
LAMPIRAN 

 

PEDOMAN WAWANCARA 

 A.  Strategi orang tua dalam membentuk akhlak anak. 

      1. Strategi apa yang diterapkan orang tua dalam membentuk akhlak anak? 

      2. Bagaimana cara menerapkan strategi tersebut? 

      3. Mengapa menggunakan strategi tersebut? 

 B.  Faktor pendukung dan penghambat strategi orang tua dalam membentuk 

akhlak anak 

      1. Hal apakah yang bisa menjadi pendukung dalam proses yang membentuk 

akhlak anak? 

      2. Apakah ada hambatan dalam membentuk akhlak anak di usia remaja seperti 

sekarang ini? 

     3. Bagaimana cara mengatasi hambatan tersebut? 

 C.   Anak usia SMP-SMA  

      1. Apakah orang tua memberikan nasihat agama? 

      2. Bagaimana sikap anda ketika orang tua memberikan nasihat? 

      3. Apakah orang tua menanyakan kegiatan anda sehari-hari? 

      4. Apakah setiap keluar rumah meminta ijin kepada orang tua? 

      5. Kegiatan apa yang dilakukan bersama teman? 

      6. Ketika mengalami masalah apakah menceritakan pada orang tua? 

 

 



TRANSKRIP WAWANCARA 

Informan  I  :  Bapak Sarbianto 

Kode   :   01/W/V/2018 

Tanggal  :   12 Mei 2018, 09.00 WIB 

Disusun jam  :   12 Mei 2018, 20.00 WIB 

Topik                          :   Strategi orang tua dalam membentuk akhlak anak dan 

faktor pendukung serta penghambatnya 

 

 

 Materi Wawancara 

Peneliti Strategi apa yang diterapkan dalam membentuk akhlak 

anak yang sekarang ini memasuki usia remaja? 

Informan Dalam mengajarkan atau mendidik anak agar mempunyai 

akhlak yang baik sebagai orang tua harus tegas dalam 

segala hal misalnya dengan diterapkan penjadwalan waktu 

bermain sehingga terbentuk sifat jujur dan disiplin. 

Peneliti Bagaimana cara menerapkan strategi tersebut? 

Informan Dengan memberikan batas waktu pulang dalam kegiatan 

selain jam sekolah misalnya saat bersama teman atau pergi 

kemanapun  ditentukan jam berapa dia harus pulang ke 

rumah. 

Peneliti Mengapa menggunakan strategi tersebut? 

Informan Dengan cara memberikan jadwal akan melatih anak 

menjadi anak yang disiplin waktu dan jujur diharapkan 

anak akan selalu mengingat kata-kata orang tua walaupun 

dia berada di luar rumah 

Peneliti Hal apa yang bisa mendukung dalam proses membentuk 

akhlak anak? 

Informan Dengan menyekolahkan anak di pesantren, selain itu sering 

mengajak dalam kegiatan keagamaan 

Peneliti Apakah merasa ada hambatan dalam membentuk akhlak 



anak di usia remaja seperti sekarang ini? 

Informan Hambatannya adalah pergaulan anak di luar rumah yang 

sulit diketahui orang tua dan terkadang orang tua tidak 

mengetahui dengan siapa anak bergaul, selain itu anak 

sering disibukkan dengan handphonenya sehingga susah 

diajak bicara 

Peneliti Bagaimana cara mengatasi hambatan tersebut? 

Informan Dengan nasihat yang terus menerus diharapkan akan selalu 

diingat oleh anak walaupun saat anak jauh dari 

keluarganya. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Informan  II  :  Ibu Markamah, S.Pd 

Kode   :   02/W/V/2018 

Tanggal  :   15 Mei 2018, 15.00 WIB 

Disusun jam  :   15 Mei 2018, 20.00 WIIB 

Topik                          :   Strategi orang tua dalam membentuk akhlak anak dan 

faktor pendukung serta penghambatnya 

 

 

 Materi wawancara 

Peneliti Strategi apa yang diterapkan dalam membentuk akhlak 

anak yang sekarang ini memasuki usia remaja? 

Informan Dalam membentuk akhlak anak tentunya bukan hal yang 

mudah tapi juga bukan hal yang terlalu sulit, yang 

terpenting adalah komunikasi antara keluarga terutama 

dengan anak bisa terjalin dengan baik. Dengan 

komunikasi yang baik orang tua bisa mengontrol dan 

memantau segala kegiatan anak di luar rumah. Untuk 

membentuk akhlak dilakukan melalui nasehat yang 

sering disampaikan pada anak.  

Peneliti Bagaimana cara menerapkan strategi tersebut? 

Informan Dengan cara berkomunikasi aktif melalui nasehat  

Peneliti Mengapa menggunakan strategi tersebut? 

Informan Dengan komunikasi aktif melalui nasehat anak akan 

selalu mengingat pesan atau wejangan dari orang tuanya.  

Peneliti Hal apakah yang bisa mendukung dalam  membentuk 

akhlak anak? 

Informan Tentunya yang sangat berperan dalam mendukung 

pembentukan akhlak anak adalah keluarga yang 

harmonis, yang bisa dengan lancar berkomunikasi 

dengan seluruh anggota keluarga utamanya anak karena 

anak akan sangat membutuhkannya. Dengan komunikasi 



yang baik dalam keluarga akan memberikan rasa 

nyaman, dihargai, dan disayangi, sehingga akan dengan 

bebas mengutarakan apa yang menjadi uneg-unegnya, 

tidak ada rahasia, dan keluarga akan menjadi yang 

pertama dicari anak dalam segala hal. 

Peneliti Apakah ada hambatan dalam membentuk akhlak anak di 

usia remaja seperti sekarang ini? 

Informan Hambatannya adalah ketika anak tertutup dengan segala 

permasalahan yang dialaminya dan lebih percaya pada 

orang lain yaitu temannya sedangkan temanya belum 

tentu bisa mengambil  keputusan yang tepat dalam segala 

hal. 

Peneliti Bagaimana cara mengatasi hambatan tersebut? 

Informan Dengan mengontrol kemanapun anak akan pergi dan 

dengan siapa dia akan pergi serta apa yang akan 

dilakukannya bersama temannya. Selain itu orang tua 

juga berteman dengan teman dari anaknya sehingga bisa 

memperoleh informasi tentang apa yang dilakukan 

anaknya. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Informan III         :  Bapak Setiyono 

Kode                    :  03/W/V/2018 

Tanggal                : 18 Mei 2018, 07.15 WIB 

Disusun Jam         : 21 Mei 2018, 15.00 WIB 

Topik                       : strategi orang tua dalam membentuk akhlak anak dan faktor 

pendukung serta penghambatnya. 

 

Peneliti Strategi apa yang diterapkan dalam membentuk akhlak 

anak yang sekarang ini memasuki usia remaja? 

Informan Dengan menerapkan pembiasaan dalam keluarga dengan  

menggunakan dalam istilah Jawa”Boso kromo”dalam 

berbicara. 

Peneliti Bagaimana cara menerapkan strategi tersebut? 

Informan Dengan cara membiasakan seluruh anggota keluarga 

untuk berbicara “Boso kromo”setiap harinya termasuk 

juga orang tua kepada anak.  

Peneliti Mengapa menggunakan strategi tersebut? 

Informan Dengan bahasa yang halus anak akan merasa “rikuh”atau 

enggan kepada orang tuanya sehingga akan berhati-hati 

dalam bertutur kata ataupun berbuat. Dengan demikian 

anak akan selalu berkata dan berbuat sopan etrhadap 

orang tuanya. 

Peneliti Hal apakah yang bisa mendukung dalam  membentuk 

akhlak anak? 

Informan Keluarga yang kompak dalam menerapkan peraturan 

akan mendukung pembentukan akhlak anak, misalnya 

apa yang dibolehkan dan dilarang ayah dan ibunya 

ataupun kakek dan neneknya itu semua sama karena 

dengan kekompakan peraturan yang ada dalam keluarga 

anak akan lebih yakin tentang apa yang boleh dan tidak 

boleh dilakukan.   

Peneliti Apakah ada hambatan dalam membentuk akhlak anak di 



usia remaja seperti sekarang ini? 

Informan Waktu anak yang kebanyakan di luar rumah bersama 

teman ataupun kegiatan lain yang membuat kurangnya 

waktu bersama keluarga sehingga apa yang menjadi 

uneg-uneg orang tua tidak tersampaikan 

Peneliti Bagaimana cara mengatasi hambatan tersebut? 

Informan Dengan selalu memberikan nasihat agar bisa memilih 

teman yang baik dan kegiatan yang bermanfaat serta  

berhati-hati dalam bergaul, bertindak, dan berperilaku 

dimanapun dan kapanpun. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Informan  IV : Ibu Isminatun  

Kode :  04/W/VII/2018 

Tanggal :  02 Juli 2018, 11.00 WIB 

Disusun jam :  02 Juli 2018, 20.00 WIB 

Topik                               :  Strategi orang tua dalam membentuk akhlak anak dan 

faktor  pendukung serta penghambatnya.  

 

Peneliti Strategi apakah yang diterapkan dalam membentuk 

akhlak anak yang memasuki usia remaa? 

Informan Dalam penanaman akhlak terhadap anak yang terpenting 

adalah pembenahan dalam hal disiplin sholatnya terlebih 

dulu 

Peneliti Bagaimana cara menerapkan strategi tersebut? 

Informan Dengan disiplin sholat lima waktu berjamaah walaupun 

di rumah 

Peneliti Mengapa menggunakan strategi tersebut? 

Informan Prinsipnya adalah bahwa sholat seseorang akan 

menentukan dan menjadi patokan dalam segala hal yang 

berkaitan dengan duniawi. Jadi kalau sholat seseorang itu 

sudah benar secara otomatis akan benar pula segala 

perbuatannya. 

Peneliti Hal apakah yang bisa mendukung dalam membentuk 

akhlak anak? 

Informan Lingkungan keluarga dan lingkungan sekitar yang islami 

sangat berpengaruh terhadap pembentukan akhlak anak, 

karena anak tidak mungkin akan di rumah terus dia juga 

butuh bergaul bersama orang-orang di sekitarnya 

Peneliti Apakah ada hambatan dalam membentuk akhlak anak di 

usia remaja seperti sekarang ini? 

Informan Yang paling terasa adalah ketika anak sedang memegang 

handphonennya sehingga tidak perduli dengan sekitar 

termasuk orang tuanya 



Peneliti Bagaimana cara mengatasi hambatan tersebut? 

Informan Yang bisa kami lakukan adalah dengan memberikan 

peraturan ketat kapan dia tidak boleh memegang 

handphone misalnya waktu makan, belajar, dan saat 

berbicara dengan orang tua. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Informan  V :  Bapak Abdul Rohim, S.Ag 

Kode :  05/W/VII/2018 

Tanggal :  08 Juli 2018, 09.00 WIB 

Disusun jam :  08 Juli 2018, 16.00 WIB 

Topik                               :  Strategi orang tua dalam membentuk akhlak anak dan  

faktor pendukung serta penghambatnya. 

 

Peneliti Strategi apa yang diterapkan dalam membentuk akhlak 

anak yang memasuki usia remaja?    

Informan Dengan cara menyekolahkan anak ke pesantren 

Peneliti Bagaimana cara menerapkan strategi tersebut? 

Informan Jadi anak disekolahkan di pesantren yang mukim, anak 

akan pulang kerumah sesekali misalnya dua bulan sekali 

baru pulang.  

Peneliti Mengapa menggunakan strategi tersebut? 

Informan Orang tua akan merasa tenang dan tidak perlu resah 

memikirkan keadaan anak karena di pesantren ada yang 

bertanggung jawab dalam keseharian anak selain itu 

tentunya akan mendapatkan ilmu yang orang tua belum 

tentu bisa memberikannya. 

Peneliti Hal apakah yang bisa mendukung dalam proses 

membentuk akhlak anak? 

Informan Yang mampu memberikan dukungan penuh dalam 

membentuk akhlak anak adalah dengan memberikan 

banyak nasihat terhadap anak agar selalu berhati-hati 

dalam bergaul   

Peneliti Apakah ada hambatan dalam membentuk akhlak anak di 

usia remaja seperti sekarang ini? 

Informan Hambatannya adalah anak kurang menyukai kegiatan 

yang bermanfaat dan lebih suka menghabiskan waktu 

bersama temannya sehingga waktu kebersamaan dengan 

orang tua sangat sedikit. 



Peneliti Bagaimana cara mengatasi hambatan tersebut? 

Informan Cara mengatasinya adalah dengan memberikan 

kepercayaan pada anak tapi tetap mengontrol kegiatan 

apapun yang dilakukan anak orang tua harus tahu. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Informan VI :  Bapak Romli Maliki 

Kode  :  06/W/VII/2018 

Tanggal :  10 Juli 2018, 08.00 WIB 

Disusun jam  :  10 Juli 2018, 20.00 WIB 

Topik               :  strategi orang tua dalam membentuk akhlak anak dan faktor 

pendukung serta penghambatnya 

 

 Materi wawancara 

Peneliti Strategi apa yang diterapkankan dalam membentuk 

akhlak anak yang memasuki usia remaja?  

Informan Dengan memberikan contoh teladan yang baik bagi 

anak 

Peneliti Bagaimana cara menerapkan strategi tersebut? 

Informan Sebagai orang tua yang bisa dilakukan adalah dengan 

cara selalu berbuat dan berbicara yang baik utamanya di 

depan anak agar anak termotivasi untuk melakukan hal 

yang sama 

Peneliti Mengapa menggunakan strategi tersebut? 

Informan Karena anak membutuhkan figur yang patut dicontoh 

dalam hidupnya yaitu orang tuanya 

Peneliti Hal apakah yang bisa mendukung dalam membentuk 

akhlak anak? 

Informan Teladan yang baik dari orang tuanya 

Peneliti Apakah ada hambatan dalam membentuk akhlak anak di 

usia remaja seperti sekarang ini? 

Informan Saat anak susah diarahkan dengan nasihat dan 

mempertahankan pendapatnya yang belum tentu benar 

Peneliti Bagaimana cara mengatasi hambatan tersebut? 

Informan Mencari orang ketiga sebagai penengah yang bisa 

membuat anak mau mendengarkan dan kemudian 

mempertimbangkan pendapatnya tersebut. 



Informan  VII  : Muhammad Rofi’I, anak usia 18 tahun  

Kode   :  07/W/VI/2018 

Tanggal  :  26 Juni 2018, 09.00 WIB 

Disusun jam  :  26 Juni 2018, 19.30 WIB 

 

Peneliti Apakah orang tua memberikan nasihat agama? 

Informan Ya 

Peneliti Bagaimana sikap anda ketika diberikan nasihat? 

Informan Mendengarkan 

Peneliti Apakah orang tua bertanya tentang kegiatan anda sehari-

hari? 

Informan Kadang tanya kadang juga tidak 

Peneliti Apakah anda meminta ijin kepada orang tua kemanapun 

pergi? 

Informan Tidak selalu meminta ijin 

Peneliti Kegiatan apa yang dilakukanketika bersama teman? 

Informan Sekadar kumpul bercanda dan main game kadang jalan-

jalan  

Peneliti Ketika mengalami masalah apakah menceritakan pada 

orang tua? 

Informan Tidak pernah 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Informan VIII  :  Fakhrydiaz Arazziq, anak usia 15 tahun 

Kode   :  08/W/VI/2018 

Tanggal  :  26 Juni 2018, 14.30 WIB 

Disusun jam  :  26 Juni 2018, 19.30 WIB 

 

Peneliti Apakah orang tua memberikan nasihat agama? 

Informan Ya sering dinasihati setiap hari 

Peneliti Bagaimana sikap anda ketika diberi nasihat? 

Informan Mendengarkan 

Peneliti Apakah orang tua bertanya tentang kegiatan sehari-hari? 

Informan Selalu menanyakan 

Peneliti Apakah meminta ijin kemanapun pergi? 

Informan Selalu ijin 

Peneliti Kegiatan apa yang dilakukan bersama teman? 

Informan  Mengerjakan tugas, bermain game, jalan-jalan  

Peneliti Ketika mengalami masalah apakah menceritakan pada 

orang tua? 

Informan Selalu menceritakan pada orang tua 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Informan  IX  : Fardiana Mufidah, anak usia 16 tahun 

Kode   :  09/W/IX/2018 

Tanggal  :  28 Juni 2018, 15.00 WIB 

Disusun jam  :  28 Juni 2018, 20.00 WIB 

 

Peneliti Apakah orang tua memberikan nasihat agama? 

Informan Setiap hari dinasihati 

Peneliti Bagaimana sikap anda ketika orang tua memberikan 

nasihat? 

Informan Mendengarkan dan berusaha melakukan 

Peneliti Apakah orang tua bertanya tentang kegiatan sehari-hari? 

Informan Pasti bertanya 

Peneliti Apakah meminta ijin kepada orang tua kemanapun pergi? 

Informan Iya selalu ijin 

Peneliti Apa yang dilakukan ketika bersama teman? 

Informan Mengerjakan tugas sekolah, nonton televisi,jalan-jalan   

Peneliti Ketika mengalami masalah apakah menceritakan pada 

orang tua? 

Informan Kadang menceritakan tapi kadang juga tidak 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Informan   X :  Bapak Imam Faturrohman, S.Pd 

Kode  :  10/W/VII/04 Juli 2018 

Tanggal :   04 Juli 2018, 11.00 WIB 

Disusun jam :   25 Juli 2018, 21.00 WIB 

  

Peneliti Strategi apa yang diterapkan dalam membentuk akhlak remaja? 

Informan Dengan mengarahkan anak dalam kegiatan yang bermanfaat 

dan dijauhkan dari kegiatan yang sia-sia. 

Peneliti Bagaimana cara menerapkan strategi tersebut? 

Informan Misalnya diikutkan les mengaji, menyalurkan bakat dan hoby 

Peneliti Mengapa menggunakan strategi tersebut? 

Informan Dengan ikut les mengaji akan menambah pengetahuan dan 

kepandaian dalam membaca Al Qur’an tentunya dan terjauh 

dari kegiatan yang sia-sia 

Peneliti  Hal apakah yang dapat mendukung pembentukan akhlak? 

Informan Pemberian nasihat secara terus menerus serta tidak bosan 

mengarahkan anak untuk mengikuti kegiatan positif 

Peneliti Apakah ada hambatan dalam membentuk akhlak anak? 

Informan Terkadang anak susah diatur dan diarahkan dan merasa ditekan 

kalau orang tua bersikap tegas 

Peneliti Bagaimana cara mengatasi hambatan tersebut? 

Informan Dengan mengajak berkomunikasi dan perhatian khusus dari 

hati kehati 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 

 

 

 



Informan   XI :  Bapak Slamet Riyadi, Sekertaris Desa 

Kode  :  11/W/VII/04 Juli 2018 

Tanggal :   04 Juli 2018, 11.00 WIB 

Disusun jam :   25 Juli 2018, 21.00 WIB 

  

Peneliti Strategi apa yang diterapkan dalam membentuk akhlak remaja? 

Informan Sebisa mungkin menjauhkan anak dari ketergantungan pada 

handphone.  

Peneliti Bagaimana cara menerapkan strategi tersebut? 

Informan Dengan tidak memberikan fasilitas handphone sebelum anak 

benar-benar memahami fungsi dan manfaat handphone yang 

sebenarnya 

Peneliti Mengapa menggunakan strategi tersebut? 

Informan Menjaga anak agar tidak terpengaruh oleh hal-hal yang kurang 

baik dari efek teknologi seperti sekarang ini  

Peneliti Hal apakah yang dapat mendukung pembentukan akhlak? 

Informan Memberikan nasihat dan perhatian yang lebih banyak lagi 

Peneliti Apakah ada hambatan dalam membentuk akhlak anak? 

Informan Pergaulan anak di luar rumah yang tterlalu menyita waktu 

sehingga anak jarang berada di rumah 

Peneliti Bagaimana cara mengatasi hambatan tersebut? 

Informan Dengan mengontrol anak dimanapun dia berada dan pergi 

dengan siapa orang tua harus tahu dan juga melakukan 

pendekatan dengan temannya agar mendapatkan informasi 

tentang kegiatan anak di luar rumah. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Informan XII : Bapak Shoimun, S.Pd, perangkat Desa 

Kode  : 12/W/VII/06 Juli 2018 

Tanggal :  06 Juli 2018, 11.00 WIB 

Disusun jam : 25 Juli 2018, 21.00 WIB 

 

Peneliti Strategi apa yang diterapkan dalam membentuk akhlak remaja? 

Informan Dengan sungguh-sungguh dan perhatian serta kasih sayang dan 

apabila anak bersalah memberikan hukuman yang bersifat 

mendidik 

Peneliti Bagaimana cara menerapkan strategi tersebut? 

Informan Dengan tegas memberikan batasan mana saja yang boleh 

dilakukan dan mana yang tidak 

Peneliti Mengapa menggunakan strategi tersebut? 

Informan Tujuannya memberikan efek jera pada anak sehingga tidak 

melakukan kesalahan yang sama 

Peneliti  Hal apakah yang dapat mendukung pembentukan akhlak? 

Informan Dengan menyekolahkan anak di lembaga yang berbasis agama 

Peneliti Apakah ada hambatan dalam membentuk akhlak anak? 

Informan Lingkungan yang kurang kondusif untuk anak  

Peneliti Bagaimana cara mengatasi hambatan tersebut? 

Informan Memberikan nasihat dengan tegas agar selalu berhati-hati 

dalam memilih teman bergaul. 
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KANTOR BALAI DESA GOMBANG 
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TRANSKRIP OBSERVASI 

 

TRANSKRIP OBSERVASI 

 

                               Kode  :  01/O/V/2018 

                               Tanggal             :  18 Mei 2018 21.00 



                               Disusun jam :  02 Juli 2018, 20.00 

 

 

 

     

 

   

 

 

 

 

 

                                           

        

 

 

 

 

 

 

 

                            Kegiatan olahraga beladiri remaja Desa Gombang 

 

 

 

 

 



TRANSKRIP OBSERVASI 

                            

                         Kode  :  02/O/V/2018 

                       Tanggal  :  22 Juni 2018, 15.00 WIB 

                       Disusun jam :  02 Juli 2018, 20.00 WIB 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kegiatan pembenahan bacaan dan gerakan sholat dan mengaji remaja Desa 

Gombang 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kegiatan Latihan Tari Reog Remaja Desa Gombang 
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