
 
     
 
 

 
 

         Lampiran 1 

Transkrip Wawancara 

 

Nama Narasumber : Sri Suyanti, selaku Guru MIM Kasihan IV Desa Kasihan  

Tanggal  : 21 januari 2015 

Tempat Wawancara : Rumah ibu Sri Suyanti 

Topik Wawancara  : Bimbingan orang tua terhadap pembelajaran anak desa      
   kasihan kecamatan tegalombo kabupaten pacitan 

 
 Materi wawancara 
Peneliti  Bagaimana pola bimbingan orang tua 

terhadap pembelajaran anak desa kasihan 
kecamatan tegalombo kabupaten pacitan 
? 

Narasumber   Orang tua bertanya tentang apa 
yang diajarkan disekolah. 

 Mengawasi kegiatan belajar anak 
dirumah 

 Mengawasi penggunaan waktu 
belajar anak dirumah 

 Menolong anak mengatasi 
kesulitannya dalam belajar 

  

 

 

 

 

 

 

 

 



 
     
 
 

 
 

         Lampiran 2 

Transkrip Wawancara 

 

Nama Narasumber : Samini selakun Guru SDN 3 Desa Kasihan 

Tanggal  : 01 Perbruari 2015 

Tempat Wawancara : Rumah Ibu Samini 

Topik Wawancara  : Perlakuan Orang Tua Dalam Membimbing Pembelajaran 
   Anak Di Desa Kasihan Kecamatan Tegalombo Kabupaten 
   Pacitan 

 Materi wawanvara 
Peneliti  Bagaimana cara motivasi dan belajar 

anak ? 

 

Narasumber  Cara memotivasi anak adalah 
dengan cara dipuji. Orang tua yang 
selalu memuji anak bukan berarti 
memanja anak tetapi orang tua yang 
mau memuji anak adalah orang tua 
yang mampu mencuri hati anaknya. 
Ketika dipuji anak akan mersa 
senang. Dan disitulah orang tua 
mengambil kesempatan untuk terus 
mendorong belajar anak. Contoh 
pujian orang tua adalah ketika anak 
mendapat nilai buruk dari sekolah 
orang tua tidak menyalahkan dan 
memarahi tetapi orang tua berusaha 
bertanya atas kesulitan yang 
dihadapi oleh anak. Dalam hal ini 
tujuan otrang tua adalah agar anak 
tidak frustasi dalam belajar. 

  

 

          



 
     
 
 

 
 

Lampiran 3 

Transkrip Wawancara 

 

Nama Narasumber : Tuyadi, selaku Ketua RW Dusun Klitik Desa Kasihan 

Tanggal  : 06 Pebruari 2015 

Tempat Wawancara : Rumah bapak Tuyadi 

Topik Wawancara  : Perlakuan Orang Tua Dalam Membimbing Pembelajaran 
   Anak Di Desa Kasihan Kecamatan Tegalombo Kabupaten 
   Pacitan 

  

 Materi wawanvara 
Peneliti  Bagaimana cara Mengatur waktu 

belajar anak dirumah ? 

 

Narasumber  Membatasi waktu anak dalam 

bermain diluar. Hal ini bertujuan 

agar anak tidak lupa atas waktu 

belajar yang sudah ditentukan orang 

tua. 

Orang tua tidak memberikan 

pekerjaan yang yang berat untuk 

anak sehingga anak tidak malas 

dalam waktu belajarnya nanti. 

Orang tua mengajak anak santai 

sebelum anak belajar sehingga anak 

akan tidak merasa jenuh dalam 

belajar karena capek. 

  

          



 
     
 
 

 
 

Lampiran 4 

Transkrip Wawancara 

 

Nama Narasumber : Winarti, selaku Guru TK Kuncup Mutiara Desa Kasihan  

Tanggal  : 10 Pebruari 2015 

Tempat Wawancara : Rumah Bapak Parnun 

Topik Wawancara : Faktor yang Mempengaruhi Bimbingan Orang Tua Terhadap 

                                   Pembelajaran Anak Desa Kasihan Kecamatan Tegalombo 

                                   Kabupaten Pacitan 

  

 Materi wawanvara 
Peneliti  Faktor apa saja yang Mempengaruhi 

Bimbingan Orang Tua Terhadap 

Pembelajaran Anak Desa Kasihan 

Kecamatan Tegalomo Kabupaten 

Pacitan  

Narasumber   Kesabaran 

Orang tua yang sabar terhadap 

anaknya akan memberikan 

ketenangan dan kegembiraan, 

hubungan orang tua dengan 

anak akan menjadi lebih akrab 

dan harmonis. Dengan 

kesabaran orang tua anak akan 

lebih percaya diri dalam 

belajarnya dan anak akan berani 

mencoba untuk belajar. Dan 

anak yang sering dibentak akan 

selalu gelisah dan kaku untuk 

belajar. Kerena dalam setiap 



 
     
 
 

 
 

diri anak yang sering dibentak 

akan selalu dihantui oleh rasa 

takut dan kurang percaya diri 

untuk mencoba dan kebiasaan 

pada anak yang sering dimarahi 

lebih suka membatalkan 

niatnya untuk belajar dari pada 

dimarahi orang tua kalau cara 

belajarnya itu salah. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
     
 
 

 
 

  Lampiran 5 

Transkrip Wawancara 

 

Nama Narasumber  : Tukijan selaku Ketua RT 06. RW 12 Dusun Klitik 

Tanggal  : 13 Pebruari 2015 

Tempat Wawancara : Rumah Bapak Tukijan 

Topik Wawancara  : Perlakuan Orang Tua Dalam Membimbing Pembelajaran 
   Anak Di Desa Kasihan Kecamatan Tegalombo Kabupaten 
   Pacitan 

 Materi wawanvara 
Peneliti  Bagaimana cara motivasi dan belajar 

anak ? 

Narasumber   Bijaksana  
Orang tua yang bijaksana harus 
lebih mementingkan 
kemampuan yang secara alami 
pada diri anak tersebut bukan 
mementingkan gengsi orang tua 
dan menaruh harapan-harapan 
semu pada anak-anaknya. 
Orang tua dalam membimbing 
anaknya harus lebih mengerti 
tentang kemampuan anaknya, 
karna kemampuan anak itu 
tidak sama. Orang tua yang 
menginginkan anaknya bisa 
melakukan sesuai apa yang 
orang tua inginkan akan 
membebani jalan fikiran 
anaknya dan belajar anak tidak 
akan tenang. 

  

 

 

 



 
     
 
 

 
 

Lampiran 6 

Transkrip Wawancara 

 

Nama Anak  : Moch. Rizki Danuarta  

Siswa Kelas  : 5 MIM Kasihan IV Desa Kasihan 

Nama Orang Tua  : Parnun 

Tanggal  : 29 Januari 2015 

Tempat Wawancara : Rumah Bapak Parnun 

Topik Wawancara  : Bimbingan orang tua terhadap pembelajaran anak Desa      
   Kasihan Kecamatan Tegalombo Kabupaten Pacitan 

 Materi wawanvara 
Peneliti  Apakah bimbingan orang tua 

terhadap anak itu sangat membantu 

untuk belajar anak ? 

Narasumber  Ya, karena saya merasa senang 
ketika orang tua mendampingi saya 
belajar, karena kami terkadang 
bingung dengan bahasa guru atau 
tatacara berbicara guru itu berbeda 
dengan cara berbicaranya anak 
seusia siswa, dan saya juga malu 
ketika saya banyak bertanya tentang 
maksut guru tersebut. Semua 
perkataan guru kami tanyakan 
kepada orang tua tengtang maksut 
dan tujuanya. 

  

 

 

 

 

 



 
     
 
 

 
 

Lampiran 7 

Transkrip Wawancara 

 

Nama Anak  : Rohmat Irfan Nugroho  

Siswa Kelas  : 6 MIM Kasihan IV Desa Kasihan 

Nama Orang Tua  : Sutarni 

Tanggal  : 03 Pebruari 2015 

Tempat Wawancara : Rumah Bapak Sutarni 

Topik Wawancara  : Perlakuan Orang Tua Dalam Membimbing Pembelajaran 
   Anak Di Desa Kasihan Kecamatan Tegalombo Kabupaten 
   Pacitan. 

 Materi wawanvara 
Peneliti  Bagaimana perasaan kamu terhadap 

pelakuan orang tua dalam 

membimbing anaknya belajar dan 

bagaimana sikap orang tua kamu 

saat kamu mendapat nilai buruk dari 

sekolah ? 

Narasumber  Senang, karena saat saya mendapat 
nilai buruk dari sekolah saya merasa 
kurang percaya diri untuk 
memberitahukan kepada orang tua 
saya karena takut dimarahi. Tetapi 
untuk beberapa waktu yang sudah 
saya alami ketika orang tua 
menanyakan nilai saya di sekolah 
orang tua tidak memarahi saya 
meskipun nilai saya buruk, dan 
orang tua malah membantu dalam 
mengatasi kesulitan belajar saya dan 
memuji saya bahwa saya sebenarnya 
pintar tetapi hanya kurang percaya 
diri untuk bertanya di sekolah 
kepada guru. Saya merasa bebas 



 
     
 
 

 
 

bertanya kepada orang tua ketika 
saya mendapat pelajaran di sekolah 
yang saya rasa sulit untuk dipahami 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
     
 
 

 
 

Lampiran 8 

Transkrip Wawancara 

 

Nama Anak  : Moch.Masnun Al-Qoharu Rokhim  

Siswa Kelas  : 6 SDN 1 Tegalombo 

Nama Orang Tua  : Parnun 

Tanggal  : 07 Pebruari 2015 

Tempat Wawancara : Rumah Bapak Parnun 

Topik Wawancara  : Perlakuan Orang Tua Dalam Membimbing Pembelajaran 
   Anak Di Desa Kasihan Kecamatan Tegalombo Kabupaten 
   Pacitan. 

 Materi wawanvara 
Peneliti  Bagaimana persaan kamu ketika 

kamu terlambat pulang kerumah atas 

waktu uang ditentukan oleh orang 

tua, dan bagaimana cara kamu 

menyikapinya ? 

Narasumber  Saya malu ketika orang tua 
menghubungi saya saat saya 
terlambat pulang bermain karena 
orang tua saya memberikan waktu 
yang cukup lama untuk bermain. 
Saya pulang seblum 30 menit mulai 
waktu belajar di rumah, karna saya 
sadar dengan apa yang dikatakan 
orang tua saya berulang kali bahwa 
kewajiban saya sebagai anak sekolah 
adalah belajar. 

  

 

 

 



 
     
 
 

 
 

Lampiran 9 

Transkrip Wawancara 

 

Nama Anak  : Muslikah Nur Diah  

Siswa Kelas  : 6 SDN II Kasihan 

Nama Orang Tua  : Tuyadi 

Tanggal  : 09 Pebruari 2015 

Tempat Wawancara : Rumah Bapak Tuyadi 

Topik Wawancara  : Perlakuan Orang Tua Dalam Membimbing Pembelajaran 
   Anak Di Desa Kasihan Kecamatan Tegalombo Kabupaten 
   Pacitan. 

 Materi wawanvara 
Peneliti  Bagaimana persaan kamu atas semua 

fasilitas belajar kamu yang dicukupi 

oleh orang tua ? 

Narasumber  Saya senang karna semua keperluan 
belajar saya selalu dicupi dan saya 
juga lebih nyaman untuk belajar di 
rumah ataupun di sekolah karena 
tidak memikirkan peralatan-
peralatan belajarku habis. Saya juga 
suka belajar di rumah karena saya 
merasa tempat belajarku 
diistimekakan, mulai lampu yang 
lebih terang dan juga tempat 
belajarku selalu bersih, karena setiap 
pagi ibu selalu membantu saya 
membersihkan tempat belajar saya 

  

 

 

 

 



 
     
 
 

 
 

Lampiran 10 

Transkrip Wawancara 

Nama Anak  : Novitasari  

Siswa Kelas  : 6 MIM  Kasihan IV 

Nama Orang Tua  : Saeno 

Tanggal  : 15 Pebruari 2015 

Tempat Wawancara : Rumah Bapak Saeno 

Topik Wawancara  : Faktor yang Mempengaruhi Bimbingan Orang Tua Terhadap 
   Pembelajaran Anak Desa Kasihan Kecamatan Tegalombo 
   Kabupaten Pacitan. 

 Materi wawanvara 
Peneliti  Suasana yang bagaimana yang kamu 

butuhkan saat kamu belajar dan 

sikap yang bagaimana yang kamu 

harapkan dari orang tua ? 

Narasumber  Suasana yang tenang dan kesabaran 
dari orang tua, karena saya merasa 
tenang ketika tidak ada suara gaduh 
dan tidak ada suara bentak-bentak di 
rumah. Saya juga merasa lebih 
senang lagi karena kesabaran orang 
tua saya. Orang tua saya juga selalu 
menjawab dengan sabar ketika saya 
bertanya tentang apa yang saya 
belum tau, miskipun dia sibuk 
dengan pekerjaannya sendiri tetapi 
dia menghentikan pekerjaanya 
sejenak dan mendekat ke meja 
belajar saya dan menanyakan ulang 
tentang pertanyaan saya dan lansung 
dijawab dan diberi arahan. 

  

 


