
 

 



 

 



 

KISI-KISI INSTRUMENT POLA ASUH 

No Variable Indicator Pertanyaan 

1 Pola asuh otoriter Cenderung menuntut 

anak untuk taat 

terhadap segala 

ketetatapan/ keputusan  

orang tua. 

Apakah bapak/ibu  

menuntut  anak untuk 

patuh terhadap segala 

ketetapan/ keputusan yang 

anda berikan? 

Jika ya, bagaimana cara 

bapak/ibu menuntut anak 

untuk patuh terhadap 

segala aturan yang anda 

berikan? Dan mengapa 

bapak/ibu lakukan? 

Jika tidak, mengapa bapak 

/ ibu lakukan? 

2 Pola asuh permisif kebebasan pada anak 

untuk berbuat apa saja 

Apakah bapak/ibu 

memberikan kebebasan 

anak dalam bersikap? 

Jika ya, bagaimana 

batasanya? Dan mengapa 

bapak/ ibu lakukan? 

Jika tidak, mengapa 

bapak/ibu tidak lakukan? 

3 Pola asuh 

demokratis 

cenderung mengajak 

anak untuk lebih 

transparan, tetapi 

harus bertanggung 

jawab dan mandiri 

Apakah bapak/ibu 

mengajak anak untuk lebih 

bersikap terbuka tetapi 

harus tanggung jawab dan 

mandiri dalam bersikap? 

Jika ya bagaimana cara 

bapak/ibu mengajak anak 

untuk lebih bersifat 



 

terbuka, tetapi harus 

bertanggung jawab? 

Jika tidak, mengapa hal 

tersebut bapak /ibu tidak 

lakukan? 

     Zubaedi (2012:44) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

KISI-KISI KARAKTER 

No  Karakter Indicator Pertanyaan 

1 Religius Taat terhadap ajaran 

agama yang dianutnya, 

menghargai 

pelaksanaan upacara 

agama lain, serta hidup 

rukun dengan agama 

lain 

a. Apakah bapak\ibu  

membimbing anak supaya 

taat beribadah sesuai 

dengan ajaran agama? 

b. Jika ya, bagaimana 

bentuk/cara mengajari anak 

supaya anak beribadah 

sesuai dengan ajaran jaran 

agama? 

c. Jika tidak, mengapa hal 

tersebut tidak dilakukan? 

2 Mandiri  Sikap yang tidak 

mudah bergantung 

pada orang lain dalam 

melaksanakan 

tugasnya. 

a. Apakah bapak/ibu 

mengajarkan kepada anak 

sikap mandiri/tidak mudah 

bergantung kepada orang 

lain? 

b. Jika ya, bagaimana cara 

bapak/ ibu melatih anak 

supaya mandiri/tidak 

mudah bergantung kepada 

orang lain? Dan mengapa 

hal tersebut dilakukan? 

c. Jika tidak, mengapa hal 

tersebut tidak dilakukan? 

3 Jujur  Perilaku yang 

dilandaskan pada cara 

menjadi individu yang 

dapat dipercaya baik 

dalam perkataan, 

perbuatan maupun 

dalam pekerjaan 

a. Apakah bapak / ibu melatih 

anak untuk bersikap jujur? 

b. Jika ya, bagaimana cara 

bapak dan ibu dalam 

menanamkan sikap 

kejujuran pada anak? Dan 

mengapa hal tersebut 

bapak/ibu lakukan? 

c. Jika tidak, mengapa hal 

terdebut tidak bapak/ibu 

lakukan? 

4 Bertanggung 

jawab 

Sikap dan perilaku 

seseorang untuk 

a. Apakah bapak/ibu melatih  

anak untuk bersikap 

tanggung jawab ? 



 

melaksakan tugas dan 

kewajiban, yang 

seharusnya dilakukan 

utuk diri sendiri, 

masayarakat 

lingkungan, negara dan 

Tuhan YME. 

b. Jika ya, bagaimana cara 

bapak/ibu melatihnya? Dan 

mengapa hal tersebut 

dilakukan? 

c. Jika tidak, mengapa hal 

tersebut tidak dilakukan? 

5 Bersahabat  Tindakan yang 

memperlihatkan rasa 

senang bergaul, 

bekerjasama serta 

berbicara dengan orang 

lain. 

a. Apakah bapak/ibu 

menanamkan sikap 

komunikatif pada anak? 

b. Jika ya, bagaimana cara  

bapak/ibu menanamkan 

sikap komunikatif pada 

anak? Dan mengapa hal 

tersebut bapak/ibu lakukan? 

c. Jika tidak mengapa hal 

tersebut tidak bapak/ibu 

lakukan? 

(agus wibowo 2012:44-43) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Instrument wawancara  

Nama   : 

Pekerjaan  : 

Tanggal   : 

istri/suami yang menjadi TKI : 

NO PERTANYAAN JAWABAN 

1 a. Apakah bapak/ibu  menuntut  anak untuk 

patuh terhadap segala ketetapan/ keputusan 

yang anda berikan? 

b. Jika ya, bagaimana cara bapak/ibu 

menuntut anak untuk patuh terhadap segala 

aturan yang anda berikan? Dan mengapa 

bapak/ibu lakukan? 

c. Jika tidak, mengapa bapak / ibu lakukan? 

 

2 a. Apakah bapak/ibu memberikan kebebasan 

anak dalam bersikap? 

b. Jika ya, bagaimana batasanya? Dan 

mengapa bapak/ ibu lakukan? 

c. Jika tidak, mengapa bapak/ibu tidak 

lakukan? 

 

3 a. Apakah bapak/ibu mengajak anak untuk 

lebih bersikap terbuka tetapi harus 

tanggung jawab dan mandiri dalam 

bersikap? 

b. Jika ya bagaimana cara bapak/ibu 

mengajak anak untuk lebih bersifat terbuka, 

tetapi harus bertanggung jawab? 

c. Jika tidak, mengapa hal tersebut bapak /ibu 

tidak lakukan? 

 

4 a. Apakah bapak\ibu  membimbing anak 

supaya taat beribadah sesuai dengan ajaran 

agama? 

b. Jika ya, bagaimana bentuk/cara mengajari 

anak supaya anak beribadah sesuai dengan 

ajaran jaran agama? 

c. Jika tidak, mengapa hal tersebut tidak 

dilakukan? 

 



 

5 a. Apakah bapak/ibu mengajarkan kepada 

anak sikap mandiri/tidak mudah bergantung 

kepada orang lain? 

b. Jika ya, bagaimana cara bapak/ ibu melatih 

anak supaya mandiri/tidak mudah 

bergantung kepada orang lain? Dan 

mengapa hal tersebut dilakukan? 

c. Jika tidak, mengapa hal tersebut tidak 

dilakukan? 

 

6 a. Apakah bapak / ibu melatih anak untuk 

bersikap jujur? 

b. Jika ya, bagaimana cara bapak dan ibu 

dalam menanamkan sikap kejujuran pada 

anak? Dan mengapa hal tersebut bapak/ibu 

lakukan? 

c. Jika tidak, mengapa hal terdebut tidak 

bapak/ibu lakukan? 

 

7 a. Apakah bapak/ibu melatih  anak untuk 

bersikap tanggung jawab ? 

b. Jika ya, bagaimana cara bapak/ibu 

melatihnya? Dan mengapa hal tersebut 

dilakukan? 

c. Jika tidak, mengapa hal tersebut tidak 

dilakukan 

 

8 a. Apakah bapak/ibu menanamkan sikap 

komunikatif pada anak? 

b. Jika ya, bagaimana cara  bapak/ibu 

menanamkan sikap komunikatif pada anak? 

Dan mengapa hal tersebut bapak/ibu 

lakukan? 

c. Jika tidak mengapa hal tersebut tidak 

bapak/ibu lakukan? 

 

 

 

 



 

Karakter  

A. Identitas  

Nama   :…………………………………………………………….. 

Jenis kelamin :…………………………………………………………….. 

Tanggal   :…………………………………………………………….. 

 

B. KUISIONER  

Petunjuk pengisian kuisioner: 

1. Tulislah identitas anda terlebih dahulu pada kolom yang telah disediakan. 

2. Bacalah setiap pernyataan dengan cermat. 

3. Pilih satu jawaban dari pernyataan-pernyataan yang tersedia dengan 

memberikan tanda (√) dengan ketentuan sebagai berikut 

 SL : jika anda  selalu 

 SR : jika anda sering 

 KD : jika anda kadang-kadang 

 TD : jika anda tidak pernah 

 

NO PERNYATAAN PILIHAN SIKAP 

SL SR KD TD 

4 Saya melaksanakan sholat fardhu     

5 Saya mencuci baju sendiri     

6 Saya tidak berkata bohong kepada orang tua     

7 Saya belajar tanpa disuruh orang tua     

8 Saya tidak membeda-bedakan teman.      
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