Jam berapa Single Parent pulang kerja? 

4. Apa yang dilakukan Single Parent setelah pulang kerja? 

Hasil catatan lapangan 

1. Berdagang mie ayam. 

2. Berbelanja kebutuhan dagangan. 

3. Tidak pasti terkadang bisa sampai jam 23.00 WIB. 

4. Istirahat. 

 

 

Tema 2  :  Mengamati aktivitas anak keluarga Single Parent 

   sehari-hari. 
Responden : Adika Pratama 

Hari/Tanggal : 27 Juni 2016 

Tempat  : RT 05, RW 02 Dk. Gentungsari  Ds. Caruban Kec.  

   Ringinarum Kab. Kendal 
Pertanyaan : 



5. Apa yang dilakukan anak Single Parent pagi hari sebelum 

berangkat sekolah? 

6. Apa yang dilakukan anak Single Parent setelah pulang 

sekolah? 

7. Jam berapa anak Single Parent pulang sekolah? 

8. Apa saja kegiatan anak Single Parent diluar rumah? 

Hasil catatan lapangan 

5. Mempersiapkan peralatan untuk sekolah, sarapan. 

6. Bermain. 

7. Jam 12.30. 

8. Bermain.  

 

Tema 3  :  Mengamati pembinaan Agama Islam dalam  

    keluarga Single Parent 
Responden : Mulyadi 

Hari/Tanggal : 27 Juni 2016 

Tempat  : RT 05, RW 02 Dk. Gentungsari  Ds. Caruban Kec.  

  Ringinarum Kab. Kendal 

Pertanyaan : 

1. Bagaimana cara Single Parent memberikan 

penjelasan/pendidikan kepada anaknya? 

2. Bagaimana Single Parent mengontrol anaknya? 

3. Bagaimana Single Parent menyuruh anaknya? 

4. Bagaimana sikap Single Parent terhadap anaknya jika 

anaknya melakukan kesalahan? 

 

 



Hasil catatan lapangan 

1. Dengan cara menasehatinya, jika tidak didengarkan maka 

anaknya akan dimarahi. 

2. Dengan cara mengingatkan melaksanakan tugasnya. 

3. Dengan cara berbicara dengan baik dan memberikan imbalan 

agar anak saya mau disuruh. 

4. Menegur, menasehati, dan memarahinya. 

 

Tema 4  :  Mengamati lebih dekat situasi dan kondisi keadaan  

   keluarga Single Parent 
Responden : Mulyadi 

Hari/Tanggal : 27 Juni 2016 

Tempat  : RT 05, RW 02 Dk. Gentungsari  Ds. Caruban Kec.  

  Ringinarum Kab. Kendal 
Pertanyaan : 

1. Apa saja yang dilakukan keluarga Single Parent jika hari 

libur? 

2. Bagaimana pembagian tugas dalam keluarga Single Parent 

atauperan masing-masing anggota keluarga Single Parent? 

3. Bagaimana hubungan antar individu keluarga Single Parent?. 

4. Bagaimana kondisi sosial keluarga Single Parent? 

Hasil catatan lapangan 

1. Istirahat di rumah, pergi berlibur jika ada uang. 

2. Anak : sekolah, mengaji, bermain. 

Orang tua : bekerja. 

3. Dekat. 

4. Baik. 



Lampiran 6 

HASIL WAWANCARA 

(Untuk Orang tua Single Parent) 

Tema 1  :  Cara orang tua dalam mengontrol anak 

Responden : Giyanto 

Hari/Tanggal : 23 Juni 2016 

Tempat  : RT 06, RW 04 Dk. Pandaksari Ds. Caruban Kec. 

Ringinarum Kab. Kendal  

Pertanyaan : 

1. Bagaimana sikap anda terhadap shalat anak anda? 

2. Bagaimana sikap anda terhadap tugas anak anda? 

3. Bagaimana sikap anda terhadap kejujuran anak anda? 

4. Bagaimana sikap anda terhadap perilaku anak anda sehari-

hari? 

5. Apakah anda membiasakan anak anda untuk mengucapkan 

salam ketika masuk dan keluar rumah? 

6. Apakah anda membiasakan anak anda mencium tangan anda 

sebelum berangkat ke sekolah? 

Hasil catatan lapangan 

1. Sikap saya terhadap shalat anak saya selalu saya perintahkan 

sholat tepat waktu. Dan ketika anak saya belum melaksanakan 

shalat, saya menanya sampai tiga kali, dan jawaban yang ke 

tiga biasanya anak saya mengaku jika belum melaksanakan 

shalat karna dari mimik wajah itu terlihat. 

2. Selalu saya lihat dan diperhatikan 



3. sikap saya terhadap kejujuran anak saya, selalu saya biasakan 

dari kecil agar anak saya bersikap jujur. 

4. Sikap saya terhadap perilaku anak saya sehari-hari, selalu 

mengajarkannya untuk bersikap baik kepada orang lain 

5. Iya, saya biasakan dari kecil agar anak saya selalu 

mengucapkan salam ketika masuk atau keluar rumah. 

6. Iya, saya biasakan dari kecil agar anak saya selalu mencium 

tangan orang tua sebelum berangkat ke sekolah 

 

Tema 2  : Cara orang tua dalam memberikan penjelasan  

     kepada anak 
Responden : Giyanto 

Hari/Tanggal : 23 Juni 2016 

Tempat  : RT 06, RW 04 Dk. Pandaksari Ds. Caruban Kec.  

  Ringinarum Kab. Kendal  
Pertanyaan : 

1. Bagaimana sikap anda jika anak anda tidak melaksanakan 

shalat? 

2. Bagaimana sikap anda jika anak anda malas membaca Al 

Qur’an dan pergi mengaji? 

3. Bagaimana sikap anda jika anak anda mendapat tugas di 

rumah tetapi anak anda menolaknya? 

4. Bagaimana sikap anda jika anak anda bersikap tidak sopan 

terhadap orang lain? 

5. Bagaimana sikap anda jika anak anda ketahuan berbohong? 

6. Bagaimana sikap anda jika anak anda sering pulang ke rumah 

tidak tepat waktu? 



7. Bagaimana sikap anda jika anak anda tidak mau 

mendengarkan ucapan anda? 

8. Bagaimana cara anda memberikan penjelasan jika anak anda 

berselisih faham dengan temannya? 

9. Bagaimana cara anda memberikan penjelasan kepada anak 

anda jika anda pulang ke rumah lewat pada batas waktu biasa 

Hasil catatan lapangan 

1. Jika anak saya tidak melaksanakan shalat maka saya akan 

menegurnya dan menyuruhnya agar segera melaksanakan 

shalat. 

2. Jika anak saya malas membaca Al Qur’an dan tidak mau pergi 

mengaji maka akan saya nasehati. 

3. Jika anak saya menolak tugas yang saya berikan maka saya 

akan memarahinya. 

4. Jika anak saya bersikap tidak sopan dengan orang lain maka 

saya akan memarahinya. 

5. Jika anak saya berbohong maka saya akan memarahinya. 

6. Jika anak saya pulang sekolah tidak tepat waktu maka saya 

akan menanyakan sebab kenapa tidak tepat waktu dan 

menasehatinya. 

7. Jika anak saya tidak mau mendengarkan ucapan saya maka 

saya akan memarahinya. 

8. Jika anak saya berselisih faham dengan temannya maka saya 

akan memberikan solusi dan nasehat agar anak saya segera 

berdamai dengan temannya. 



9. Penjelasan jika saya pulang terlambat kepada anak saya 

adalah karena ada keperluan mendesak atau hal yang penting. 

Tema 3  :  Cara orang tua dalam memerintah anak 

Responden : Giyanto 

Hari/Tanggal : 23 Juni 2016 

Tempat  : RT 06, RW 04 Dk. Pandaksari Ds. Caruban Kec.  

  Ringinarum Kab. Kendal  
Pertanyaan : 

1. Bagaimana sikap anda terhadap anak anda ketika anak anda 

sedang menonton televisi kemudian adzan berkumandang? 

2. Jika anda kerepotan di umah bagaimana sikap anda terhadap 

anak anda? 

3. Bagaimana anda menyuruh anak anda untuk bersikap sopan? 

4. Bagaimana anda menyuruh anak anda untuk bersikap jujur? 

5. Bagaimana anda menyuruh anak anda untuk pergi mengaji? 

Hasil catatan lapangan 

1. Jika anak saya sedan menonton televisi lalu adzan 

berkumandang maka saya akan segera menyuruhnya untuk 

melaksanakan shalat. 

2. Jika saya sedang kerepotan di rumah maka saya akan meminta 

bantuan kepada anak saya 

3. Dengan cara memberi nasehat agar selalu bersikap sopan 

4. Dengan cara membiasakan perilaku jujur sejak kecil 

5. Mengingatkan agar segera pergi mengaji 

 

 



Tema 4  : Cara orang tua memberikan perhatian (tanggapan)   

   kepada anak 
Responden : Giyanto 

Hari/Tanggal : 23 Juni 2016 

Tempat  : RT 06, RW 04 Dk. Pandaksari Ds. Caruban Kec.  

  Ringinarum Kab. Kendal  
Pertanyaan : 

1. Apakah anda mengajari anak anda  membaca Al Qur’an? 

2. Apakah anda mengetahui kegiatan anak anda diluar rumah? 

3. Apakah anda menanyakan kegiatan anak anda diluar rumah? 

4. Bagaimana sikap anda jika anak anda rajin melaksanakan 

shalat? 

5. Bagaimana sikap anda jika anak anda rajin membaca Al 

Qur’an dan pergi mengaji? 

6. Bagaimana sikap anda jika anak anda rajin membantu anda? 

7. Bagaimana sikap anda jika anak anda bersikap jujur? 

8. Bagaimana sikap anda jika anak anda bersikap sopan? 

9. Bagaimana sikap anak anda jika anak anda mempunyai 

masalah diluar rumah? 

10. Apakah anda membantu anak anda jika anak anda kesulitan 

dalam belajar? 

Hasil catatan lapangan 

1. Iya, saya selalu mengajari anak saya membaca Al Qur’an 

setelah shalat magrib. 

2. Iya, selalu saya awasi kegiatan anak saya di luar rumah. 

3. Iya, selalu saya tanyakan kegiatan anak saya diluar rumah 



4. Jika anak saya rajin melaksanakan shalat maka saya akan 

sangat senang 

5. Jika anak saya rajin membaca Al Qur’an dan pergi mengaji 

saya akan sangat senang 

6. Jika anak saya rajin membantu saya akan merasa sangat 

senang 

7. Jika anak saya bersikap jujur maka saya akan merasa sangat 

senang 

8. Jika anak saya bersikap sopan maka saya akan sangat senang 

9. Jika anak saya mempunyai masalah diluar rumah maka saya 

akan menasehatinya agar diselesaikan dengan baik 

10. Jika anak saya mengalami kesulitan dalam belajar maka saya 

akan membantu sebisa saya 

Tema 5  :  Cara orang tua mendidik/memberi teladan yang  

   baik kepada anaknya 
Responden : Giyanto 

Hari/Tanggal : 23 Juni 2016 

Tempat  : RT 06, RW 04 Dk. Pandaksari Ds. Caruban Kec.  

  Ringinarum Kab. Kendal  
Pertanyaan : 

1. Apakah anda melaksanakan shalat tepat waktu? 

2. Apakah anda membaca Al-Qur’an setelah shalat magrib? 

3. Apakah anda menjalankan puasa ramadhan? 

4. Apakah anda melaksanakan shalat tarawih di bulan 

ramadhan? 

5. Apakah anda membayar zakat di bulan ramadhan? 

6. Apakah anda pulang ke rumah tepat waktu? 



7. Apakah anda pernah berbohong kepada anak anda? 

8. Apakah anda mengikuti pengajian yang diadakan di 

kampung? 

9. Apakah anda pernah memarahi/membentak anak anda? 

10. Bahasa jawa apa yang anda gunakan kepada orang yang lebih 

tua dari anda? 

Hasil catatan lapangan 

1. Iya, kalau saya tidak sibuk, saya berusaha melaksanakan 

shalat tepat waktu 

2. Iya, saya sempatkan untuk membaca Al Qur’an setelah shalat 

magrib bersama anak saya 

3. Iya, saya menjalankan puasa ramadhan sebulan penuh 

4. Iya, saya selalu melaksanakan shalat tarawih di mushola 

kampung 

5. Iya, saya selalu membayar zakat 

6. Iya, saya selalu mengusahakan agar pulang  ke rumah tepat 

waktu 

7. Saya tidak pernah berbohong kepada anak saya 

8. Iya, saya mengikuti pengajian di kampung 

9. Saya membentak anak saya jika anak saya melakukan 

kesalahan 

10. Bahasa jawa ngoko alus 

 

 

 



HASIL WAWANCARA 

( Untuk Anak Single Parent) 

Tema 1  : Pendidikan Aqidah 

Responden : Putri 

Hari/Tanggal : 23 Juni 2016 

Tempat  : RT 06, RW 04 Dk. Pandaksari Ds. Caruban Kec.  

  Ringinarum Kab. Kendal  
Pertanyaan : 

1. Apakah anda selalu mengerjakan shalat? 

2. Jika anda sedang menonton televisi kemudian adzan 

berkumandang apa yang anda lakukan? 

3. Apakah anda sering membaca Al Qur’an? 

4. Apakah anda pergi mengaji? 

5. Apakah anda mengerjakan puasa ramadhan? 

6. Apakah anda bertadarus ketika bulan ramadhan? 

7. Apakah anda shalat tarawih ketika bulan ramadhan? 

8. Apakah anda tetap melaksanakan shalat ketika anda sedang 

sakit? 

9. Bagaimana jika anda sedang sakit dan melewatkan shalat? 

10. Apakah anda melaksanakan 2 shalat ied, shalat idul fitri dan 

idul adha? 

Hasil catatan lapangan 

1. Iya, saya selalu mengerjakan shalat lima waktu 

2. Mematikan televisi dan segera melaksanakan shalat 

3. Saya sering membaca Al Qur’an 



4. Saya selalu pergi mengaji pada sore hari 

5. Iya, saya berusaha melaksanakan puasa ramadhan sebulan 

penuh 

6. Saya selalu bertadarus pada bulan ramadhan 

7. Iya, saya selalu melaksanakan shalat tarawih pada bulan 

ramadhan 

8. Iya, saya berusaha tetap shalat meskipun sedang sakit 

9. Sangat menyesal karena shalat itu harus dilaksanakan setiap 

hari. Belum tentu di hari besoknya masih diberi kesempatan 

untuk melaksanakan shalat lima waktu. 

10. Iya, saya melaksanakan shalat ied baik idul fitri maupun idul 

adha. 

 

Tema 2  : Pendidikan Akhlak 

Responden : Putri 

Hari/Tanggal : 23 Juni 2016 

Tempat  : RT 06, RW 04 Dk. Pandaksari Ds. Caruban Kec.  

  Ringinarum Kab. Kendal  
Pertanyaan : 

1. Apakah anda sering pulang ke rumah tidak tepat waktu? 

2. Apakah orangtua anda mengetahui kegiatan anda diluar 

rumah? 

3. Bagaimana sikap anda jika anda melakukan kesalahan 

kemudian orangtua menegur anda? 

4. Apa yang anda lakukan jika orang tua anda sedang repot di 

rumah? 



5. Apa yang anda lakukan jika orang tua anda sedang sakit? 

6. Apakah anda mengucapkan salam ketika keluar dan masuk 

rumah? 

7. Bahasa jawa apa yang anda gunakan kepada orang yang lebih 

tua? 

8. Apakah anda bersalaman dan pamit kepada orang tua anda 

sebelum anda berangkat dan pulang sekolah? 

9. Apakah yang anda lakukan jika orang tua menyuruh anda? 

Hasil catatan lapangan 

1. Kalau pulang sekolah pasti tepat waktu, tapi kalau 

mengerjakan tugas di rumah teman kadang-kadang tidak tepat 

waktu karena tugasnya belum selesai. 

2. Orang tua saya mengetahui kegiatan saya diluar rumah, 

karena setiap hari orang tua saya menanyakan kegiatan saya 

diluar rumah. 

3. Berusaha untuk tidak mengulangi kesalahan yang sama 

4. Jika orang tua saya sedang repot maka saya akan 

membantunya. 

5. Jika orang tua saya sedang sakit maka saya akan membantu 

membereskan pekerjaan di rumah. Dan saya akan 

merawatnya, jika barang kali ada yang beliau butuhkan dan 

memperhatikannya, mengambilkan makanan dan 

mengambilkan obat. 

6. Iya, saya selalu mengucapkan salam ketika masuk dan keluar 

rumah. 



7. Bahasa jawa krama alus/ krama lugu. 

8. Iya, saya selalu pamit jika akan berangkat sekolah. 

9. Jika orang tua menyuruh saya maka saya langsung 

mengerjakan perintahnya. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



HASIL OBSERVASI 

 

Tema 1  :  Mengamati aktivitas (kesibukan) Single Parent 

   sehari-hari. 

Responden : Giyanto 

Hari/Tanggal : 23 Juni 2016 

Tempat  : RT 06, RW 04 Dk. Pandaksari Ds. Caruban Kec.  

  Ringinarum Kab. Kendal  
Pertanyaan : 

1. Apa pekerjaan Single Parent? 

2. Apa yang dilakukan Single Parent pagi hari sebelum 

berangkat kerja? 

3. Jam berapa Single Parent pulang kerja? 

4. Apa yang dilakukan Single Parent setelah pulang kerja? 

Hasil catatan lapangan 

1. Tukang bangunan 

2. Beres-beres rumah 

3. Pada siang hari jam 12.00 

Pada sore hari jam 17.00 

4. Istirahat, setelah magrib mengajari anak-anak mengaji 

 

 

 

 

 

 

 



Tema 2  :  Mengamati aktivitas anak keluarga Single Parent 

   sehari-hari. 
Responden : Giyanto 

Hari/Tanggal : 23 Juni 2016 

Tempat  : RT 06, RW 04 Dk. Pandaksari Ds. Caruban Kec.  

  Ringinarum Kab. Kendal  
Pertanyaan : 

1. Apa yang dilakukan anak Single Parent pagi hari sebelum 

berangkat sekolah? 

2. Apa yang dilakukan anak Single Parent setelah pulang 

sekolah? 

3. Jam berapa anak Single Parent pulang sekolah? 

4. Apa saja kegiatan anak Single Parent diluar rumah? 

Hasil catatan lapangan 

1. mempersiapkan peralatan untuk sekolah 

2. membantu orang tua 

3. jam 12.30 

4. bermain dan mengerjakan tugas sekolah di rumah teman 

 

Tema 3  :  Mengamati pembinaan Agama Islam dalam  

   keluarga Single Parent 
Responden : Giyanto 

Hari/Tanggal : 23 Juni 2016 

Tempat  : RT 06, RW 04 Dk. Pandaksari Ds. Caruban Kec.  

  Ringinarum Kab. Kendal  
Pertanyaan : 

1. Bagaimana cara Single Parent memberikan 

penjelasan/pendidikan kepada anaknya? 



2. Bagaimana Single Parent mengontrol anaknya? 

3. Bagaimana Single Parent menyuruh anaknya? 

4. Bagaimana sikap Single Parent terhadap anaknya jika 

anaknya melakukan kesalahan? 

Hasil catatan lapangan 

1. Dengan cara memberikan pengarahan yang baik. 

2. Dengan cara mengetahui aktivitas nya sehari-hari. 

3. Dengan cara berbicara baik kepadanya. 

4. Menegur dan menasehatinya. 

 

Tema 4  :  Mengamati lebih dekat situasi dan kondisi keadaan  

   keluarga Single Parent 
Responden : Giyanto 

Hari/Tanggal : 23 Juni 2016 

Tempat  : RT 06, RW 04 Dk. Pandaksari Ds. Caruban Kec.  

  Ringinarum Kab. Kendal  
Pertanyaan : 

1. Apa saja yang dilakukan keluarga Single Parent jika hari 

libur? 

2. Bagaimana pembagian tugas dalam keluarga Single Parent 

atauperan masing-masing anggota keluarga Single Parent? 

3. Bagaimana hubungan antar individu keluarga Single Parent? 

4. Bagaimana kondisi sosial keluarga Single Parent? 

 

 

 

 



Hasil catatan lapangan 

1. beres-beres di rumah 

2. anak : menyapu, bersih-bersih, memasak 

orang tua : bekerja 

3. sangat dekat 

4. sangat baik 

 

  



Lampiran 7 

HASIL WAWANCARA 

(Untuk Orang tua Single Parent) 

Tema 1  :  Cara orang tua dalam mengontrol anak 

Responden : Khusaini 

Hari/Tanggal : 26 Juni 2016 

Tempat  : RT 07, RW 04 Dk. Pandaksari Ds. Caruban Kec.  

  Ringinarum Kab. Kendal  
Pertanyaan : 

1. Bagaimana sikap anda terhadap shalat anak anda? 

2. Bagaimana sikap anda terhadap tugas anak anda? 

3. Bagaimana sikap anda terhadap kejujuran anak anda? 

4. Bagaimana sikap anda terhadap perilaku anak anda sehari-

hari? 

5. Apakah anda membiasakan anak anda untuk mengucapkan 

salam ketika masuk dan keluar rumah? 

6. Apakah anda membiasakan anak anda mencium tangan anda 

sebelum berangkat ke sekolah? 

Hasil catatan lapangan 

1. Sikap saya terhadap shalat anak saya, saya selalu menyuruh 

anak saya untuk melaksanakan shalat lima waktu. 

2. Saya membagi tugas rumah dengan anak saya, saat saya 

bekerja, anak saya yang perempuan (Desi) mengerjakan 

pekerjaan rumah seperti menyapu dan mencuci piring. 

3. Saya selalu mengajarkan anak saya untuk bersikap jujur. 



4. Saya selalu mengajarkan anak saya untuk bersikap baik 

kepada siapapun. 

5. Iya, saya membiasakan agar ketika masuk dan keluar rumah 

selalu mengucapkan salam. 

6. Iya, ketika akan pergi ke sekolah anak saya selalu mencium 

tangan saya terlebih dahulu. 

 

Tema 2  : Cara orang tua dalam memberikan penjelasan  

   kepada anak 
Responden : Khusaini 

Hari/Tanggal : 26 Juni 2016 

Tempat  : RT 07, RW 04 Dk. Pandaksari Ds. Caruban Kec.  

  Ringinarum Kab. Kendal  

Pertanyaan : 

1. Bagaimana sikap anda jika anak anda tidak melaksanakan 

shalat? 

2. Bagaimana sikap anda jika anak anda malas membaca Al 

Qur’an dan pergi mengaji? 

3. Bagaimana sikap anda jika anak anda mendapat tugas di 

rumah tetapi anak anda menolaknya? 

4. Bagaimana sikap anda jika anak anda bersikap tidak sopan 

terhadap orang lain? 

5. Bagaimana sikap anda jika anak anda ketahuan berbohong? 

6. Bagaimana sikap anda jika anak anda sering pulang ke rumah 

tidak tepat waktu? 

7. Bagaimana sikap anda jika anak anda tidak mau 

mendengarkan ucapan anda? 



8. Bagaimana cara anda memberikan penjelasan jika anak anda 

berselisih faham dengan temannya? 

9. Bagaimana cara anda memberikan penjelasan kepada anak 

anda jika anda pulang ke rumah lewat pada batas waktu biasa 

Hasil catatan lapangan 

1. Jika anak saya tidak melaksanakan shalat maka saya akan 

menasehatinya agar tidak meninggalkan shalat lima waktu dan 

mengerjakannya tepat waktu. 

2. Anak saya selalu pergi mengaji setiap hari kecuali hari jum’at 

karena libur dan ketika sedang sakit. 

3. Jika anak saya menolak tugas yang saya berikan maka saya 

akan menasehatinya dan menyuruhnya untuk mengerjakan 

tugasnya. 

4. Saya selalu menyuruh anak saya agar bersikap sopan kepada 

orang yang lebih tua. 

5. Jika anak saya berbohong maka saya akan memarahinya. 

6. Jika anak saya setelah pulang sekolah tidak langsung pulang 

kerumah, saya selalu menasehatinya agar pulang terlebih 

dahulu berganti baju dan shalat setelah itu tidak apa-apa jika 

ingin bermain. 

7. Jika anak saya tidak mau mendengarkan ucapan saya maka 

saya akan memarahinya. 

8. Jika anak saya berselisih faham dengan temannya maka saya 

akan menasehatinya agar kembali berdamai dengan temannya. 

9. Menjelaskan alasan kenapa saya pulang terlambat. 



Tema 3  :  Cara orang tua dalam memerintah anak 

Responden : Khusaini 

Hari/Tanggal : 26 Juni 2016 

Tempat  : RT 07, RW 04 Dk. Pandaksari Ds. Caruban Kec.  

  Ringinarum Kab. Kendal  

Pertanyaan : 

1. Bagaimana sikap anda terhadap anak anda ketika anak anda 

sedang menonton televisi kemudian adzan berkumandang? 

2. Jika anda kerepotan di rumah bagaimana sikap anda terhadap 

anak anda? 

3. Bagaimana anda menyuruh anak anda untuk bersikap sopan? 

4. Bagaimana anda menyuruh anak anda untuk bersikap jujur? 

5. Bagaimana anda menyuruh anak anda untuk pergi mengaji? 

Hasil catatan lapangan 

1. Saya akan menyuruhnya untuk shalat terlebih dahulu, setelah 

itu baru melanjutkan menonton televisi. 

2. Jika saya sedang kerepotan, saya meminta anak saya untuk 

menolong saya. 

3. Dengan cara memberi contoh dengan saya bersikap sopan 

kepada orang lain, maka secara otomatis anak saya akan 

meniru apa yang saya lakukan. 

4. Dengan cara memberi contoh bersikap jujur, maka anak saya 

akan menirunya. 

5. Dengan menasehatinya supaya pergi mengaji agar kelak 

menjadi orang yang berguna dan menjadi anak yang shaleh. 

 



Tema 4  : Cara orang tua memberikan perhatian (tanggapan)   

   kepada anak 
Responden : Khusaini 

Hari/Tanggal : 26 Juni 2016 

Tempat  : RT 07, RW 04 Dk. Pandaksari Ds. Caruban Kec.  

  Ringinarum Kab. Kendal  
Pertanyaan : 

1. Apakah anda mengajari anak anda  membaca Al Qur’an? 

2. Apakah anda mengetahui kegiatan anak anda diluar rumah? 

3. Apakah anda menanyakan kegiatan anak anda diluar rumah? 

4. Bagaimana sikap anda jika anak anda rajin melaksanakan 

shalat? 

5. Bagaimana sikap anda jika anak anda rajin membaca Al 

Qur’an dan pergi mengaji? 

6. Bagaimana sikap anda jika anak anda rajin membantu anda? 

7. Bagaimana sikap anda jika anak anda bersikap jujur? 

8. Bagaimana sikap anda jika anak anda bersikap sopan? 

9. Bagaimana sikap anak anda jika anak anda mempunyai 

masalah diluar rumah? 

10. Apakah anda membantu anak anda jika anak anda kesulitan 

dalam belajar? 

Hasil catatan lapangan 

1. Tidak setiap hari, tetapi saya sempatkan bila saya ada waktu. 

2. Tidak, karena saya sibuk dengan pekerjaan saya. 

3. Iya, saya tanyakan, tetapi kebanyakan anak saya diluar rumah 

hanya bermain dengan teman-temannya. 



4. Jika anak saya rajin melaksanakan shalat maka saya akan 

memujinya. 

5. Jika anak saya rajin membaca Al Qur’an dan pergi mengaji 

saya akan sangat senang dan memujinya. 

6. Jika anak saya rajin membantu saya akan merasa sangat 

senang. 

7. Jika anak saya bersikap jujur maka saya akan memujinya. 

8. Jika anak saya bersikap sopan maka saya akan sangat senang 

dan memujinya. 

9. Saya akan menasehatinya, dan membantunya menyelesaikan 

masalah tersebut. 

10. Iya, saya akan membantu jika saya bisa. 

 

Tema 5  :  Cara orang tua mendidik/memberi teladan yang  

   baik kepada anaknya 

Responden : Khusaini 

Hari/Tanggal : 26 Juni 2016 

Tempat  : RT 07, RW 04 Dk. Pandaksari Ds. Caruban Kec.  

  Ringinarum Kab. Kendal  
Pertanyaan : 

1. Apakah anda melaksanakan shalat tepat waktu? 

2. Apakah anda membaca Al-Qur’an setelah shalat magrib? 

3. Apakah anda menjalankan puasa ramadhan? 

4. Apakah anda melaksanakan shalat tarawih di bulan 

ramadhan? 

5. Apakah anda membayar zakat di bulan ramadhan? 

6. Apakah anda pulang ke rumah tepat waktu? 



7. Apakah anda pernah berbohong kepada anak anda? 

8. Apakah anda mengikuti pengajian yang diadakan di 

kampung? 

9. Apakah anda pernah memarahi/membentak anak anda? 

10. Bahasa jawa apa yang anda gunakan kepada orang yang lebih 

tua dari anda? 

Hasil catatan lapangan 

1. Saya usahakan untuk shalat tepat waktu, tetapi jika pekerjaan 

sedang banyak maka saya tidak shalat tepat waktu, tapi saya 

selalu berusaha untuk shalat lima waktu. 

2. Kadang-kadang. 

3. Iya, saya menjalankan puasa ramadhan walau kadang tidak 

penuh satu bulan. 

4. Saya melaksanakan shalat tarawih di mushola kampung 

5. Iya, saya selalu membayar zakat 

6. Tidak selalu tepat waktu. 

7. Pernah, karena terkadang saya berbohong demi kebaikan 

8. Iya, saya mengikuti pengajian di kampung. 

9. Pernah, Saya membentak anak saya jika anak saya melakukan 

kesalahan. 

10. Bahasa jawa ngoko alus. 

 

 

 

 



HASIL WAWANCARA 

(Untuk Anak Single Parent) 

Tema 1  : Pendidikan Aqidah 

Responden : Desi 

Hari/Tanggal : 26 Juni 2016 

Tempat  : RT 07, RW 04 Dk. Pandaksari Ds. Caruban Kec.  

  Ringinarum Kab. Kendal  
Pertanyaan : 

1. Apakah anda selalu mengerjakan shalat? 

2. Jika anda sedang menonton televisi kemudian adzan 

berkumandang apa yang anda lakukan? 

3. apakah anda sering membaca Al Qur’an? 

4. Apakah anda pergi mengaji? 

5. Apakah anda mengerjakan puasa ramadhan? 

6. Apakah anda bertadarus ketika bulan ramadhan? 

7. Apakah anda shalat tarawih ketika bulan ramadhan? 

8. Apakah anda tetap melaksanakan shalat ketika anda sedang 

sakit? 

9. Bagaimana jika anda sedang sakit dan melewatkan shalat? 

10. Apakah anda melaksanakan 2 shalat ied, shalat idul fitri dan 

idul adha? 

Hasil catatan lapangan 

1. Iya, saya menjalankan shalat lima waktu. 

2. Saya melaksanakan shalat terlebih dahulu lalu melanjutkan 

nonton televisi. 



3. Saya membaca Al Qur’an di tempat mengaji. 

4. Saya selalu pergi mengaji pada malam hari setelah habis 

magrib. 

5. Saya mengerjakan puasa ramadhan walau terkadang tidak 

sehari penuh. 

6. Iya, pada bulan ramadhan saya juga mengaji. 

7. Saya shalat tarawih di mushola kampung. 

8. Tidak jika sakitnya sedang parah, tetapi jika saya masih bisa 

saya usahakan shalat. 

9. Saya berusaha melaksanakan shalat walau sakit tetapi jika 

tidak mampu saya tidak bisa berbuat apa-apa. 

10. Iya, saya melaksanakan shalat ied. 

 

Tema 2  : Pendidikan Akhlak 

Responden : Desi 

Hari/Tanggal : 26 Juni 2016 

Tempat  : RT 07, RW 04 Dk. Pandaksari Ds. Caruban Kec.  

  Ringinarum Kab. Kendal  
Pertanyaan : 

1. Apakah anda sering pulang ke rumah tidak tepat waktu? 

2. Apakah orang tua anda mengetahui kegiatan anda diluar 

rumah? 

3. Bagaimana sikap anda jika anda melakukan kesalahan 

kemudian orang tua menegur anda? 

4. Apa yang anda lakukan jika orang tua anda sedang repot di 

rumah? 



5. Apa yang anda lakukan jika orang tua anda sedang sakit? 

6. Apakah anda mengucapkan salam ketika keluar dan masuk 

rumah? 

7. Bahasa jawa apa yang anda gunakan kepada orang yang lebih 

tua? 

8. Apakah anda bersalaman dan pamit kepada orang tua anda 

sebelum anda berangkat dan pulang sekolah? 

9. Apakah yang anda lakukan jika orang tua menyuruh anda? 

Hasil catatan lapangan 

1. Saya selalu pulang sekolah tepat waktu 

2. Ayah saya mengetahui kegiatan saya di luar rumah. 

3. Menuruti nasehatnya. 

4. Jika orang tua saya sedang repot maka saya akan 

menolongnya. 

5. Jika orang tua saya sedang sakit maka saya akan membantu 

pekerjaan rumah. 

6. Iya, saya selalu mengucapkan salam ketika masuk dan keluar 

rumah. 

7. Bahasa jawa krama alus. 

8. Iya, saya selalu pamit jika akan berangkat sekolah. 

9. Jika orang tua menyuruh saya maka saya akan 

mengerjakannya. 

 

 

 



HASIL OBSERVASI 

Tema 1  : Mengamati aktivitas (kesibukan) Single Parent 

   sehari-hari. 
Responden : Khusaini 

Hari/Tanggal : 26 Juni 2016 

Tempat  : RT 07, RW 04 Dk. Pandaksari Ds. Caruban Kec.  

  Ringinarum Kab. Kendal  
Pertanyaan : 

1. Apa pekerjaan Single Parent? 

2. Apa yang dilakukan Single Parent pagi hari sebelum 

berangkat kerja? 

3. Jam berapa Single Parent pulang kerja? 

4. Apa yang dilakukan Single Parent setelah pulang kerja? 

Hasil catatan lapangan 

1. Buruh tani dan pekerja bangunan. 

2. Mencuci baju dan menyiapkan sarapan. 

3. 17.00 WIB 

4. Istirahat 

 

Tema 2  :  Mengamati aktivitas anak keluarga Single Parent 

   sehari-hari. 
Responden : Desi 

Hari/Tanggal : 26 Juni 2016 

Tempat  : RT 07, RW 04 Dk. Pandaksari Ds. Caruban Kec.  

  Ringinarum Kab. Kendal  
Pertanyaan : 

1. Apa yang dilakukan anak Single Parent pagi hari sebelum 

berangkat sekolah? 



2. Apa yang dilakukan anak Single Parent setelah pulang 

sekolah? 

3. Jam berapa anak Single Parent pulang sekolah? 

4. apa saja kegiatan anak Single Parent diluar rumah? 

Hasil catatan lapangan 

1. Membantu ayah saya menyapu lantai setiap pagi lalu mandi 

dan mempersiapkan peralatan untuk sekolah, dan sarapan 

2. Menonton televisi 

3. jam 12.30 

4. Bermain dengan teman-teman 

 

Tema 3  :  Mengamati pembinaan Agama Islam dalam  

   keluarga Single Parent 

Responden : Khusaini 

Hari/Tanggal : 26 Juni 2016 

Tempat  : RT 07, RW 04 Dk. Pandaksari Ds. Caruban Kec.  

  Ringinarum Kab. Kendal  
Pertanyaan : 

1. Bagaimana cara Single Parent memberikan 

penjelasan/pendidikan kepada anaknya? 

2. Bagaimana Single Parent mengontrol anaknya? 

3. Bagaimana Single Parent menyuruh anaknya? 

4. Bagaimana sikap Single Parent terhadap anaknya jika 

anaknya melakukan kesalahan? 

Hasil catatan lapangan 

1. Dengan cara menasehatinya, dan menjelskan pentingnya 

pendidikan untuk masa depan. 



2. Dengan cara memberikan tugas dan membimbing anak saya 

agar melaksanakan tugasnya. 

3. Dengan cara meminta tolong agar mau membantu. 

4. Menegur, menasehati, dan memarahinya. 

 

Tema 4  :  Mengamati lebih dekat situasi dan kondisi keadaan  

   keluarga Single Parent 
Responden : Khusaini 

Hari/Tanggal : 26 Juni 2016 

Tempat  : RT 07, RW 04 Dk. Pandaksari Ds. Caruban Kec.  

  Ringinarum Kab. Kendal  

Pertanyaan : 

1. Apa saja yang dilakukan keluarga Single Parent jika hari 

libur? 

2. Bagaimana pembagian tugas dalam keluarga Single Parent 

atauperan masing-masing anggota keluarga Single Parent? 

3. Bagaimana hubungan antar individu keluarga Single Parent?. 

4. Bagaimana kondisi sosial keluarga Single Parent? 

Hasil catatan lapangan 

1. Istirahat di rumah dan menonton televisi, jika ada uang maka 

saya mengajak anak saya untuk liburan. 

2. Anak : sekolah, mengaji, mengerjakan tugas rumah yang 

ringan-ringan seperti menyapu, mencuci piring. 

Orang tua : bekerja, memasak, mencuci baju. 

3. Dekat  

4. Baik dan saling terbuka. 
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