
Lampiran 1 

Transkip Wawancara 

a. Wawancara kepada orang tua 

1. Bagaimana pergaulan anak anda? 

2. Bagaimana hubungan sosial anak anda dengan lingkungan keluarga ataupun 

masyarakat? 

3. Apakah anda memperhatikan dengan siapa saja anak anda bergaul? 

4. Bagaimana cara anda mengawasi pergaulan anak anda? 

5. Bagaimana upaya anda agar anak anda tidak melakukan kenakalan? 

6. Coba jelaskan kenakalan-kenakalan yang anak anda perbuat! 

7. Bagaimana upaya anda ketika anak anda melakukan kenakalan? 

b. Wawancara pada remaja 

1. Bagaimana menurut anda tentang cara orang mendidik anda? 

2. Apa saja kenakalan yang anda perbuat? 

3. Mengapa anda melakukannya? 

4. Coba jelaskan sikap anda ketika orang tua sedang memberikan nasehat! 

5. Bagaimana perasaanmu jika orang tua sedang memberikan nasehat pada anda?  

6. Bagaimana cara orang tua anda mengatasi masalah apabila anda melakukan 

kenakalan? 

c. Wawancara kepada perangkat desa 

1. Apa anda selalu memerhatikan pergaulan para remaja yang ada di desa ini? 

2. Apa saja jenis kenakalan remaja yang ada di desa ini menurut anda? 

3. Kenakalan apa yang menurut anda meresahkan masyarakat di sini? 

4. Sebagai perangkat desa apa yang dapat anda lakukan untuk untuk mengatasi 

kenakalan remaja? 

5. Bagaimana cara anda melakukan pendekatan untuk memberikan 

nasehat/bimbingan kepada remaja yang berbuat kenakalan? 

 

 

 

 

 

 



Lampiran II 

Dokumentasi 

 

       
 

Kantor balai desa Tanjunganom Gabus Pati 

 

          
 

Wawancara dengan perangkat desa dan tokoh masyarakat desa Tanjunganom 

 

          

 

Wawancara dengan kapolsek Gabus           Wawancara dengan salah satu warga Tanjunganom 



         
 

wawancara dengan salah satu orang tua dari anak yang melakukan kenakalan remaja 

 

       
 

Salah satu kenakalan remaja balap liar           Razia kepolisian menindak lanjuti aksi balap liar 

 

 

       
 

Kenakalan remaja berupa pergaulan bebas antara laki-laki dan perempuan 

 

 



Lampiran III 

 

Surat izin riset 

 



Surat bukti riset 

 

 
 

 

 

 



Sertifikat TOEFL 

 

 
 

 

 



Sertifikat IMKA 

 

 
 



Piagam KKN 

 
 

 

 



Piagam OPAK 
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