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ABSTRAK 

Nurlinasari. 2011. “Pola Asuh Orangtua dalam Pendidikan Budi Pekerti Anak 

Usia Remaja di Desa Blambangan Kecamatan Bawang Kabupaten 

Banjarnegara”. Skripsi, Jurusan Pendidikan Luar Sekolah Fakultas Ilmu 

Pendidikan Universitas Negeri Semarang. Pembimbing Dr. Fakhruddin, M.Pd dan 

Dr. Amin Yusuf, M.Si. 

Kata Kunci : Pola Asuh Orangtua, Pendidikan Budi Pekerti, Remaja 

Orangtua sebagai pendidik dalam keluarga memberikan pendidikan nilai dan 

moral serta ketrampilan sederhana bagi anak-anak sejak mereka masih balita 

hingga usia dewasa. Pendidikan didalamnya juga mencakup peranan yang 

dilakukan oleh orangtua terhadap anak. Permasalahan (1) Bagaimana pola asuh 

orangtua dalam pendidikan budi pekerti anak yang menginjak remaja (2) 

Bagaimana pendapat orangtua atas dinamika pendidikan budi pekerti anak yang 

menginjak remaja, (3) Apakah kendala-kendala yang dihadapi dalam pendidikan 

budi pekerti anak dalam menginjak usia remaja. Tujuan penelitian ini adalah: (1) 

Mengetahui pola orangtua dalam pendidikan budi pekerti anak yang menginjak 

remaja, (2) Bagaimana pendapat orangtua atas dinamika pendidikan budi pekerti 

anak yang menginjak remaja, (3) Mengetahui kendala-kendala yang dihadapi 

dalam pendidikan budi pekerti anak dalam menginjak usia remaja. 

Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan penelitian kualitatif. Lokasi 

penelitian di Desa Blambangan Kecamatan Bawang Kabupaten Banjarnegara. 

Sumber data penelitian ini adalah informan lima orangtua dan lima  remaja, buku-

buku, majalah, surat kabar. Metode pengumpulan data yang digunakan yaitu 

dengan metode observasi, wawancara dan dokumentasi keabsahan data yang 

digunakan yaitu dengan metode triangulasi. Metode analisis data melalui analisis 

kualitatif deskriptif dengan langkah-langkah pengumpulan data, reduksi data, 

penyajian data dan verifikasi data. 

Hasil penelitian menunjukan bahwa peranan yang digunakan orangtua 

dalam pembentukan budi pekerti meliputi peranan otoriter, demokratis, dan 

permisif. Dalam implementasinya para orangtua menggunakan  kedua peranan 

tersebut dalam kehidupan sehari-hari dan kemudian menerapkannya dalam empat 

model pembentukan budi pekerti. Hubungan orangtua dalam pendidikan budi 

pekerti anak yaitu antara lain yang pertama, hambatan yang datang dari 

lingkungan didalam keluarga yang meliputi, faktor edukatif, faktor psikologis, 

faktor ekonomi dan faktor komunikasi. Yang kedua, hambatan yang datang dari 

lingkungan diluar keluarga yang dijumpai dalam lingkungan pergaulan seseorang.  

Saran yang diajukan peneliti yaitu: (1) Dalam hal pembentukan budi 

pekerti anak hubungannya dengan Tuhan, para orangtua harus lebih meningkatkan 

lagi pendidikan anak dalam belajar ilmu agama, (2) orangtua juga harus mengajari 

anak untuk dapat mengahargai orang yang lebih tua serta bersopan santun pada 

orangtua yang merupakan bentuk peningkatan dari pembentukan budi pekerti 
anak hubungannya dengan sesama manusia, (3) Untuk meningkatkan 

pembentukan budi pekerti anak hubungannya dengan diri sendiri, para orangtua 

dapat melakukan dengan melatih anak untuk membiasakan diri hidup disiplin. 
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BAB 1 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

 

Kewajiban orangtua sebagai pendidik dalam keluarga memberikan 

pendidikan nilai dan moral serta ketrampilan sederhana bagi anak-anak sejak 

mereka masih balita hingga usia dewasa. Sering orangtua bertindak otoriter yaitu 

suka menekan terhadap perilaku anak, bertindak permisif  yaitu melakukan 

pengasuhan dengan berlaku masa bodoh dan pola asuh orangtua terhadap anak 

secara demokratis. Sebagai pengasuh dan pembimbing dalam keluarga, orangtua 

sangat berperan dalam meletakkan dasar-dasar perilaku bagi anak-anaknya. Sikap, 

perilaku, dan kebiasaan orangtua selalu dilihat, dinilai, dan ditiru oleh anaknya 

yang kemudian semua itu secara sadar atau tak sadar diresapinya dan kemudian 

menjadi kebiasaan pula bagi anak-anaknya. Hal demikian disebabkan karena anak 

mengidentifikasikan diri pada orangtuanya sebelum mengadakan identifikasi 

dengan orang lain. 

Orang tua memiliki tanggung jawab yang besar dalam mendidik anaknya, 

namun terkadang orangtua sering melupakan tanggung jawabnya dalam mendidik 

anak serta tidak memperhatikan masalah pendidikan anak secara serius.  Mereka 

tidak peduli tentang kondisi anak mereka, bahkan jarang memberikan pengarahan 

demi kemajuan dan kebaikan anak mereka. Perlu diingat bahwa keluarga 

merupakan suatu sistem yang terdiri atas elemen-elemen yang saling terkait antara 

satu dengan lainnya dan memiliki hubungan yang kuat. Oleh karena itu, untuk 
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mewujudkan satu fungsi tertentu bukan yang bersifat alami saja melainkan juga 

adanya berbagai faktor atau kekuatan yang ada di sekitar keluarga, seperti nilai-

nilai, norma dan tingkah laku serta faktor-faktor lain yang ada di masyarakat, 

sehingga di sini keluarga dapat dilihat juga sebagai subsistem dalam masyarakat 

(unit terkecil dalam masyarakat) yang saling berinteraksi dengan subsistem 

lainnya yang ada dalam masyarakat, seperti sistem agama, ekonomi, politik dan 

pendidikan; untuk mempertahankan fungsinya dalam memelihara keseimbangan 

sosial dalam masyarakat. 

Faktor lingkungan sosial memiliki sumbangannya terhadap perkembangan 

tingkah laku individu (anak) ialah keluarga khususnya orangtua terutama pada 

masa awal (kanak-kanak) sampai masa remaja. Dalam mengasuh anaknya 

orangtua cenderung menggunakan pola asuh tertentu. Penggunaan pola asuh 

tertentu ini memberikan sumbangan dalam mewarnai perkembangan terhadap 

bentukbentuk perilaku sosial tertentu pada anaknya. Pola asuh orangtua 

merupakan interaksi antara anak dan orangtua selama mengadakan kegiatan 

pengasuhan. Pengasuhan ini berarti orangtua mendidik, membimbing, dan 

mendisiplinkan serta melindungi anak untuk mencapai kedewasaan sesuai dengan 

norma-norma yang ada dalam masyarakat. 

Melly Budiman (1986: 6) mengatakan bahwa keluarga yang dilandasi kasih 

sayang sangat penting bagi anak supaya anak dapat mengembangkan tingkah laku 

sosial yang baik. Pada dasarnya setiap orang tua itu menyayangi anaknya, akan 

tetapi manifestasi dari rasa sayang itu berbeda-beda dalam penerapannya, 
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perbedaan tersebut akan nampak dalam pola asuh yang diterapkan oleh orang tua 

kepada anak.  

Masa remaja merupakan masa transisi atau peralihan dari masa anak-anak 

ke masa dewasa (Hurlock, 1992:107). Remaja sering dianggap masa yang labil 

serta masa pencarian jati diri. Dalam masa ini anak mengalami masa pertumbuhan 

dan masa perkembangan fisik maupun psikis. Mereka bukanlah anak-anak baik 

bentuk badan maupun cara berpikir atau bertindak, tetapi bukan pula orang 

dewasa yang telah matang. Hal tersebut membuat pendekatan orangtua sangat 

penting. Pola asuh yang diterapkan orangtua kepada anaknya dapat membantu 

anak melawati masa transisi dari masa kanak-kanak ke masa dewasa. 

Pendidikan budi pekerti merupakan pendidikan yang harus diajarkan oleh 

orang tua kepada anaknya. Salam (2000:42) mengemukakan bahwa budi pekerti 

merupakan kelakuan seseorang yang telah menjadi sifat baginya. Sehingga 

penilian budi pekerti seseorang dapat terlihat dari bagaimana seseorang itu 

bersikap. Pada masa remaja pendidikan budi pekerti yang diberikan oleh orang tua 

sangat penting bagi perkembangan anak tersebut saat dewasa. Selain mengajarkan 

budi pekerti kepada anak orangtua juga berperan sebagai pengawas dan 

pembimbing, sehingga budi pekerti anak tersebut dapat terlihat dari perilaku anak 

tidak sebatas pengatahuan saja. 

Dalam penelitian Nina Sari (2009:50) menyebutkan bahwa pola asuh orang 

tua dalam pendidikan budi pekerti anak usia remaja dipengaruhi oleh kurangnya 

kontrol pengawasan dan pembimbingan terhadap pendidikan budi pekerti anak 

usia remaja.  
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Anak usia remaja di Desa Blambangan ada yang minum-minuman keras dan 

merokok bahkan sampai pada penyalahgunaan obat terlarang, kenakalan remaja 

yang lebih cenderung mengarah kepada tindak kriminalitas dan pergaulan bebas 

di kalangan anak usia remaja, masyarakat pada umumnya dan orangtua khususnya 

mulai menanyakan sistem pendidikan kita. Seolah-olah baik buruknya anak 

terletak pada lembaga pendidikan formal oleh karena itu, guru sering 

dipersalahkan atas apa yang dilakukan oleh anak. Bahkan orangtua mulai 

menggugat mengapa pelajaran budi pekerti terlalu diabaikan daripada pelajaran 

lain. Sehingga mental anak didik menjadi rusak dan berpengaruh terhadap 

pembentukan watak. Padahal, pembentukan watak tidak saja menjadi tanggung 

jawab pendidik di lingkungan pendidikan formal, tetapi anak sebelum dididik 

melalui bangku sekolah terlebih dahulu anak dididik di dalam rumah atau 

keluarga. Jadi, dalam proses pendidikan itu anak akan selalu merekam segala 

gerak-gerik orangtuanya, baik dalam aspek sosial maupun moralnya. Oleh karena 

itu, orangtua mempunyai tanggung jawab yang besar dalam pembentukan watak 

yang pertama dan utama. Namun, kenyataannya saat ini ada banyak anak yang 

tidak merasakan budi pekerti yang diajarkan di lingkungan keluarganya. 

Hubungan persaudaraan tidak tampak hangat lagi dan akrab karena masing-

masing sibuk dengan kegiataanya. 

Hubungan dalam bentuk tatap muka semakin jarang terjadi karena tuntutan 

kesibukan masing-masing. Seolah-olah orangtua hanya bertanggung jawab 

menyediakan dana bagi kelangsungan pendidikan anak, khususnya di sekolah 

dengan harapan bahwa seluruh pendidikan anak akan berjalan dengan baik. Saat 
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ini kita sedang risau menghadapi semakin besarnya pengaruh ilmu pengetahuan 

dan teknologi terhadap perilaku budi pekerti anak. Dampak yang paling nyata 

adalah semakin mengendornya peranan orangtua sebagai sarana menanamkan 

pendidikan budi pekerti kepada anak. Keluarga merupakan kelompok sosial yang 

pertama di mana anak dapat berinteraksi. Pengaruh keluarga dalam pembentukan 

dan perkembangan kepribadian sangatlah besar artinya. Banyak faktor dalam 

keluarga yang ikut berpengaruh dalam proses perkembangan anak. Salah satu 

faktor dalam keluarga yang mempunyai peranan penting dalam pembentukan 

kepribadian adalah pola asuh orangtua 

Dari uraian diatas maka penulis tertarik untuk mengadakan penelitian 

dengan judul “Pola Asuh Orangtua dalam Pendidikan Budi Pekerti Anak 

Usia Remaja di Desa Blambangan Kecamata Bawang Kabupaten 

Banjarnegara”. 

 

1.2 Rumusan Masalah 

Dengan mengacu latar belakang di atas, maka yang menjadi 

permasalahan dalam penelitian ini adalah: 

1.2.1 Bagaimana pola asuh orangtua dalam pendidikan budi pekerti anak yang 

menginjak remaja? 

1.2.2 Bagaimana pendapat orangtua atas dinamika pendidikan budi pekerti 

anak yang menginjak remaja?  

1.2.3 Bagaimana kendala-kendala yang dihadapi dalam pendidikan budi pekerti 

anak dalam menginjak usia remaja? 
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1.3 Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan penelitian ini 

adalah: 

1.3.1 Mengetahui pola orangtua dalam pendidikan budi pekerti anak yang 

menginjak remaja? 

1.3.2 Mengetahui pendapat orangtua atas dinamika pendidikan budi pekerti 

anak yang menginjak remaja?  

1.3.3 Mengetahui kendala-kendala yang dihadapi dalam pendidikan budi 

pekerti anak dalam menginjak usia remaja? 

 

 1.4  Manfaat Penelitian 

Dengan adanya penelitian diharapakan dapat memberikan manfaat, 

baik secara teoritis maupun praktis yaitu:  

1.4.1 Manfaat Teoritis 

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat serta sumbangan 

pemikiran ilmiah dan menambah pengetahuan baru bagi penulis.  

1.4.2 Manfaat Praktis 

1.4.2.1 Bagi orangtua, dapat memberikan gambaran yang lebih positif 

tentang bagaimana kewajiban orangtua dalam mendidik budi 

pekerti remaja. 

1.4.2.1 Bagi pendidik memberi informasi kepada orangtua untuk 

mengantisipasi kesalahan dalam penanaman budi pekerti. 
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1.5 Penegasan Istilah 

 

1.5.1 Pengertian Pola Asuh 

Kata pola asuh berasal dari dua kata yaitu pola dan asuh. “Pola” dalam 

konteks penelitian ini adalah model atau cara (Poerwadarminta, 1985:763). 

“Asuh” adalah menjaga (merawat dan mendidik) anak kecil, memimpin 

(membantu, melatih) orangtua atau Negara agar dapat berdiri sendiri, 

menyelenggarakan atau memimpin sekolah, siaran radio untuk anak-anak 

(Poerwadarminta, 1985:763). 

1.5.2 Remaja 

Masa peralihan diantara masa kanak-kanak dan dewasa. Dalam masa ini 

anak mengalami masa pertumbuhan dan masa perkembangan fisiknya maupun 

perkembangan psikisnya. Mereka bukanlah anak-anak baik bentuk badan ataupun 

cara berfikir atau bertindak, tetapi bukan pula orang dewasa yang telah matang 

(Hurlock, 1992). 

1.5.3 Pendidikan Budi Pekerti 

Menurut Suparno (2002:28), kata Budi sering diartikan sebagai nalar, 

pikiran, akal. Inilah yang membedakan manusia dengan hewan. Dengan nalar, 

orang ber pekerti sama dengan bertindak baik. Maka pelajaran tentang etika hidup 

bersama (bertindak baik) yang berdasarkan nalar. 
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1.6 Sistematika Skripsi 

 Dalam memberikan gambaran umum mengenai isi penelitian skripsi ini, 

perlu dikemukakan garis besar pembahasan melalui sistematika skripsi. Adapun 

skripsi ini disusun dengan sistematika sebagai berikut: 

1.  Bagian pendahuluan, meliputi: 

 Halaman judul, halaman abstrak, halaman pengesahan, halaman motto dan 

persembahan, halaman kata pengantar, halaman daftar isi, halaman daftar tabel, 

halaman daftar lampiran. 

2.  Bagian isi, meliputi: 

 BAB I PENDAHULUAN, membahas tentang latar belakang, alasan pemilihan 

judul, permasalahan, tujuan dan manfaat penelitian, penegasan istilah  serta 

sistematika penulisan skripsi. 

 BAB II LANDASAN TEORI, membahas tentang teori pola asuh, teori, budi 

pekerti untuk mendukung pemecahan masalah dalam penelitian ini. 

 BAB III METODE PENELITIAN, membahas tentang lokasi penelitian, fokus 

penelitian, sumber data penelitian, metode pengumpulan data, validitas data, 

dan metode analisis data. 

 BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN, membahas tentang 

hasil penelitian dan pembahasan hasil penelitian. 

 BAB V SIMPULAN DAN SARAN, berisi simpulan dan saran-saran. 

3.  Bagian akhir, meliputi : 

  Daftar pustaka dan lampiran-lampiran. 
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BAB 2 

KAJIAN PUSTAKA 

 

2.1 Pola Asuh 

2.1.1 Pengertian Pola Asuh Orangtua 

Kata pola asuh berasal dari dua kata yaitu pola dan asuh. “Pola” dalam 

konteks penelitian ini adalah model atau cara (Poerwadarminta, 1985:763). 

“Asuh” adalah menjaga (merawat dan mendidik) anak kecil, memimpin 

(membantu, melatih) orangtua atau Negara agar dapat berdiri sendiri, 

menyelenggarakan atau memimpin sekolah, siaran radio untuk anak-anak 

(Poerwadarminta, 1985:763). Menurut Tim penggerak PKK Pusat (1992:2), 

pola asuh adalah pengasuhan anak, usaha memelihara, membimbing, 

membina, melindungi anak untuk kelangsungan hidupnya. 

Dari pengertian tersebut dapat disimpulkan bahwa pola asuh adalah 

system, cara atau pola yang digunakan atau diterapkan dalam kehidupan 

sehari-hari terhadap anak, termasuk pola interaksi antara anak dan orangtua 

selama mengadakan pengasuhan. Didalam kegiatan ini tidak hanya berarti 

bagaimana orangtua memperlakukan anak melainkan serta melindungi anak 

untuk mencapai kedewasaan sesuai dengan norma yang berlaku di 

masyarakat dan norma yang diharapkan masyarakat pada umumnya. 

Menurut David (1992) dalam bukunya Moh. Shoehib (1998:9), pola 

asuh orangtua dapat dikategorikan kedalam keluarga. Dengan membina 

anak, cinta kasih menjadi dasar-dasar pendidikan kemanusiaan (M. Nasir 

Ali, 1975:93) 

9 
9 
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Tim PKK Pusat, (1992:6) menyatakan bahwa hal-hal yang menjadi 

landasan pola asuh yaitu: 

1. Berperilaku dengan landasan kasih sayang penuh pengertian didalam 

keluarga 

2. Keyakinan adanya Tuhan YME harus ditanamkan dalam diri anak sesuai 

dengan perkembangannya. 

3. Keyakinan adanya Tuhan YME diwujudkan dengan membiasakan anak 

untuk melakukan ibadah dalam sehari-hari 

Dalam menanamkan atau memasukan sikap perilaku dan nilai-nilai 

senantiasa berdasarkan pada ajaran agama, ramah tamah, berbakti, hormat 

terhadap orangtua dan anggota keluarga yang lain, dapat menilai yang baik 

dan yang buruk. 

Ada 2 faktor yang perlu diperhatikan dalam membimbing anak 

(Kartono, 1992:90) yaitu: 

1. Kesadaran 

Orangtua itu harus memiliki kesadaran bahwa jalan pemikiran 

orangtua dengan anak-anaknya tidak sejalan sehingga tidak boleh 

menyamakan. Perlu disadari pula bahwa masing-masing anak memliki 

kecerdasan yang tidak sama meskipun mereka anak kembar. Dengan 

mengetahui sifat-sifat dalam diri anak, akan memudahkan orangtua dalam 

membimbingnya. 
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2. Bijaksana  

Sikap bijaksana untuk mengerti kemampuan anak, kekurang tahuan 

terhadap kemampuan anak terkadang menumbuhkan sikap kasar terhadap 

anak. Sikap kasar akan bertambah persoalannya bahkan bimbingan yang 

diberikan terhadapnya justru menjadi tekanan jiwa dalam dirinya. 

2.1.2 Macam-macam Pola Asuh 

Dalam mengasuh dan membina anak, masyarakat kita mengenal tiga 

model pola asuh menurut (Balson, 1987:2). 

1. Pola Asuh Otoriter 

Dalam pola asuh otoriter biasanya pihak orangtua yang menggariskan 

keputusan-keputusan tentang perilaku anak-anaknya. Didalam aktivitas 

sehari-hari orangtua mempunyai peraturan yang bersifat wajib untuk 

dilakukan seorang anak dan sebagai rutinitas bagi si anak. Misalnya, 

orangtua menyuruh anak untuk bangun pagi setiap hari tidak boleh bangun 

siang. Orangtua menyuruh sholat tepat waktu dan tidak boleh diundur.  

Pola asuh ini bercirikan dengan andanya aturan-aturan yang kaku dari 

orangtua. Kebebasan anak dibatasi oleh orangtua, sehingga aturan yang ada 

dalam pergaulan keluarga terasa kaku sebab orangtua selalu memaksakan 

untuk berperilaku sesuai dengan keinginan orangtua. Bila aturan-aturan 

yang berlaku dilanggar, maka orangtua akan member hukuman kepada 

anaknya. Namun sebaliknya, jika peraturan tersebut dipenuhi maka orangtua 

tidak memberikan hadiah atau pujian, karena apa yang dilakukan anak 

sudah sepantasnya dilakukan. 
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Dari pengertian di atas dapat ditarik simpulan bahwa pola asuh 

otoriter adalah orangtua sebagai pemegang kekuasaan tertinggi dalam 

keluarga untuk mengekang dan mengendalikan anak. Kebebasan anak 

dibatasi oleh orangtua sehingga aturan yang ada dalam pergaulan keluarga 

terasa kaku. Bila aturan-aturan yang berlaku dilanggar, orangtua tidak 

segan-segan akan memberi hukuman kepada anaknya.  

2. Pola Asuh Permisif 

Dalam pola asuh permisif atau dikenal juga dengan pola asuh liberal, 

disini keluarga memberikan kebebasan kepada anak untuk berprilaku sesuai 

dengan keinginan-keinginan anak. Orangtua kurang peduli dan tidak pernah 

memberi aturan yang jelas dan pengarahan pada anak. Segala keinginan 

anak keputusannya diserahkan sepenuhnya pada anak. Orangtua tidak 

memberikan pertimbangan atau pengarahan bahkan tidak mau tahu atau 

masa bodoh tentang masalah anak. Anak kurang tahu apakah yang ia 

kerjakan benar atau salah (Yatim, 1986:96). 

Dari uraian diatas, dapat disimpulkan bahwa pola asuh permisif atau 

liberal adalah orangtua yang memberikan kebebasan atau kekuasaan penuh 

pada anak untuk berbuat sesuatu sekehendak hatinya. Keputusan diserahkan 

sepenuhnya pada anak dan orangtua tidak memberikan pertimbangan 

apakah tindakan yang ia kerjakan benar atau salah. 
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3. Pola Asuh Demokratis 

Pola asuh demokratis mendorong anak sebagai individu yang selalu 

berkembang sehingga memiliki ciri adanya sikap saling terbuka antara anak 

dengan orangtua. Dalam setiap pengambilan keputusan atau aturan-aturan 

yang dipakai atas kesepakatan bersama. Orangtua memberi kesempatan 

pada anak untuk menyampaikan pendapat, gagasan maupun keinginannya 

dan belajar untuk dapat menghargai dan menanggapi orang lain. Orangtua 

hanya bersikap sebagai pemberi pendapat dan pertimbangan terhadap 

aktivitas anak (Yatim, 1986:98). 

Martaniah (1964:19) menyatakan bahwa, orangtua demokratis besar 

pengertiannya terhadap anak dan memberikan kebebasan kepada anak untuk 

menyatakan pendapatnya. Bagi orangtua demokratis anak mempunyai 

kedudukan yang dalam keluarga. Orangtua yang demokratis selalu 

memperhatikan perkembangan anak tidak harus sekedar mampu dalam 

memberi saran-saran atau nasehat saja, tetapi juga mau mendengarkan 

keluhan-keluhan anak sehubungan dengan persoalan yang anak hadapi. 

Tim Penggerak PKK Pusat (1992:10) menjelaskan, pelaksanaan pola 

asuh demokratis atau yang dikenal dengan pola asuh pendekatan perilaku, 

tidak menang dan tidak kalah adalah orangtua yang bersikap keras, jelas dan 

konsekuen, tidak memaksakan kehendak, menghargai dan menghormati, 

membiasakan minta maaf kepada anak jika akan, sedang dan sudah 

menyinggung perasaan oranglain. Kalau anak menyimpang dari aturan, 

adat, hukum dan agama, orangtua menasehati tanpa merendahkan maertabat 
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anak, tidak menyalahkan atau membenarkan apabila salah satunya 

berkelahi, menghindari, mengalahkan atau memenangkan anak. Akibat dari 

pola asuh ini adalah menyebabkan anak menjadi mandiri, mempunyai 

tanggung jawab, mempunyai inisiatif dan kreatif, sopan saantun dan dapat 

membedakan yang baik dan yang buruk. 

Jika dapat ditarik suatu simpulan bahwa pola asuh demokratis adalah 

orangtua memposisikn anak dalam posisi yang sama dengan orangtua 

artinya memiliki hak dan kewajiban yang sama, oraangtua tidak harus 

menag dan tidak harus kalah artinya orangtua bersikap keras, jelas 

konsekuen tetapi yidak memaksa kehendak. Orangtua memberi kesempatan 

pada anak untuk menyampaikan pendapat, gagasan maupun keinginannya 

dan belajar untuk dapat menghargai dan menanggapi  orang lain. Orangtua 

bersikap hanya sebagai pemberi pendapat dan pertimbangan terhadp 

aktivitas anak. Anak akan semakin termotivasi dalam memlakukan kegiatan 

karena adanya kepercayaan diri yang diberikan oleh orangtua sehingga 

semakin bertanggung jawab. 

Selain ketiga pola asuh diatas, ada pula tipe-tipe pengasuhan anak 

yaitu: 

1. Pengasuhan Tunggal 

Salah satu orangtua akan mengasuh si anak dan membuat segala 

keputusan yang berkaitan dengan anak tersebut. 
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2. Pengasuhan Bersama 

Kedua orangtua akan memmbuat keputusan-keputusan penting 

bersama-sama seperti memilih sekolah bagi si anak dan orientasi 

keagamaannya. 

3. Pengasuhan Terpisah 

Jika ada lebih dari satu anak, anak-anak dibagi antara kedua orangtua, 

dan tiap orangtua bertanggung jawab terhadap anak-anak tertentu. Ini 

bukanlah pengasuhan yang umum (Cole, 2004:34). 

Ada beberapa tindakan yang dapat dilakukan orangtua dalam 

meningkatkan kedisiplinan serta menanamkan budi pekerti pada anak, yaitu 

dengan cara pemberin hadiah dan pemberian hukuman. 

a. Pemberian Hadiah 

Danny I Yatim (1986:97) mengemukakan bahwa pola asuh 

pemberiana hadiah atau penghargaan memiliki ciri orangtua senantiasa 

memberikan hadiah menyenangkan, yang bisa berwujud benda nyata seperti 

makanan, uang, mainan dan lain-lain. Sedangkan hadiah yang tidak nyata 

adalah berupa pujian, perhatian maupun penghargaan. Namun dalam 

pemberian hadiah harus bijaksana, jangan sampai pemberian hadiah tersebut 

menjadi rangsangan anak untuk berbuat, bukan maksud dan tujuan mengapa 

tindakan itu dilakukan. 

Pemberian hadiah atau pengargaan dapat merangsang anak bertindak 

atau bertingkah laku yang baik dan memuaskan. Penghargaan menjadikan 

anak lebih percaya diri bahwa apa yang dilakukannya mendpat dukungan. 
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Namun pemberian hadiah yang tidak bijaksana justru kurang mendukung 

jiwa anak, anak nanti melakukan perbuatan atas dasar agar mendapat hadiah 

sehingga kurang ada rasa tanggung jawab dalam diri anak. 

b. Pemberian Hukuman 

Biasanya tujuan orangtua menghukum anak adalah dengan maksud 

mendidik agar anak patuh dan disiplin. Namun tidak jarang perbuatan 

menghukum itu lebih merupakan sebagai suatu ekspresi  kemarahan dari 

orangtua (Sobur, 1985:36). Pada dasarnya semua hukuman adalah untuk 

hari kemudian. Maksud kita bukanlah menghukum seorang anak untuk 

menhindarkan jangan sampai ia melakukan kesalahan itu lagi. Maksud 

hukuman tersebut adalah untuk memberi manfaat kepada anak itu dan 

membetulkan suatu kesalahan. 

Suatu pemberin hukuman haruslah tetap mampu memberikan 

hubungan da saling pengertian antara orngtua dan anak. Anak harus 

mendapat kesan bahwa hukuman itu untuk kepentingannya juga. Tidak ada 

sedikitpun keinginan orangtua untuk memojokkan si anak. Hukuman yang 

setimpal justru merupakan bukti adanya perhatian orabgtua dan bermanfaat 

bagi perkembangan anak. Yang jelas hukuman tidak boleh lebih 

menyakitkan atau lebih membehayakan si anak dari kibat perbuatn yang 

akan dicegah itu sendiri. Sebab kalau demikian halnya maka fungsi  

mendidik dari hukuman itu menjadi hilang. 
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Dari uraian diatas, dapat disimpulkan bahwa apapun bentuk hukuman yang 

diberikan kepada anak, maka hukuman yang efektif hendaknya memenuhi hal-ha 

sebagai berikut: 

1. Pemberian hukuman hars diusahakan agar tidak menyinnggung harga diri 

anak. Bukan diri si anak yang disalahkn tetapi perbuatannya. 

2. Hukuman harus sesuai dengan pelanggaran yang dilakukan dan harus 

diberikan segera seteah pelanggaran dilakukan. 

3. Hukuman dapat dijatuhkan pada anak apabila anak tersebut sudah jelas 

kesalahannya. 

4. Dalam menjatuhkan hukuman hendklah adil dan bijaksana, yaitu harus 

diperhiyungkn dan dipertimbangkan antara bentu hukuman untuk anak-

anak dan hukuman untuk orang dewasa, antara anak laki-laki da 

perempuan, serta seberapa besar tingkat kesalahan anak. 

5. Hukuman akan lebih efektif bila disertai alasan atau penjelasan oleh si 

pemberi hukuman. 

6. Pemberian hukuman sebaiknya mengarah pada pembentukan hati nurani 

agar kelak anak mampu mengendalikan dirinya sendiri. 

7. Hukuman haruslah bersifat konstruktif, tidak semata-mata hanya 

menghukum anak melainkan harus menimbulkan dorongan agar si anak 

tidak lagi melakukan kesalahan yang sama. 

Perlakuan yang hangat setelah menghukum anak sangat penting untuk 

menunjukkan bahwa orangtua tidaklah membenci anaknya meskipun ia 

menghukum anaknya itu, karena tujuan dari orangtua adalah mendidik anak agar 
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tidak melakukan kesalahan untuk kedua kalinya dan untuk menydarkan si anak. 

Dengan orangtua bersikap seperti itu maka si anak akan tetap menghormati dan 

mencintai orang tuanya. 

2.2 Pendidikan Budi Pekerti  

 

2.2.1 Pengertian Budi Pekerti  

Menurut Suparno (2002:28), kata Budi sering diartikan sebagai nalar, 

pikiran, akal. Inilah yang membedakan manusia dengan hewan. Dengan nalar, 

orang ber pekerti sama dengan bertindak baik. Maka pelajaran tentang etika hidup 

bersama (bertindak baik) yang berdasarkan nalar. 

Menurut Kamus Besar bahasa Indonesia, kata budi pekerti berarti alat 

batin yang merupakan panduan akal dan perasaan untuk menimbang baik dan 

buruknya. Budi pekerti dapat juga dianggap sebagai sikap dan perilaku yang 

membantu orang dapat hidup baik. Hidup baik tentunya hidup baik bersama orang 

lain. Budi pekerti juga diartikan sebagai alat batin menimbang perbuatan baik dan 

buruk budi pekerti secara hakiki adalah perilaku. 

Menurut Salam (2000:42), budi pekerti adalah perbedaan atau kelakuan 

seseorang yang telah menjadi sifat baginya atau telah mendarah daging, itulah 

yang disebut budi pekerti. Jadi suatu budi pekerti, pangkal penilaiannya adalah 

dari dalam jiwa, semasih menjadi angan, imaji, cita, niat hati, sampai ia lahir 

keluar berupa perbuatan nyata. 

Jadi pengertian budi pekerti sangat luas, yaitu menyangkut kesopanan 

dalam bertindak, kesantunan dalam bersikap, keluwesan dalam pergaulan, cakap 

dalam bekerja, rendah hati dan hormat kepada sesama. Orang yang berbudi 
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pekerti biasanya disebut budiman, yaitu seorang yang mempunyai sikap bijaksana, 

sopan dalam tingkah laku dan bicara serta berakhlak mulia dan bisa diterima oleh 

lingkungan. Alasan diterima lingkungan karena orang tersebut telah melakukan 

apa yang baik menurut lingkungan, dengan jangkauan yang bersifat lokal dan 

nasional.  

Dalam buku Pedoman Penanaman Budi Pekerti Luhur dikemukakan 

bahwa budi pekerti yang paling hakiki adalah perilaku. Sebagai perilaku, budi 

pekerti meliputi pula sikap yang dicerminkan oleh perilaku. Sikap dan perilaku 

budi pekerti mengandung lima jangkauan sebagai berikut: 

1. Sikap dan perilaku dalam hubungannya dengan Tuhan Yang Maha Esa 

2. Sikap dan perilaku dalam hubungannya dengan diri sendiri 

3. Sikap dan perilaku dalam hubungannya dengan keluarga 

4. Sikap dan perilaku dalam hubungannya dengan masyarakat dan bangsa 

5. Sikap dan perilaku dalam hubungannya dengan alam sekitar 

2.2.2 Nilai-nilai luhur yang terkandung dalam budi pekerti 

2.2.2.1 Akal 

Manusia disebut sebagai makhluk yang sempurna diantara makhluk-

makhluk lain, karena manusia mempunyai akal. Dengan akal manusia dapat 

berkebudayaan dan mengembangkan kepandaian dengan belajar sehinga dengan 

akal inilah manusia berbeda dengan binatang. Apabila manusia tidak berakal, 

maka sama halnya hidupnya dengan binatang (Djatmika, 1996:18). Dalam kamus 

umum Bahasa Indonesia akal berarti alat berfikir, daya pikir (untuk mengerti), 
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pikiran, ingatan, daya, upaya, ikhtiar, jalan atau cara untuk melakukan sesuatu 

(Poerwadarminta, 1976:23). 

Jadi akal itu sendiri terdapat di dalam otak seseorang yang digunakan 

untuk berfikir dan berdasarkan pemikiran itu maka lahirlah suatu ide atau gagasan 

mengenai suatu masalahyang dipikirkan. 

2.2.2.2 Kepribadian 

Menurut Sartain dikemukakan bahwa kepribadian menunjukkan suatu 

organisasi atau susunan daripada sifat-sifat dan aspek-aspek tingkah laku lainnya 

yang saling berhubungan pada suatu individu (Ngalim Purwanto, 1992:154). 

Jadi kepribadian menunjukan tingkah laku yang terintegrsi dan merupakan 

interaksi antara kesanggupan-kesanggupan bawaan yang ada pada individu 

dengan lingkungannya. Kepribadian juga bersifat psikofisik, yaitu baik faktor 

jasmaniah maupun faktor rohaniah individu itu bersama-sama memegang peranan 

dalam kepribadian. 

Menurut pendapat dari Jeffry A. Simpson dalam the journal of family (2010) 

 

Appropriate (personality) to this section are papers on the nature 

and dynamics of interactions and social relationships, including 

interpersonal attraction, communication, emotion, and relationship 

development, and on group and organizational processes such as 

social influence, group decision making and task performance, 

intergroup relations and aggression, prosocial behavior and other 

types of social behavior.  Personality Processes and Individual 

Differences publishes research on all aspects of personality 

psychology. It includes studies of individual differences and basic 

processes in behavior, emotions, coping, health, motivation, and 

other phenomena that reflect personality. 

 

Sesuai dengan bagian ini(kepribadian) adalah makalah tentang sifat 

dan dinamika interaksi dan hubungan sosial, termasuk atraksi 

interpersonal, komunikasi, emosi, dan hubungan berkembang, dan 

dalam proses kelompok dan organisasi seperti pengaruh sosial, 

http://search.apa.org/search?query=&facet=allcontributors:Simpson,%20Jeffry%20A.
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pembuatan keputusan kelompok dan kinerja tugas, antar hubungan 

dan agresi, perilaku prososial dan jenis-jenis perilaku sosial. Proses 

Kepribadian dan Perbedaan Individu mempublikasikan penelitian 

pada semua aspek psikologi kepribadian. Ini mencakup studi 

tentang perbedaan individu dalam perilaku dan proses dasar, emosi, 

mengatasi, kesehatan, motivasi, dan fenomena lain yang 

mencerminkan kepribadian. 

 

Jadi kepribadian itu menunjukan tingkah laku yag terintegrasi dan 

merupakan interaksi antara kesanggupan-kesanggupan bawaan yang ada pada 

individu dengan lingkunganya. Kepribadian juga bersifat psikofisik, yaitu baik 

faktor jasmaniah maupun faktor rohaniah individu itu bersama-sama memegang 

peranan dalam kepribadian. Kepribadian yang bersifat unik artinya kepribadian 

seseorang bersifat khas mempunyai ciri-ciri tertentu yang membedakan dari 

individu yang lain . 

Ada tiga faktor yang mempengaruhi kepribadian, (Purwanto, 1992:154) yaitu: 

1. Faktor biologis  

Faktor biologis yaitu faktor yang berhubungan dengan jasmani. Atau 

disebut sebagai faktor fisiologis. 

2. Faktor sosial 

Faktor sosial yang dimaksud disini adalah masyarakat, yaitu manusia-

manusia lain disekitar individu yang mempengaruhi individu yang 

bersangkutan. 

3. Faktor kebudayaan 

 Faktor kebudayaan yang dimaksud disini adalah faktor-faktor yang meliputi 

beberapa aspek yaitu nilai-nilai, adat dan tradisi, pengetahuan dan 

ketrampiln, serta bahasa dan milik kebendaan.    
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2.2.2.3 Watak 

Menurut L. R Pedjwijatna mengemukakan bahwa watak ialah seluruh 

tingkah laku yang ternyata dalam tindakannya terlibat situasi, di bawah pengaruh 

pihak bakat, temperamen, keadaan tubuh dan sebagainya. Sedangkan menurut 

Kerehensteineir mengemukakan bahwa watak ialah keadaan jiwa yang tetap, 

tempat semua perbuatan kemauan ditetapkan atau ditentukan oleh prinsip-prinsip 

yang ada dalam alam kejiwaan (Ngalim Purwanto, 1992:145-146). 

Jadi watak yang dimaksud dalam penelitian ini adalah merupakan aspek 

dari keseluruhan pribadi seseorang atau personality. Dengan demikian watak atau 

karakter lebih ditekankan dalam hubungannya dengan moral dan norma-norma 

etis dari pada dengan aspek-aspek keprbadian lainnya.  

2.2.2.4 Etika 

Menurut Bambang Daroeso (1989:24) mengemukakan bahwa etika adalah 

suatu cabang ilmu filsafat yang obyeknya mengenai tingkah laku manusia ditinjau 

dari nilai baik dan buruknya. Pada umumnya etika digolongkan menjadi tiga 

macam yaitu: 

1. Etika deskriptif 

Yaitu etika yang berisi tentang keadaan moral yang terdapat pada suatu 

kelompok manusia menurut kenyataan yang berbeda-beda antar bangsa-

bangsa, suku-suku, dan kelompok-kelompok perkatan lainnya. 

2. Etika normatif 

Yaitu etika yang menunjukan ukuran-ukuran moral yang berwujud ketentuan 

tidak tertulis, tetapi dipatuhi kelompok pendukungnya. 
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3. Etika kefilsafatan (Bambang Daroeso, 1989:24).  

Yaitu etika berisi tentang pengertian moral seperti seharusnya (Daroeso, 

1989:24). Etika kefilsafatan juga mempersoalkan tentang arti-arti yang 

dikandung oleh istilah-istilah kesusilaan yang dipergunakan oleh orang dalam 

membuat tanggapan-tanggapan kesusilaan. 

2.2.2.5 Akhlak 

Menurut Ibnu Maskawaih mengemukakan bahwa akhlak adalah gerak jiwa 

yang mendorong ke arah melakukan perbuatan dengan tidak menghajatkan pikiran 

(Rachmat Djatnika, 1996:27). 

Al-Ghozali mengemukakan bahwa akhlaq adalah suatu sifat yang tetap 

pada jiwa, yang dari padanya timbul perbuatan-perbuatan dengan mudah, dengan 

tidak membutuhkan pikiran (Djatnika,1996:27). 

Jadi definisi akhlaq mengaandung hal-hal sebagai berikut-  

1. Pengertian “baik” dan “buruk” 

2. Menerangkan apa yang harus dilakukan oleh seseorang atau sebagian 

manusia terhadap sebagian yang lainnya. 

3. Adanya tujuan yang ingin dicapai oleh manusia dari pembuatn tersabut. 

2.2.2.6 Sikap 

Menurut Yanto Subianto dan Dede Suryadi sikap adalah keadaan psikologi 

yang dapat menimbulkan tingkah laku dalam situasi tertentu. Sedangkan ciri-ciri 

sikap adalah sebagai berikut: 

1. Dalam sikap selalu terdapat hubungan subyek dan obyek 

2. Sikap tidak dibawa sejak lahir melainkan dipelajari dan dibentuk melalui 

pengalaman-pengalaman 
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3. Karena sikap dipelajari, maka sikap dapat berubah-ubah sesuai dengan 

lingkungan individu yang bersangkutan pada saat yang berbeda-beda 

4. Dalam sikap yang bersangkutan, tersangkut faktor motivasi dan perasaan 

5. Sikap tidak menghilang walaupun kebutuhan sudah terpenuhi (Bambang 

Daroeso, 1989:28). 

2.2.2.7 Perilaku 

Menurut Budioro B mengemukakan bahwa perilaku adalah segala bentuk 

perubahan atau tanggapan dari individu terhadap lingkungannya. 

Ada beberapa macam perubahan tingkah laku atau perilaku (Budioro, 

1998:27) yaitu: 

1. Perubahan perilaku bersifat naluriah 

Yaitu pemenuhan yang berdasarkan sifat biologis atau fisiologis dan 

semata-mata timbul dari dalam individu itu sendiri. 

2 Perubahan perilaku yang bersifat adaptif 

Yaitu perilaku yang berkembang dalam upaya untuk beradaptasi dengan 

lingkungannya agar bias survive (melangsungkan hidupnya). 

3 Perubahan perilaku karena proses pendewasaan  

 Yaitu perubahan perilaku yang ada hakikatnya merupakan gabungan atau 

terjadi baik secara adaptif maupun naluriah. 

2.2.3 Sifat-sifat budi pekerti 

Menurut Edy Sedyawati (2000:10) sifat budi pekerti ada 56, yaitu bekerja 

keras, berani memikul resiko, disiplin, beriman, berhati lembut, berinisiatif, 

berpikiran matang, berpikiran jauh ke depan, bersahaja, bersemangat, bersifat 

konstruktif, bersyukur, bertanggung jawab, bijaksana, cerdik, cermat, dinamis, 

kreatif, kukuh hati, lugas, mandiri, mawas diri, menghargai karya orang lain, 

menghargai waktu, pemaaf, pemurah, pengabdian, pengendalian diri, produktif, 

rajin, ramah tamah, rasa kasih sayang, percaya diri, rela berkorban, rendah hati, 
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sabar, setia, bersikap adil, bersikap hormat, sopan santun, sportif, susila, tangguh, 

tegas, tekun, tepat janji, terbuka dan ulet. 

 

Dengan demikian dapat dikatakan bahwa sifat pendidikan budi pekerti 

adalah integratif dalam mata pelajaran yang diberikan setiap jenjang pendidikan 

sekolah. 

 

Catholic University of America, Washington, D. C., U.S.A. Jacqueline smollar 

(2011) mengemukakan  

The connections between adolescents' perceptions of their 

relationships with parents and the concept of individuation are 

explored. Individuation is discussed with respect to its relevance for 

understanding the transformations that occur in parent-child 

relationships as the child moves through adolescence toward 

adulthood. It is proposed that individuation is a necessary process in 

the transition from childhood to adulthood since it allows the child to 

develop a self-identity that is separate from that of parents while at the 

same time to remain connected to parents as important sources of 

advice and psychological support. Some data are provided suggesting 

that the separation and connectedness that characterise the process of 

individuation are the product of a transformation in adolescents' 

perceptions of parents in which parents, who are seen in childhood as 

"allknowing" and "all powerful" beings are first de-idealised and then 

come to be appreciated as persons themse. 

 

hubungan antara persepsi remaja 'dari hubungan mereka dengan orang 

tua dan mengeksplorasi konsep individuasi. Individuasi dibahas dalam 

kaitannya dengan relevansinya untuk memahami transformasi yang 

terjadi dalam hubungan orangtua-anak sebagai anak-anak bergerak 

melalui masa remaja menjadi dewasa. Hal ini diusulkan bahwa 

individuasi merupakan proses yang diperlukan dalam transisi dari 

masa kanak-kanak sampai. 

 

2.2.4 Peranan Orangtua dalam Pendidikan Budi Pekerti   

Di dalam keluargalah anak mulai mengenal hidup dan  menghabiskan 

sebagian besar dari waktunya. Maka, metode uswatun khasanah “contoh teladan” 

dari orang–orang yang dekat dengan anak itulah yang paling tepat. Dan dalam hal 

ini orang yang paling dekat dengan anak adalah bapak dan ibunya. Diantara bapak 
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dan ibu secara umum ibulah yang paling dekat dengan anak. Oleh karena itu, 

contoh teladan dari bapak dan ibu sangat berpengaruh pada pembentukan mental 

anak, baik berupa perkataan, amal perbuatan dan tingkah laku orang tua akan 

memberikan bahan mental yang kuat bagi anak. 

 

2.2.5 Faktor-faktor yang Mempengaruhi Budi Pekerti Anak 

Faktor-faktor yang mempengaruhi budi pekerti anak adalah sebagai 

berikut: 

1. Faktor dasar dan ajar (konvergensi) 

2. Faktor dalam diri pribadi anak yang dibawa sejak lahir (nativisme) 

3. Faktor dari luar atau lingkungan anak (empirisme). (Abu Ahmadi dan Widodo 

Supriyono, 1990:46-47). 

2.2.6 Cara Menanamkan Budi Pekerti pada Anak 

Menurut Aba Firdaus Al-Halwani, dalam melahirkan anak soleh ada lima 

pedoman dalam mendidik anak (Aba Firdaus, 1999:89) yaitu: 

1. Akidah dan agama 

2. Ketaatan 

3. Kejujuran  

4. Amanah 

5. Sifat qoanah dan ridho 

  

 

2.2 Remaja 

 

2.3.1 Pengertian Remaja 

Remaja berasal dari latin adolensence yang berarti tumbuh atau tumbuh 

menjadi dewasa. Istilah adolensence mempunyai arti yang lebih luas lagi yang 

mencakup kematangan mental, emosional sosial dan fisik (Hurlock, 1992). 
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Remaja sebenarnya tidak mempunyai tempat yang jelas karena tidak termasuk 

golongan anak tetapi tidak juga golongan dewasa atau tua. 

Seperti yang dikemukakan oleh Calon (Monks, dkk 1994) bahwa masa 

remaja menunjukkan dengan jelas sifat transisi atau peralihan karena remaja 

belum memperoleh status dewasa dan tidak lagi memiliki status anak. Menurut Sri 

Rumini & Siti Sundari (2004: 53) masa remaja  adalah peralihan dari masa anak 

dengan masa dewasa yang mengalami perkembangan semua aspek atau fungsi 

untuk memasuki masa dewasa. 

2.3.2 Masa Remaja 

Masa remaja berlangsung antara umur 12 tahun sampai dengan 21 tahun 

bagi wanita dan 13 tahun sampai dengan 22 tahun bagi pria. Sedangkan menurut 

Zakiah Darajat (1990: 23) remaja adalah: 

Masa peralihan diantara masa kanak-kanak dan dewasa. Dalam masa ini 

anak mengalami masa pertumbuhan dan masa perkembangan fisiknya maupun 

perkembangan psikisnya. Mereka bukanlah anak-anak baik bentuk badan ataupun 

cara berfikir atau bertindak, tetapi bukan pula orang dewasa yang telah matang.  

Hal senada diungkapkan oleh Santrock (2003: 26) bahwa remaja 

(adolescene) diartikan sebagai masa perkembangan transisi antara masa anak dan 

masa dewasa yang mencakup perubahan biologis, kognitif, dan sosial-emosional. 

 

http://belajarpsikologi.com/pengertian-remaja/
http://belajarpsikologi.com/pengertian-remaja/
http://belajarpsikologi.com/pengertian-remaja/
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2.3.3 Batasan Usia Remaja 

Batasan usia remaja yang umum digunakan oleh para ahli adalah antara 12 

hingga 21 tahun. Rentang waktu usia remaja ini biasanya dibedakan atas tiga, 

yaitu 12-15 tahun sama dengan masa remaja awal, 15-18 tahun sama dengan masa 

remaja pertengahan, dan 18-21 tahun sama dengan masa remaja akhir. Monks, 

Knoers, dan Haditono membedakan masa remaja menjadi empat bagian, yaitu 

masa pra-remaja 10-12 tahun, masa remaja awal 12-15 tahun, masa remaja 

pertengahan 15-18 tahun, dan masa remaja akhir 18-21 tahun (Deswita, 2006:192) 

Definisi yang dipaparkan oleh Sri Rumini & Siti Sundari, Zakiah Darajat, 

dan Santrock tersebut menggambarkan bahwa masa remaja adalah masa peralihan 

dari masa anak-anak dengan masa dewasa dengan rentang usia antara 12-22 

tahun, dimana pada masa tersebut terjadi proses pematangan baik itu pematangan 

fisik, maupun psikologis. 

Dalam penelitian ini adalah remaja berusia 12-16 tahun, dimana pada 

tersebut terjadi transisi dari anak menjadi dewasa. Dalam masa ini anak 

mengalami masa pertumbuhan dan masa perkembangan fisiknya maupun 

perkembangan psikisnya.mereka bukanlah anak-anak baik bentuk badan ataupun 

cara berfikir atau bertindak, tetapi bukan pula orang dewasa yang telah matang. 

Kenakalan yaitu perilaku jahat (dursia) merupakan gejala sakit (patologis) secara 

sosial pada anak-anak dan remaja yang disebabkan oleh satu bentuk pengabaian 

sosial, sehingga mereka itu mengembangkan bentuk tingkah laku yang 

menyimpang. Anak-anak muda yang jahat itu disebut pula sebagai anak cacat 
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secara sosial. Mereka menderita cacat mental disebabkan oleh pengaruh sosial 

yang ada ditengah masyarakat. Anak-anak remaja yang melakukan kejahatan itu 

pada umumnya kurang memiliki kontrol diri, atau justru menyalahgunakan 

kontrol diri tersebut, dan suka menegakan standar tingkah laku sendiri, serta 

meremehkan kebenaran orang lain. 

Adapun motif yang mendorong mereka melakukan tindak kejahatan dan 

kedursilaan itu antara lain: 

1. Untuk memuaskan kecenderungan kesekarahan 

2. Meningkatkan agresivitas dan dorongan seksual 

3. Salah asuh dan salah didik orang tua, sehingga anak menjadi manja dan lemah 

mentalnya. 

4. Hasrat untuk berkumpul dengan kawan senasib dan sebaya dan kesukaran 

untuk meniru-meniru. 

Keseluruhan tindak kejahatan yang dilakukan oleh anak-anak remaja itu 

tidak dapat diketahui dengan cepat, karena kasus yang dilaporkan kepada polisi 

dan diajukan ke pengadilan sangat terbatas. Hanya proporsi yang sangat keci saja 

dari jumlah kejahatan itu bisa diketahui atau dilaporkan, biasanya berupa tindak 

kriminal yang bengis dan sangat mencolok dimata umum. Kejahatan kecil pada 

umumnya tidak dilaporkan, karena orang enggan berurusan dengan polisi 

ataupihak berwajib, atau orang merasa malu jika peristiwanya sampai terungkap. 
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2.3 Kerangka Berfikir 

Berdasarkan landasan teori dan beberapa definisi konseptual yang telah 

diajukan dalam bagian terdahulu, maka dengan penelitian yang akan dilaksanakan 

ini dapat digambarkan dalam kerangka berfikir sebagai berikut 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

          

                              2.1 Gambar kerangka berfikir 

Pola asuh orangtua dalam mendidik anak, disamping memenuhi kebutuhan 

biologis, seperti kebutuhan primer sehari-hari bagi keluarga dan anak-anaknya, 

juga sebagai pendidik informal dalam keluarga. Keberadaan suatu keluarga bagi 

pertumbuhan dan perkembangan anak merupakanhal yang amat vital. Sosialisasi 

dan interaksi edukasi pertama kali tejadi anak dalam lingkungan keluarga dibawah 

bimbingan orangtua dan orang dewasa lainnya. 

Dalam mendidik anak terdapat banyak peran dari orang-orang yang ikut 

didalamnya, antara lain: 

1. Pendidikan anak dilakukan oleh orangtua yaitu ayah, ibu, dan saudara atau 

keluarga dekat lainnya (internal). 

2. Pendidikan anak dilakukan oleh tokoh masyarakat atau pergaulan anak 

Pola asuh orangtua 

Pola asuh dalam 

pembentukan budi 

pekerti anak usia 

remaja 

 

Anak 

Hambatan pola asuh 

anak usia remaja  

dalam pembentukan 

budi pekerti anak 
Pergaulan / 

Masyarakat 

Kondisi 

internal dan 

eksternal 
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3. Pendidikan anak yang terpengaruh karena faktor lingkungan (eksternal) 

Peranan orangtua dalam mendidik anak akan dipengaruhi oleh kondisi 

internal dan eksternal. Kondisi internal adalah kondisi yang datang dari dalam 

keluarga itu sendiri, sedangkan kondisi eksternal adalah kondisi yang datang dari 

luar atau lingkungan sekitar (di luar keluarga) 
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BAB 3 

METODE PENEITIAN 

 

3.1  Pendekatan Penelitian 

Metode penelitian mempunyai arti dan peran yang sangat menentukan 

dalam penelitian, karena dengan metode yang tepat, suatu penelitian dapat 

dipertanggung jawabkan. 

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan metode pendekatan kualitatif, 

dimana pendekatan penelitian kualitatif perhatiannya lebih banyak ditujukan pada 

pembentukan teori substantif berdasar dari teori konsep-konsep yang timbul dari 

data empiris. Badgan dan Taylor dalam Moleong (2004:3) mendefinisikan metode 

kualitatif sebagai prosedur penelitian yang menghasilkan data deskripitif berupa 

kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati. 

3.2 Lokasi Penelitian 

Penetapan lokasi penelitian sangat penting dalam rangka 

mempertanggungjawabkan data yang diperoleh. Dalam penelitian ini adalah di 

Desa Blambangan Kecamatan Bawang Kabupaten Banjarnegara. Dari kondisi 

yang ada di desa tersebut sehingga peneliti tertarik untuk mengambil lokasi Desa 

Blambangan Kecamatan Bawang Kabupaten Banjarnegara untuk meneliti peranan 

orangtua dalam konteks pembentukan budi pekerti remaja. 

3.3 Fokus Penelitian 

Penentuan fokus penelitian memiliki dua tujuan. Pertama, penetapan 

fokus penelitian dapat membatasi studi. Kedua, penetapan fokus berfungsi untuk 

32 
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memenuhi kriteria inklusif-eksklusif atau memasukkan-mengeluarkan suatu 

informasi yang diperoleh (Moleong, 2004:92). 

Fokus penelitian ini sangat membantu penelitian kualitatif membuat 

keputusan untuk membuang atau menyimpan informasi yang diperolehnya. Hal 

itu dilakukan dengan jalan mengumpulkan data secukupnya yang mengarahkan 

seseorang kepada upaya memahami dan menjelaskannya. 

Berdasarkan konsep di atas, maka yang menjadi fokus dalam penelitian ini 

adalah: 

1. Pola asuh orangtua dalam hal ini adalah dalam pendidikan budi pekerti anak 

usia remaja. 

2. Faktor-faktor yang mempengaruhi budi pekerti anak usia remaja. 

3. Cara-cara untuk menanamkan budi pekerti pada anak usia remaja dengan 

orangtua. 

3.2  Subjek Penelitian  

Subyek penelitian ini adalah warga desa Blambangan Kecamatan Bawang 

Kabupaten Banjarnegara. Subjek pada penelitian ini berjumlah 10 yang terdiri dari 

5 orangtua dan 5 anak remaja. 

3.4 Sumber Data Penelitian 

3.4.1 Data primer 

 Sumber data primer yaitu data yang diperoleh melalui penelitian lapangan. 

Pencatatan sumber data primer melalui pengamatan atau melalui observasi 

langsung dan wawancara merupakan hasil usaha gabungan dari kegiatan melihat, 
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mendengarkan, bertanya yang dilakukan secara sadar yang bertujuan memperoleh 

informasi yang diperlukan. 

3.4.2 Data sekunder 

Sumber data sekunder yaitu data tambahan yang digunakan untuk 

melengkapi data seperti kepustakaan atau buku-buku yang relevan sesuai dengan 

fokus penelitian dan dokumen yang berkaitan dengan peranan orang tua dalam 

pendidikan budi pekerti anak usia remaja.  

3.5 Teknik Pengumpulan Data 

Penelitian di samping dengan menggunakan metode yang tepat juga perlu 

memilih teknik dan alat pengumpulan data yang relevan. Tujuan peneliti adalah 

mengumpulkan data sebanyak-banyaknya dan juga informasi mengenai pola asuh 

orangtua terhadap remaja di Desa Blambangan Kecamatan Bawang Kabupaten 

Banjarnegara. Metode yang digunakan untuk mengumpulkan data tentang peranan 

orangtua  dalam pendidikan budi pekerti ini adalah: 

3.5.1 Wawancara  

Wawancara adalah percakapan dengan maksud tertentu yang dilakukan oleh 

ke dua belah pihak, yaitu pewawancara (interviewer) yang mengajukan 

pertanyaan dan yang diwawancarai (interviewee) yang memberikan jawaban atas 

pertanyaan itu (Moleong, 2004:135).  

Wawancara digunakan untuk memperoleh informasi atau data berupa 

ucapan, pikiran, serta gagasan. Dengan wawancara diharapkan informasi tentang 

pola asuh orangtua dalam pendidikan budi pekerti anak yang penting dapat 
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terungkap dan terekam oleh peneliti secara cermat serta memperoleh informasi 

yang ada dengan jawaban yang sejujur-jujurnya. 

Alasan menggunakan teknik wawancara diharapkan dapat mempermudah 

dan mengkaji lebih dalam terkait dengan fokus penelitian. Wawancara 

dilaksanakan dengan menggunakan wawancara terstruktur dengan harapan 

mampu mengarahkan kejujuran setiap pemikiran ketika memberikan informasi. 

3.5.2 Observasi 

Metode observasi dilakukan dengan cara melakukan pengamatan secara 

langsung terhadap fenomena yang akan diteliti. Hal ini dilakukan untuk 

memperoleh keyakinan tentang keabsahan data dan mencari sebuah 

kebenaranyang terjadi dilapangan, yaitu kebenaran tentang pola asuh orangtua 

dalam pembentukan budi pekerti anak.  

Kegiatan observasi dilakukan di Desa Balmbangan Kecamatan Bawang 

Kabupaten Banjarnegara untuk mengatahui pola asuh orangtua pada remaja serta 

tingkah laku anak remaja di Desa Blambangan Kecamatan Bawang Kabupaten 

Banjarnegara. 

3.6 Teknik Keabsahan  Data 

Teknik keabsahan merupakan suatu strategi yang digunakan untuk 

memeriksa keabsahan data atau dokumen yang didapatkan atau diperoleh dari 

penelitian, supaya hasil upaya penelitiannya benar-benar dapat 

dipertanggungjawabkan dari segala segi (Moleong, 2002: 171). 

Teknik pemeriksaan keabsahan data yang digunakan dalam penelitian ini 

yaitu triangulasi. Moleong (2007: 330) menyatakan bahwa triangulasi adalah 
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teknik pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu yang lain di luar 

data itu untuk keperluan pengecekan atau sebagai pembanding terhadap data itu.  

Menurut Denzin (dalam Moleong, 2007: 330) membedakan empat macam 

triangulasi yaitu: 

1. Triangulasi sumber maksudnya membandingkan dan mengecek balik derajat 

kepercayaan suatu informasi yang diperoleh melalui waktu dan alat yang 

berbeda dalam metode kualitatif. 

2. Triangulasi metode maksudnya menurut Patton (dalam Moleong, 2007: 178) 

terdapat dua strategi, yaitu: 

a. Pengecekan derajat kepercayaan penemuan hasil penelitian beberapa 

teknik pengumpulan data. 

b. Pengecekan derajat kepercayaan beberapa sumber data dengan metode 

yang sama. 

3. Triangulasi peneliti maksudnya memanfaatkan peneliti untuk keperluan 

pengecekan kembali derajat kepercayaan anda. 

4. Triangulasi teori maksudnya membandingkan teori yang ditemukan 

berdasarkan kajian lapangan dengan teori yang telah ditemukan para pakar. 

Teknik triangulasi dalam penelitian ini adalah triangulasi metode dengan 

membandingkan data perkembangan motorik anak hasil pengamatan dengan data 

hasil wawancara, membandingkan hasil wawancara dengan isi suatu dokumen 

yang berkaitan dan mencari data dari sumber lain selain subyek penelitian. 
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3.7  Metode Analisis Data 

Analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis data kualitatif 

yang bersifat deskriptif dengan cara mendeskripsikan data berdasarkan teori yang 

sudah ada dan memfokuskan pada pernyataan umum yang kompleks mmengenai 

hubungan antara kategori data, yang kemudian dilanjutkan dengan analisis isi 

yang lebih memfokuskan pada komunikasi untuk mengidentifikasi mengenai cara-

cara mempertanyakan serangkain pertanyaan tetap, mengenai data untuk 

medapatkan hasil yang bernilai yang dilakukan bersamaan pada saat proses 

pengumpulan data dan berlanjut terus sampai dengan waktu penulisan laporan 

penelitian. 

Secara umum dalam proses analisis penelitian kualitatif yang digunakan 

disini mencakup tiga komponen utama yaitu penyajian data, reduksi data, dan 

penarikan kesimpulan yang bersifat akurat. 

1. Penyajian data  

Penyajian data berwujud sekumpulan informasi yang tersusun sehingga 

memberikan kemungkinan penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan. Agar 

sajian data tidak menyimpang dari pokok permasalahan maka sajian data dapat 

diwujudkan dalam bentuk matrik, grafik, jaringan atau bagan sebagai wadah 

panduan informasi tentang apa yang terjadi. 

2. Reduksi Data 

Reduksi data merupakan proses seleksi, pemfokusann dan abstraksi. Cara 

mereduksi data adalah melakukan seleksi, membuat ringkasan atau uraian singkat, 

menggolong-golongkan kedalam pola-pola. Proses reduksi data berlangsung 
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sepanjang pelaksanaan penelitian sejak sebelum pengumpuln data sampai dengan 

penyelesaian laporan akhir. Reduksi data dimaksudkan untuk mempertegas, 

memperpendek, membuat fokus, membuang bagian yang tidak penting agar data 

ditarik kesimpulan. 

3. Penarikan simpulan 

Penarikan kesimpulan adalah usaha mencari atau memahami makna, 

keteraturan, pola-pola penjelasan, alur sebab akibat atau proposisi. Kesimpulan 

yang ditarik segera diverifikasi dengan cara melihat dan mempertanyakan kembali 

sambil melihat catatan lapangan agar memperoleh pemahaman yang lebih tepat. 

Selain itu juga dapat dilakukan dengan mendiskusikan dengan ilmuwan lain yang 

satu bidang atau dengan repikasi. Hal itu dilakukan agar data yang didapat dan 

penafsiran terhadap data tersebut memiliki validasi sehingga kesimpulan yang 

ditarik menjadi kokoh. 

Adapun tiga komponen alur dalam anaisis data menurut (Miles dan 

Huberman, 2002:20) dapat digambarkan sebagai berikut:   

 

 

 

 

 

3.1 Gambar alur komponen analisis data 

Keabsahan data merupakan konsep penting yang juga merupakan sebagian 

unsur yang tidak terpisahkan dari tubuh penelitian kualitatif. 

Pengumpulan Data Penyajian Data 

Penarikan Kesimpulan / Verifikasi  Reduksi Data 
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Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan teknik triangulasi sumber, yang 

berarti membandingkan dan mengecek balik derajat kepercayaan suatu informasi 

yang diperoleh melalui waktu dan alat yang berbeda dalam metode kualitatif. 

3.8  Prosedur Peneltian  

Dalam penelitian kualitatif ini menggunakan prosedur dengan cara menguji 

kelayakan info rasional dengan memaksimalkan kemungkinan-kemungkinan 

peneliti untuk memahami tempat atau lokasi penelitian. Pengamatan yang 

dilakukan secara menyeluruh, tepat dan akurat, selain itu juga efisiensi 

memungkinkan data yang diperoleh layak dikumpulkan dengan biaya terendah 

dengan terminology waktu, akses dan biaya pada partisipan. 
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BAB 4 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

 

4.1    Gambaran Umum Penelitian 

4.1.1 Gambaran Umum Desa Blambangan 

 

 Desa Blambangan terletak di wilayah Kecamatan Bawang 

Kabupaten Banjarnegara Propinsi Jawa Tengah. Lokasi Desa Blambangan 

berada kurang lebih 2 Km dari Ibu Kota Kecamatan Bawang, berjarak 5 

Km dari Ibu Kota Kabupaten Banjarnegara dan berjarak 156 Km dari Ibu 

Kota Propinsi Jawa Tengah.  

Topografi Desa Blambangan berupa dataran tinggi dengan luas 

233,413 Ha yang terletak pada ketinggian 125 m dari permukaan laut, 

dengan  suhu rata-rata 33 derajat celcius. Desa Blambangan dengan curah 

hujan  rata-rata per  tahun 3000 mm. 

Desa Blambangan Kecamatan Bawang Kabupaten Banjarnegara 

berbatasan dengan wilayah sebagai berikut: 

1. Sebelah utara berbatasan dengan Desa PLTA Mrica (wilayah 

sabuk hijau). 

2. Sebelah selatan berbatasan dengan Desa Gemuruh 

3. Sebelah barat berbatasan dengan Desa Bandingan 

4. Sebelah timur berbatasan dengan Desa Pucang 

 

 

 
40 



41 

 

41 

 

4.1.2 Data Kependudukan di Desa Blambangan 

Berdasarkan data monografi kependudukan Bulan April Tahun 

2010 Desa Blambangan, dapat diketahui jumlah penduduk Desa 

Blambangan seluruhnya adalah 5.013 jiwa dengan perincian terdapat 

(43,82%) jiwa berjenis kelamin laki-laki dan (56,22%) jiwa berjenis 

kelamin perempuan. 

 

4.1 Tabel Jumlah Penduduk Menurut Umur 

 

 

 

 

 

 

Sumber: Monografi Desa Blambangan Bulan April Tahun 2010 

Dalam tabel tersebut dapat diketahui bahwa jumlah penduduk 

perempuan di Desa Blambangan lebih banyak dibandingkan jumlah 

penduduk laki-laki. Sementara itu untuk melihat jumlah penduduk 

menurut Agama di Desa Blambangann, akan kami sajikan data monografi 

Desa Blambangan per April 2010 dengan tabel berikut ini. 

 

 

 

 

  

No Kelompok Umur Jumlah Persentase 

1 Laki-Laki 2.198              43,82% 

2 Perempuan 2.815               56,22% 

 Jumlah 5.013                100% 
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4.2 Tabel Jumlah Penduduk Menurut Agama 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sumber: Monografi Desa Blambangan Bulan April Tahun 2010 

Berdasarkan tabel di atas dapat diketahui bahwa penduduk Desa 

Blambangan mayoritas beragama Islam dengan jumlah (99,6%) orang. 

Adapun agama Kristen (0,34%) serta agama Khatolik (0,06%) menempati 

urutan ke dua dan ke tiga. Sedangkan agama Hindu, Budha dan agama 

Khonghucu menurut data monografi tidak mempunyai umat (0%). 

4.3 Tabel Jumlah Penduduk Menurut Kelompok Pendidikan 

 

 

 

 

 

 Sumber: Monografi Desa Blambangan Bulan April Tahun 2010 

No Kelompok Agama Jumlah           Presentase 

1 Islam 4.993 99,6% 

2 Khatolik       3 0,06% 

3 Kristen     17                    0,34% 

4 Hindu       0                        0% 

5 Budha       0                       0% 

6 Khonghucu       0                       0% 

 Jumlah 5.013                   100% 

No Kelompok Pendidikan Jumlah       Presentase 

1 04 - 06 Tahun 277          17% 

2 07 - 12 Tahun 672           41,2% 

3 13 - 15 Tahun 683           41,8% 
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Melalui tabel tersebut, jumlah kelompok pendidikan yang berumur 

04-06 tahun lebih rendah (17%), sebaliknya jumlah kelompok pendidikan 

yang berumur 13-15 tahun lebih tinggi jumlahnya (41,8%). Situasi 

demikian menggambarkan kelompok pendidikan yang produktif antara 

umur 13- 15 tahun lebih tinggi. 

4.4 Jumlah Penduduk Menurut Mata Pencahariaan 

No Kelompok Umur Jumlah Presentase 

1 PNS 155         15 % 

2 TNI    5        0,55% 

3 Perangkat Desa  13    1,3% 

4 POLRI   2    0,2% 

5 Karyawan 184 17,8% 

6 Pensiunan   72      7 % 

7 Wiraswasta   63  6,2 % 

8 Buruh Tani 120       11,6 % 

9 Petani   75 7,2  % 

10 Pertukangan   23 2,2  % 

11 Nelayan    0      0% 

12 Pemulung    4     0,4% 

13 Jasa 320  30,9% 

Sumber: Monografi Desa Blambangan Bulan April Tahun 2010 

Dari tabel di atas dapat diketahui bahwa masyarakat yang bermata 

pencahariaan sebagai jasa di Desa Blambangan menempati jumlah 

terbanyak dengan (30,9%). Sektor pekerja negeri sipil menempati urutan 

kedua dengan jumlah (15%). Dan pada kelompok pekerjaan di Desa 

Blambangan yang tidak bermatapencahariaan adalah sektor nelayan, hal 

tersebut dipengaruhi karena Desa Blambangan terletak di dataran tinggi. 
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4.2 Kondisi sosial budaya masyarakat Desa Blambangan 

 Sesuai dengan kenyataannya yang ada bahwa masyarakat Desa 

Blambangan sejak dulu rukun, tentram dan damai dikarenakan rasa 

persaudaraan dan rasa kekeluargaan diantara mereka masih begitu erat 

serta didukung dengan adat istiadat yang masih kental sehingga budaya 

yang dulu ada masih berlaku sampai sekarang. Budaya yang masih 

berkembang salah satunya yaitu budaya “selamatan” yang diantaranya 

yaitu: 

1. Mengadakan selamatan tujuh bulanan bagi wanita hamil untuk 

anak pertama 

2. Selamatan menempati bangunan baru atau rumah yang baru selesai 

dibangun 

3. Selamatan puputan bayi (pusar bayi yang telah lepas dari perutnya) 

4. Selamatan 7 hari, 40 hari, 100 hari, 1000 hari dan mendak untuk 

keluarga yang telah meninggal dunia. 

4.3 Gambaran subyek penelitian 

Subyek penelitian ini terdiri dari orangtua dan anak-anak menginjak 

usia remaja yang berjumlah lima orang Desa Blambangan Kecamatan 

Bawang Kabupaten Banjarnegara. 

Dalam penelitian ini, peneliti mengambil responden sebanyak lima 

orang yang terdiri dari lima orangtua dan lima orang anak-anak yang 

menginjak usia remaja. Untuk lebih jelasnya data informan orangtua dapat 

dilihat dari tabel berikut. 
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4.5 Tabel informan orangtua di Desa Blambangan 

No Nama L/P Umur Pendidikan 

1 Saonah Perempuan 42 Tahun SLTA 

2 Mutini Perempuan 45 Tahun SLTP 

3 Haminah Perempuan 38 Tahun SLTP 

4 Partiyah Perempuan 44 Tahun SLTA 

5 Siti Kadhiroh Perempuan 40 Tahun SLTA 

 

Berdasarkan tabel diatas, dapat dilihat bahwa peneliti mengambil 

responden orangtua sebayak lima orang yang berjenis kelamin perempuan 

dengan berbagai latar belakang pendidikan. Sedangkan untuk data 

responden remaja dapat dilihat dari tabel berikut. 

4.6 Tabel informan remaja di Desa Blambangan 

No Nama L/P Umur Pendidikan 

1 Ido Laki-laki 16 Tahun SLTA 

2 Ficky Laki-laki 17 Tahun SLTA 

3 Vita Perempuan 17 Tahun SLTA 

4 Aji Laki-laki 14 Tahun SLTP 

5 Nani Perempuan 13 Tahun SLTP 

 

Dari tabel tersebut, peneliti mengambil lima orangtua dan lima 

orang remaja yang serumah. Tujuannya agar peneliti mendapatkan data-data 

yang kuat dari remaja tersebut mengenai peranan yang diterapkan orangtua 

dalam pembentukan budi pekerti. Dari kelima responden remaja tersebut 
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dapat diketahui bahwa terdapat dua orang berjenis kelamin perempuan dan 

tiga orang berjenis kelamin laki-laki. 

4.4 Hasil Penelitian 

Berdasarkan pengamatan dan hasil wawancara dengan responden 

maka gambaran umum pola asuh orangtua yang diterapkan pada 

pembentukan budi pekerti, dapat digambarkan sebagai berikut. 

Pada umumnya orangtua yang mempunyai tingkat pendidikan 

SLTA akan cenderung lebih demokratis dibandingkan dengan orangtua 

yang tingkat pendidikannya hanya SLTP. Hal ini dikarenakan orangtua yang 

tingkat pendidikannya SLTA jauh lebih berpengetahuan dan mengerti 

tentang pentingnya pendidikan budi pekerti pada anak. 

1. Subyek penelitian orangtua 1 

Hasil wawancara yang dilakukan oleh peneliti terhadap ibu SN 42 

tahun yaitu orangtua yang bekerja sebagai pedagang dan berpendidikan 

tamat SLTA. Mempunyai anak bernama ID berusia 16 tahun, sekolah di 

SMA 1 Purwonegoro ini mengungkapkan tentang pola asuh orangtua dalam 

pendidikan budi pekerti anak yang menginjak remaja. 

Dalam menerapkan pola asuh orangtua dalam pendidikan budi 

pekerti dengan menggunakan pendidikan otoriter, demokratis dan permisif 

orangtua memasukkan ketiga pendidikan pola asuh tersebut kedalam empat 

model pembentukan budi pekerti. Setiap manusia haruslah percaya dan 

kenal kepada Tuhannya. Dalam konteks ini manusia haruslah taat dan patuh 

kepada Tuhannya dengan melaksanakan segala perintah dan menjahui 
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segala larangan Tuhan Yang maha Esa. Dalam proses pendidikan budi 

pekerti hubungannya dengan Tuhan, orangtua mendidik anak-anak mereka 

dengan berbagai macam bentuk kegiatan keagamaan. Dalam kehidupan 

sehari-hari yang berkaitan dengan agama ibu SN selalu memperhatikan 

anaknya,walaupun anaknya terkadang cuek. 

Kalau saya sering ngajarin tentang agama, tapi 

terkadang anak saya cuek mbak (SN). 

Sebagian besar masyarakat desa Blambangan memasukan anak-

anak mereka di sekolah TPQ termasuk ibu SN, agar anak-anak mereka dapat 

belajar membaca Al-Qur’an serta belajar tentang ilmu keagamaan, tak 

terkecuali oleh para orangtua. 

Soal pengetahuan agama, saya menyerahkan anak 

saya pada sekolah TPQ mbak, agar anak saya pinter 

ngaji (SN). 

Selain bertujuan agar anak-anak mereka dapat membaca Al-

Qur’an, manfaat lain yang didapat yaitu membentuk anak agar berbudi 

pekerti baik sesuai dengan yang diperintahkan agama. Dengan belajar ilmu 

agama maka hidup seseorang akan terarah. 

Pada kehidupan sehari-hari pun ibu SN juga memperhatikan 

anaknya untuk bersembahyang sholat dan terkadang berjamaah bersama-

sama. Selain itu juga menyuruh anaknya untuk ikut kegiatan pesantren kilat 

di desanya waktu bulan ramadhan.  

Saya selalu mengajak anak saya untuk sholat 

berjamaah mbak, tapi terkadang Ido juga males saya 
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suruh sholat. Waktu bulan ramadhan Ido pasti saya suruh 

ikut kegiatan pesantren kilat (SN). 

 

Ungkapan ibu SN diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa dalam 

menerapkan pola asuh yang berhubungan dengan agama ibu SN selalu 

mengajarkan agama dengan baik serta memberikan contoh yang baik 

dengan membiasakan bersembahyang berjamaah walaupun anaknya 

terkadang susah untuk diberitahu. Selain itu ketika bulan ramadhan ibu SN 

selalu menyuruh anaknya untuk ikut berpartisipasi pada kegiatan pesantren 

kilat di masjid sekitar desanya. 

Dalam pendidikan budi pekerti hubungannya dengan sesama 

manusia ibu SN sering kali memberikan petunjuk kepada anaknya yang 

bernama ID seperti orangtua pada umumnya. Oleh sebab itulah ibu SN 

mengungkapkan hal berikut ini. 

Saya sering mengajari anak soal bahasa krama 

mbak, anak saya kalau dengan orang lain yang lebih tua 

pake bahasa krama tapi terkadang kalu sama saya sendiri 

malah enggak  pake bahasa krama (SN).  

Tidak hanya dalam cara tutur cara bahasa saja ibu SN memberikan 

contoh yang baik, sering kali  ibu SN juga memberikan nasehat kepada 

anaknya ketika anaknya mau keluar rumah serta mengontrok anaknya 

dalampergaulan sehari-hari. 

Saya tidak pernah nglarang atau ngekang anak saya 

mbak, ya...biar pengennya gimana saja yang penting 

enggak buat kesalahan kalau buat kesalahan mesti saya 

marahi (SN). 



49 

 

49 

 

Ibu SN mengatakan bahwa setiap kali anaknya pergi atau bermain 

terkadang anaknya pamit, terkadang juga tidak. 

Kadang-kadang anak saya kalau pergi atau maen 

kadang-kadang pamit kadang-kadang juga tidak mbak. 

Ungkapan ibu SN diatas dapat disimpulan bahwa dalam menerapkan 

pola asuh demokratis tersebut terdapat batasan-batasan tertentu yang 

bertujuan untuk membentuk budi pekerti anak, misalnya tidak selalu 

mengijinkan anak keluar rumah tanpa tujuan yang jelas dan harus menaati 

peraturan yang ada dalam keluarga. Ibu SN menerapkan pola asuh 

demokratis tersebut dikarenakan Ibu SN yang mempunyai latar belakang 

pendidikan terakhir SLTA sehingga tahu betul akan pentingnya budi pekerti 

dalam hidup bermasyarakat. 

Alasan kedua dari penerapan pola asuh orangtua yang diterapkan ibu 

SN ini adalah karena sudah menjadi kewajiban orangtua terhadap 

pendidikan anaknya termasuk pendidikan budi pekerti anaknya. 

Ibu SN mengutarakan bahwa seandainya anaknya ID melakukan 

kesalahan atau nakal dalam pergaulan sehari-hari selama dibatas kewajaran 

anaknya tidak akan diberihukuman, mungkin cuma dimarahi saja. Seperti 

yang diungkapkan oleh ibu SN dibawah ini. 

Saya tidak pernah hukum anak mbak, paling-paling 

cuma saya marahi kalau ID buat salah (SN). 

Wawancara  Ibu SN (42 Tahun) yang berpendidikan SLTA dengan 

mempunyai anak yang bernama ID ini mengatakan: 
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Saya enggak pernah kasih hadiah mbak, paling-

paling ya saya kasih motivasi saja. 

Dari ungkapan diatas dapat disimpulkan bahwa ibu SN tidak selalu 

memberikan hadiah kepada anaknya dikarenakan terkadang uangnya 

terbatas. Dari alasan diatas dapat disimpulkan bahwa sebagian besar 

keluarga yang mempunyai tingkat perekonomian menengah keatas sering 

kali menuruti apa yang anak minta, dengan syarat anak tersebut nurut 

dengan apa yang orangtua katakan. Dalam memberikan apa yang anak 

minta harus bijaksana, hal tersebut karena dikhawatirkan apa yang telah 

diberikan orangtua akan digunakan anak yang tidak sesuai. 

Ibu SN mengungkapkan tentang memberikan contoh kepada 

anaknya untuk selalu merapikan tempat tidur setelah bangun tidur cara 

berpakaian yang rapi. 

Ya mbak....saya sering ngingetin anak selalu 

merapikan tempat tidur, tapi kadang-kadang ID lupa 

akan tugasnya. Dari kecil sudah saya ajarkan pakai 

pakaian yang rapi mbak, sampai sekarang kalau pakai 

pakaian ya selalu rapi. 

 

Selain mengajarkan kerapian dalam berpakaian, ibu SN juga 

mengajarkan pada anaknya untuk merapikan tempat tidur setelah bangun 

tidur. Hal itu sudah berhasil diajarkan ibu SN karena anaknya sudah bisa 

menata kamarnya sendiri setelah bangun tidur. Dalam hal kedisiplinan ibu 

SN selalu membiasakan anaknya ID dari sejak ia kecil, seperti yang 

diungkapkan oleh ibu SN berikut ini. 
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Kalau soal disiplin biasa-biasa saja mbak, anak saya 

sudah tahu kewajibannya karema sudahsaya tanamkan 

sejak kecil. 

Selain soal kedisipilan yang sudah diterapkan kepada anaknya, ibu 

SN selalu mengajarkan anaknya untuk membersihkan rumah setiap hari. 

Ya mbak....saya selalu ngajarin anak saya untuk 

membersihkan rumah setiap hari (SN). 

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan peneliti terhadap 

responden, dapat diketahui bahwa dinamika yang budi pekerti anak yang 

menginjak remaja seiring dengan perkembangan jaman saat ini sangat 

berpengaruh besar terhadap perkembangan anak remaja saat ini. Seperti 

yang diungkapkan oleh ibu SN. 

Menurut saya dinamika pendidikan budi pekerti 

untuk anak remaja yang menginjak remaja sangat 

berbeda dengan jaman dulu mbak, kalau saya sih 

disebabkab karena pergaulan anak remaja sekarang.  

Dari ungkapan ibu SN menyatakan bahwa dengan melihat 

dinamika pendidikan budi pekerti remaja jaman sekarang terkadang sudah 

tidak seperti jaman dahulu. Melihat seberapa pengaruhnya pergaulan jaman 

terhadap anaknya ibu SN mengutarakan bahwa. 

Anak jaman sekarang kalau dibilangin susah 

mbak, mungkin juga pengaruh dari pergaulan jaman 

sekarang.  

Dilihat dari perubahan dinamika dalam pendidikan budi pekerti 

jaman sekarang ibu SN mengungkapkan sebagai berikut. 
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Kalau saya melihat dinamika jaman sekarang 

dengan jaman dulu banyak berbeda mbak, kalaupun 

berbeda dikarenakan pergaulan dari anak tersebut.  

Dapat disimpulkan bahwa pergaulan jaman sekarang yang berbeda 

dengan jaman dahulu salah satunya bisa disebabkan oleh perubahan 

dinamika dalam pendidikan budi pekerti yang dirasa kurang terkontrol.  

Dalam sistim demokratis yang diterapkan orangtua terhadap anak 

menjadi salah satu penyebab perubahan dinamika budi pekerti, hal tersebut 

diungkapkan oleh ibu SN 

Saya kira sistim demokratis yang diterapkan 

orangtua bisa jadi penyebab salah satu bebasnya 

pergaulan anak jaman sekarang. 

Orangtua sangat berperan dalam perkembangan anak. Keluarga 

lengkap seperti adanya seorang bapak, ibu, bahkan kakek dan nenek sangat 

besar pengaruhnya terhadap perkembangan anak dibandingkan dengan 

keluarga yang tidak lengkap. Upaya pendidikan budi pekerti terhadap 

remaja akan lebih maksimal apabila anggota keluarga lainnya saling 

mendukungnya. Tetapi apabila pendidikan budi pekerti terhadap remaja 

tidak dilakukan oleh orangtua sebagaimana mestinya, maka banyak sekali 

kendala-kendala yang akan dihadapi dalam memberikan pendidikan budi 

pekerti. Jika Keluarga tidak berperan aktif dalam pendidikan budi pekerti 

remaja terutama orang-orang terdekat, berakibat kurangnya penyerapan 

pendidikan budi pekerti pada remaja tidak akan didapat secara maksimal. 
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Selain kendala dari lingkungan keluarga dan lingkungan diluar 

keluarga, hambatan juga ditemui dalam hubungannya antara manusia 

dengan Tuhan, hubungannya dengan sesama manusia, hubungannya dengan 

diri sendiri dan hubungannya dengan alam sekitar. 

Semua itu juga diungkapkan oleh ibu SN dalam hal kendala yang 

dihadapi ketika memberikan pengetahuan tentang agama kepada anaknya. 

Terkadang anak saya merhatiin mbak kalau saya 

bilangin, tetapi kadang juga tidak merhatiin kalau pas 

saya bilangin untuk sholat 5 waktu. 

Wawancara yang dilakukan oleh peneliti dengan ibu SN, ia 

mengatakan bahwa kendala pendidikan budi pekerti terhadap anak 

hubungannya dengan Tuhan ia jumpai ketika anaknya masih jarang dalam 

melakukan sholat walaupun ibu SN sudah sering mengingatkan terus untuk 

sholat 5 waktu setiap hari. Hal itu penting sekali karena merupakan 

kewajiban bagi setiap muslim dan merupakan perintah Tuhan yang harus 

dilaksanakan. Kendala yang dihadapi ibu SN dalam hubungannya dengan 

sesama manusia itu sendiri juga diungkapkan sebagai berikut. 

Kalau saya tidak begitu terkendala mbak biar 

berjalan apa adanya saja.  

Menurut ibu SN bahwa interaksi yang diakukan anaknya terhadap 

sesama manusia sekarang ini tidak begtiu terkendala, ibu SN menganggap 

hal tersebut supaya berjalan dengan apa adanya. 
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Dalam usaha mendidik agar anak untuk lebih mandiri, ibu SN 

banyak sekali mengalami kendala, seperti yangg diungkapkan oleh oleh ibu 

SN. 

Anak saya terkadang susah mbak kalau suruh 

mandiri, apa-apa juga masih orangtuanya (SN). 

Bu SN menemui kendala ketika anaknya disuruh untuk mandiri 

dalam kehidupan anaknya, akan tetapi anaknya apa-apa masih 

mengandalkan orangtuanya. 

2. Subyek penelitian orangtua 2 

Ibu MT dalam kehidupan sehari-harinya kadang-kadang menyuruh 

anaknya untuk rajin beribadah, seperti yang diungkapkan oleh ibu SN. 

Ya...kadang-kadang mbak, paling-paling saya suruh 

beribadah dan saya selalu mengingatkan mbak untuk 

sholat setiap hari. 

Dalam hal ini ibu MT terkadang menyuruh anaknya untuk 

beribadah dan selalu mengingatkan anaknya setiap hari, supaya anaknya 

tahu kewajibannya untuk beribadah. Selain ibu SN, ibu MT menyekolahkan 

anaknya pada lembaga pendidikan TPQ sepertiyang diungkapkan berikut 

ini. 

Tiap hari saya sibuk bekerja, jadi saya tidak sempat 

mengajari anak saya ngaji. Biasanya orang-orang desa 

sini ibu-ibu menyekolahkan anak-anak mereka di TPQ 

biar bisa ngaji.   

 

Orangtua yang kesehariannya berprofesi sebagai buruh sebagai 

pembantu rumah tangga ini mengakui bahwa ia tidak sempat mengajari 
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anaknya tentang pengetahuan agama dikarenakan ia sibuk bekerja. Pada 

orangtua di Desa Blambangan lebih mempercayakan dan menyerahkan 

anak-anak mereka pada lembaga TPQ. Tujuan ibu MT menyekolahkan 

anaknya di sekolah TPQ juga sama seperti yang diungkapkan ibu saonah, 

yaitu agar anaknya bisa mengaji Al-Qur’an. 

Kegiatan keagamaan yang ada di Desa Blambangan salah satunya 

yaitu kegiatan yasinan. Kegiatan ini boleh diikuti oleh segala kalangan baik 

tua, muda, maupun anak kecil. Jadi siapapun bolleh ikut dalam kegiatan ini. 

Dalam beribadah sholat biasanya ibu MT  mengajak berjamaah 

dengan anak-anaknya, akan tetapi biasanya FK anak ibu MT memilih untuk 

sholat sendiri sesuai keinginnannya untuk sholat. Seperti yang diungkapkan 

oleh ibu MT berikut ini. 

Ya mbak...tapi anak saya terkadang enggak mau 

berjamaah, pengennya sholat sendiri sesuai 

keinginannya sendiri. 

Ibu MT selalu menyuruh FK anaknya untuk selalu ikut dalam 

kegiatan pesantren kilat di didesanya pada bulan ramadhan, dibawah ini 

diungkapkan oeh ibu MT. 

Kalau setiap bulan ramadhan pasti saya suruh ikut 

pesantren kilat mbak di desa sini yang diadakan oleh 

pengurus masjid sini (MT). 
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Hubungannya dengan sesama manusia bu MT selalu mengajarkan 

bahasa krama yang baik kepada anaknya, oleh itulah dituturkan oleh ibu 

MT. 

Saya sering mengajarkan FK tentang bahasa krama 

yang baik mbak, tapi ya itu mbak kadang-kadang malah 

sama saya sendiri tidak pakai bahasa krama. 

Hubungan sesama manusia yang berkaitan dengan tata cara bahasa 

krama sering kali anaknya sendiri terkadang tidak berbahasa krama terhadap 

orangtuanya sendiri. Bagi orangtua yang tingkat pendidikannya SLTP 

mereka lebih menerapkan peran yang cenderung permisif adalah bahwa 

mereka hanya mempunyai pengetahuan yang minim sehingga mereka 

kurang begtiu mengerti tentang pentingnya pendidikan budi pekerti pada 

anak. 

FK nek bade dolan niku jarang pamit kaleh kulo 

mbak, lagian FK nggih mboten tak seneni, asal dolane 

niku kaleh tujuan sing jelas (MT). 

Ungkapan ibu MT diatas dapat dikatakan bahwa ibu MT telah 

menerapkan pola asuh yang permisif terhadap anaknya. Ibu MT seakan 

tidak peduli terhadap anaknya jika anaknya keluar rumah, bahkan ia telah 

menaruh kepercayaan terhadap anaknya dikarenakan anaknya yang sudah 

dinggapnya dewasa sehingga ia tidak begitu khawatir terhadap putranya. 

Selain itu ibu MT juga tidak memperhatikan anaknya pamit atau tidak 

bilang jika keluar rumah, bahkan ia tidak menegur atau memarahinya. Pola 
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asuh orangtua tersebut tidaklah cocok jika diterapkan pada remaja terutama 

dalam rangka pembentukan budi pekerti pada remaja. Karena sikap seperti 

itu jika diteruskan akan menimbulkan sikap yang bertentangan dengan budi 

pekerti baik. 

Ibu MT selalu mengijinkan anaknya jika keluar rumah sepanjang 

anaknya selalu pamit kepadannya, seperti yang diungkapkan berikut ini. 

Saya tidak pernah nglarang mbak, yang penting 

tujuannya jelas mau kemana dan selalu pamit kepada 

saya. 

 Anak ibu MT selalu pamit pada ibunya ketika keluar rumah. Jadi 

hal itu tidak membuat ibu MT khawatir terhadap anaknya jika keluar rumah 

karena ibu MT tahu posisi anaknya dimana. 

Dalam hal ketika anaknya melakukan kesalahan, ibu MT tidak 

pernah memberikan hukuman kepada anaknya itu sendiri. Akan tetapi jika 

anaknya tersebut melakukan kesalahan biasanya ibu MT sering memarahi 

FK. 

Saya tidak pernah memberi hukuman FK mbak, 

akan tetapi jika FK melakukan kesalahan terkadang 

pasti saya marahi (MT). 

Ungkapan ibu MT tentang cara memberikan perhatian pada anak 

ketika mendapat prestasi, perempuan yang berumur 45 tahun ini 

mengatakan bahwa. 
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Saya tidak pernah pernah kasih hadiah mbak kalau 

FK mendapat prestasi, tapi kalau anak minta uang 

untuk jajan pasti saya kasih mbak. 

Ibu MT bekerja sebagai buruh dirumah tetangganya, yang 

mempunyai perekonomian menengah kebawah. Dari ungkapan ibu MT 

diatas dapat disimpulkan bahwa dari penghasilan dapat dikatakan pas-pasan 

sehingga hampir tidak pernah memberikan hadiah kepada anaknya ketika 

mendapatkan prestasi. 

Memberikan contoh pada anaknya dalam hal merapikan tempat 

tidur adalah suatu kewajiban ibu MT sebagai orangtua, semua diungkapkan 

sebagai berikut. 

Ya mbak...saya setiap hari selalu mengingatkan anak 

saya untuk selalu setiap bangun tidur untuk marapikan 

tempat tidurnya. 

Hal tersebut dilakukan oleh ibu MT dengan harapan anaknya 

disiplin setiap harinya untuk merapikan tempat tidur setelah bangun tidur. 

Dalam berpakaian ibu MT selalu mengajarkan kerapian kepada anaknya, hal 

tersebut diugkapkan oleh ibu MT. 

Dari kecil sudah saya ajarkan pakai pakaian yang 

rapi, sampai sekarang anak saya selalu berpakaian rapi 

Ibu MT selalu mengajarkan disiplin pada anak-anaknya dalam 

segala hal, Untuk mengajarkan kedisiplinan ibu MT selalu memberikan 
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contoh dan menyuruh anaknya sejak kecil agar terbiasa dengan hidup 

disiplin semua itu diungkapkan berikut ini. 

Saya selalu mengajarkan anak saya untuk hidup 

berdisiplin mbak, tapi terkadang anak saya bandel. 

Hasil wawancara dengan ibu MT tentang mengajarkan anak untuk 

selalu membersihkan rumah setiap hari, ia mengungkapkan bahwa 

Saya selalu mengajarkan FK mbak, tapi ya gitu 

mbak terkadang males kalau saya suruh untuk bersih-

bersih rumah. 

Dalam menjaga kebersihan lingkungan, ibu MT melakukannya 

dengan menyapu rumahnya setiap hari. Ibu MT juga selalu memberikan 

contoh dan menyuruh anaknya untuk menyapu rumahnya dua kali dalam 

sehari yaitu pagi atau sore. Selain itu ia juga selalu menyuruh anaknya 

membuang sampah pada tempatnya. Menanggapi perkembangan pada 

jaman sekarang ibu MT berpendapat bahwa. 

Pada jaman sekarang tidak seperti jaman dulu mbak, 

jaman sekarang anak bebas mau ngapain saja 

sesukanya. 

Dalam pergaulan jaman sekarang dipengaruhi oleh perubahan 

dinamika pada pendidikan budi pekerti, ibi MT menganggap anak jaman 

sekarang banyak dipengaruhi oleh pergaulan anak yang cenderung bebas. 

Sebab itulah ibu MT memberikan peryataannya tentang hal tersebut. 

Kalau saya melihat perubahan dinamika dalam 

pendidikan jaman jaman sekarang dengan jaman dulu 
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banyak berbeda mbak, hal tersebut banyak dipengaruhi 

pergaulan anak jaman sekarang terlalu bebas. 

 

Dilihat dari sistim demokratis yang diterapkan oleh orangtua 

sekarang sebenarnya dianggap salah satu penyebab perubahan dinamika 

dikalangan pergaulan jaman sekarang. Hal tersebut diungkapkann oleh ibu 

MT sebagai berikut. 

Menurut saya sistim demokratis yang diberikan 

orangtua disalah artikan oleh banyak remaja jaman 

sekarang, oleh sebab itulah menjadi salah satu 

penyebabnya. 

 

Ibu MT yang juga mempunyai kendala dalam pendidikan budi 

pekerti remaja khususnya yang berhubungan dengan Tuhan, 

mengungkapkan bahwa. 

Terkadang anak-anak itu sregep sholat mbak, tapi 

terkadang juga malas walaupun sudah saya ingatkan 

terus untuk sholat lima waktu. 

Ibu MT mengatakan bahwa anaknya juga sulit sekali jika disuruh 

sholat lima waktu, dalam sehari terkadang ia sholat tiga waktu atau empat 

waktu. Ibu MT juga sudah sering menasehati dan menyuruh anaknya sholat 

ketika waktu sholat tiba, tetapi anaknya tetap saja belum bisa melakukan 

sholat lima waktu setiap hari. 

Jika dilihat dari kendala yang dihadapi pada anak yang 

hubungannya dengan sesama manusia, ibu MT mengungkapkan beberapa 

hal mengenai anaknya. Hal tersebut diungkapkan oleh ibu MT berikut ini. 
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Kalau masalah anak saya yang berhubungan dengan 

sesama manusia saya tidak begitu terkendala mbak, 

apalagi saya lihat anak saya pandai membawa diri. 

 

 

3. Subyek penelitian orangtua 3 

Hasil wawancara oleh ibu HM 38 tahun yang mempunyai anak 

bernama VT berumur 17 tahun bersekolah di SMA 1 Banjarnegara. Ibu HM 

berpandangan bahwa hubungan dengan Tuhan adalah hal sangat mutlak 

dilakukan. Lebih pentingnya lagi hubungan dengan Tuhan perlu diterapkan 

sejak kecil, oleh sebab itulah peran orangtua sangat penting bagi 

perkembangan anak dalam hubungannya dengan Tuhan. Menanggapi 

tentang perannya terhadap anak dalam hubungannya dengan Tuhan, ibu HM 

mengutarakan sebagai berikut. 

Saya selalu mengajarkan anak tentang agama islam, 

tapi terkadang ya gitu mbak anak saya kadang-kadang 

males kalau lagi saya ceramahi. 

Dalam pengakuannya ibu HM sering kali memberikan ceramah 

tentang agama terhadap anaknya sendiri, akan tetapi anaknya itu sendiri 

terkadang malas mendengarkan apa yang dikatakan ibunya. Selain itu ibu 

HM juga menyuruh anaknya untuk bersembahyang dan sholat berjamaah 

ketika dirumah, sebenarnya hal tersebut sudah dilakukan oleh ibu HM 

kepada anaknya sejak ia masih kecil. Seperti yang diungkapkan oleh ibu 

HM berikut ini. 
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Saya selalu mengingatkan anak saya untuk 

bersembahyang mbak, dan setiap waktu datang sholat 

pasti VT saya ajak untuk sholat berjamaah. 

Ketika ada kegiatan pesantren kilat di desanya ibu HM selalu 

menyuruh anaknya untuk berpartisipasi, hal tersebut dimaksudkan untuk 

menambah pelajaran agama bagi VT. Selain itu kegiatan yasinan sangat 

bermanfaat bagi remaja selain mendapat pahala karena telah mendoakan 

orang yang meninggal, juga melatih seseorang agar lebihlancar dalam 

membaca Al-Qur’an. Selain itu kegiatan ini juga terdapat ceramah-ceramah 

keagamaan yang akan menambah pengetahuan agama serta menambah 

keimanan seseorang kepada Tuhan. 

Pasti setiap ada pesantren kilat saya suruh ikut 

mbak, biar nambah pengetahuan tentang agama islam 

di bulan ramadhan (HM). 

Dalam setiap harinya ibu HM mengajarkan anaknya untuk 

membiasakan anaknya yang bernama VT untuk berbahasa krama yang baik 

kepada siapa pun. Tapi hal tersebut berbanding terbalik dengan apa yang 

telah diajarkan oleh ibu HM. Berikut ini ibu HM mengungkapkannya. 

Saya nyuruh anak biasain pake bahasa krama, tapi 

malah anak saya sendiri jarang sekali pakai bahasa 

krama kalau bicara dengan saya mbak (HM). 

Ibu HM ketika anaknya berpamitan keluar rumah selalu 

memberikan ijin sepanjang anaknya memberitahu kemana anaknya pergi, 
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dan tidak pernah mengekang sama sekali serta anaknya kadang-kadang 

pamit kadang-kadang juga tidak pamit. Ibu HM mengungkapkan sebagai 

berikut.  

Anak saya kadang-kadang pamit kadang-kadang 

juga tidak mbak, tapi selama dia pamit dengan tujuan 

jelas pasti saya kasih ijin. 

Dalam memberikan perhatian kepada anaknya yang mendapatkan 

prestasi biasanya ibu HM hanya memberikan uang jajan tambahan kepada 

anaknya, hal tersebut karena keterbatasan dalam segi ekonomi yang dialami 

ibu HM. Seperti yang diungkapkan dibawah ini. 

Saya tidak pernah kasih hadiah mbak kepada anak 

saya, paling-paling anak saya biaasanya minta 

tambahan uang jajan dan biasanya saya kasih. 

Hubungannya dengan diri sendiri biasanya mengajarkan anaknya 

untuk merapikan tempat tidurnya dan selalu mengajarkan kerapian daam 

berpakaian. Oleh sebab itulah ibu HM agar anaknya terbiasa dengan 

kerapian dalam segala hal. 

Ya...mbak saya sering ngingetin anak untuk selalu 

merapikan tempat tidur setiap kali bangun tidur dan 

dari kecil sudah saya ajarkan pakai pakaian yang rapi 

(HM).   

Dari hasil wawancara ibu HM mengatakan bahwa kendala yang 

dihadapi dalam pembentukan budi pekerti adalah kurangnya kesadaran 
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remaja akan beribadah. Selain itu ketidak disiplinnya remaja dalam 

beribadah dan belajar ilmu agama. Mereka masih menganggap ibadah dan 

mencari ilmu agama hanya karena keterpaksaan bukan sebuah kewajiban. 

Hal ini harus ditanamkan dengan sungguh-sungguh pada diri remaja karena 

pada dasarnya manusia adalah mahluk individu yang mempunyai kewajiban 

untuk melekukan hubungan vertikal yang bersifat pribadi antara manusia 

dengan Tuhan. 

Kendalanya biasanya anak saya males kalau 

mendengarkan orangtua yang kasih nasehat ataupun 

pelajaran agama mbak (HM). 

Banyaknya kendala pendidikan budi pekerti yang terjadi 

dikalangan orangtua menjadikan kendala yang harus mendapat perhatian, 

karena fungsi pendidikan budi pekerti hanya dibebankan pada orangtua saja. 

Hal ini tidak mudah mengingat orangtua disatu sisi juga harus bekerja 

mencari nafkah untuk memenuhi kebutuhan keluarga. Oleh karena itu para 

orangtua sangat menekankan sekali kepada anak-anaknya agar tidak 

berpengaruh oleh pergaulan yang tidak baik, kegiatan yang tidak 

bermanfaat, dan hiburan yang tidak mendidik. Sebab jika terpengaruh 

dengan hal-hal diatas, yang mengalami kerugian bukan hanya anak itu 

sendiri melainkan turut mencoreng nama baik orangtua. 

Jika kendala dilihat dari hubungan sesama manusia, ibu HM 

sebenarnya tidak terlalu menemui kendala. Hal tersebut karena anak dari ibu 
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HM tahu apa yang harus dilakukan, seperti yang diungkapkan oleh ibu HM 

berikut ini.  

Sebenarnya saya tidak begitu terkendala mbak, anak 

saya sudah tahu mana yang harus dilakukan dan mana 

yang tidak boleh dilakukan 

Ibu HM yang menganggap pergaulan jaman sekarang sudah 

menjadi salah satu perubahan dinamika dalam pendidikan budi pekerti, 

berbeda dengan jaman dahulu bahwa pendidikan budi pekerti sangat 

dijunjung oleh sebagian besar orangtua dalam mendidik anak remaja. Dalam 

perkembangan waktu saat ini menurut ibu HM bahwa dinamika pendidikan 

budi pekerti pada saat sekarang berbeda jauh dengan jaman dahulu, seperti 

yang diungkapkan ibu HM bahwa. 

Perkembangan jaman sekarang memprihatinkan 

mbak, perkembangan tersebut banyak disebabkan 

karena pergaulan bebas pada jaman sekarang. 

Pada jaman sekarng sistim demokratis yang diterapkan orangtua 

terhadap anak menjadi salah satu penyebab perubahan dinamika budi 

pekerti, dan ibu HM juga merasakan situasi tersebut. Hal tersebut juga 

dikuatkan oleh pernyataan ibu HM. 

Bisa dikatakan gitu mbak, sistim demokratis oleh 

orangtua menjadi salah satu penyebab perubahan 

dinamika budi pekerti dan orangtua terkadang 

kebablasan memberi kebebasan sama anak. 
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4. Subyek penelitian orangtua 4 

Hasil wawancara terhadap ibu PR berumur 44 tahun dengan 

pendidikan terakhir SLTA. Ibu PR mempunyai anak yang bernama AJ yang 

berusia 14 tahun yang masih duduk dibangku SLTP. Diawali dari pola 

pendidikan budi pekerti yang berhubungan dengan Tuhan. Dalam 

kesehariannya ibu PR sering kali memberikan nasehat kepada anaknya 

mengenai pengetahuan tentang agama, selain itu ibu PR juga menyuruh 

anaknya sholat dan yang perlu dilakukan yaitu shoat berjamaah. Semua itu 

diungkapkan oleh ibu PR. 

Kalau itu sudah menjadi kewajiban orangtua buat 

ngasih pengetahuan tentang agama ke anak mbak, 

selain itu saya selalu menyuruh AJ untuk sholat 

berjamaah walau terkadang dia suka malas. 

 

 

Pada dasarnya, para orangtua telah mengajarkan pada anaknya 

untuk sholat berjamaah, karena itu lebih baik dari pada sholat sendirian. 

Tetapi dalam pelaksanaannya anak mereka malas melakukan sholat 

berjamaah, seperti yang dikatakan ibu PR diatas. Semua itu dikarenakan 

anak mereka terkadang malas untuk sholat apalagi berjamaah. 

Dalam kegiatan pesantren yang biasanya diadakan pada bulan 

ramadhan biasanya ibu PR menyuruh anaknya untuk ikut berpartisipasi 

dalam kegiatan tersebut. Hal tersebut dikarenakan agar anak lebih 

mengetahui pengetahuan tentang agama islam itu sendiri melalui pesantren 

kilat. 
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Kalau di masjid sini ada kegiatan pesantren kilat 

saya menyuruh anak untuk ikut mbak, biar menambah 

pengetahuan tentang agama (PR). 

Hubungan sesama manusia yang berhubungan dengan perkataan 

ibu PR sejak kecil mengajarkan anaknya untuk pintar berbahasa krama 

kepada siapapun yang lebih tua. Akan tetapi pada kenyataannya sering kali 

AJ anak ibu PR berbicara kepada orangtuanya dengan tidak menggunakan 

bahasa krama, seperti yang diungkapkan ibu PR berikut ini. 

Saya sering mengajari anak saya soal bahasa krama 

mbak, tapi malah anak saya sendiri jarang sekali pakai 

bahasa krama kalau bicara sama saya.  

Contoh mendidik anak remaja yang dilakukan ibu PR dapat 

dikatakan sudah tepat jika diterapkan pada remaja berusia 14-17 tahun. 

Karena dibalik sikap otoriter tersebut tersimpan sesuatu yang baik tidak 

akan merugikan anaknya dikemudian hari, walau sebagian besar remaja 

selalu menganggapnya sebagai pola asuh yang ketat dan tidak 

menyenangkan. Orangtua tidak selamanya otoriter dan mengekang sagala 

aktifitas anaknya. Pola asuh orangtua dapat berubah tergantung tingkat usia 

anak dan dari diri anak itu sendiri. Anak dari ibu PR yaitu AJ ketika keluar 

rumah biasanya mereka pamit, kadang-kadang juga tidak pamit ketika 

keluar rumah. 
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Kadang-kadang AJ itu pamit kadang-kadang juga 

tidak mbak, selain itu saya tidak pernah ngekang anak 

saya mbak biar pengennya gimana aja. 

Dalam memberikan perhatian kepada anaknya yang mendapatkan 

prestasi biasanya ibu PR tidak pernah mengasih hadiah kepada anaknya, hal 

tersebut karena keterbatasan dalam segi ekonomi yang dialami ibu PR. 

Seperti yang diungkapkan dibawah ini. 

Saya tidak pernah kasih hadiah mbak kepada anak 

saya, soalnya jarang punya uang lebih. 

Hubungannya dengan diri sendiri biasanya mengajarkan anaknya 

untuk merapikan tempat tidurnya dan selalu mengajarkan kerapian daam 

berpakaian. Oleh sebab itulah ibu PR agar anaknya terbiasa dengan kerapian 

dalam segala hal. 

Saya sering ngingetin anak mbak untuk selalu 

merapikan tempat tidur setiap kali bangun tidur dan 

dari kecil sudah saya ajarkan pakai pakaian yang rapi 

(PR).  

Hasil wawancara yang dilakukan peneliti terhadap responden, 

dapat diketahui bahwa dinamika yang budi pekerti anak yang menginjak 

remaja seiring dengan perkembangan jaman saat ini sangat berpengaruh 

besar terhadap perkembangan anak remaja saat ini. Seperti yang 

diungkapkan oleh ibu PR. 
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Jaman sekarang berbeda sekali mbak dengan jaman 

dulu, jaman sekarang anak-anak sulit terkontrol. 

Orangtua sangat berperan dalam perkembangan anak. Keluarga 

lengkap seperti adanya seorang bapak, ibu, bahkan kakek dan nenek sangat 

besar pengaruhnya terhadap perkembangan anak dibandingkan dengan 

keluarga yang tidak lengkap. Upaya pendidikan budi pekerti terhadap 

remaja akan lebih maksimal apabila anggota keluarga lainnya saling 

mendukungnya. Hal tersebut juga diungkapkan oleh ibu PR. 

Orangtua sebenarnya bisa jadi penyebab salah satu 

bebasnya pergaulan anak jaman sekarang mbak, bisa 

jadi disebabkan karena sistim demokratis yang disalah 

artikan oleh anak. 

 

Banyaknya kendala pendidikan budi pekerti yang terjadi 

dikalangan orangtua menjadikan kendala yang harus mendapat perhatian, 

karena fungsi pendidikan budi pekerti hanya dibebankan pada orangtua saja. 

Hal ini tidak mudah mengingat orangtua disatu sisi juga harus bekerja 

mencari nafkah untuk memenuhi kebutuhan keluarga. Oleh karena itu para 

orangtua sangat menekankan sekali kepada anak-anaknya agar tidak 

berpengaruh oleh pergaulan yang tidak baik, kegiatan yang tidak 

bermanfaat, dan hiburan yang tidak mendidik. Sebab jika terpengaruh 

dengan hal-hal diatas, yang mengalami kerugian bukan hanya anak itu 

sendiri melainkan turut mencoreng nama baik orangtua. Kendala yang 

dihadapi dalam memberikan pengetahuan tentang agama kepada anak 

biasanya terkedala malasnya anak untuk mendengarkan apa yang orangtua 

katakan, seperti yang diungkapkan oleh ibu PR. 
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Anak saya malas mbak kalau saya bilangin, apalagi 

kalau disuruh sholat kadang-kadang juga malas mbak. 

Jika dilihat dari kendala yang dihadapi pada anak yang 

hubungannya dengan sesama manusia, ibu MT mengungkapkan beberapa 

hal mengenai anaknya. Hal tersebut diungkapkan oleh ibu MT berikut ini. 

Kalau masalah anak saya yang berhubungan dengan 

sesama manusia saya tidak begitu terkendala mbak, 

apalagi saya lihat anak saya pandai membawa diri. 

 

5. Subyek penelitian orangtua 5 

Hasil wawancara dengan ibu SK yang bekerja sebagai buruh 

berumur 40 tahun yang mempunyai anak berusia 13 tahun bernama NN 

yang bersekolah di SLTP 1 Bawang. Ibu SK mempunyai pandangan tentang 

pola orangtua dalam pendidikan budi pekerti yang hubungannya dengan 

Tuhan. Dalam hal ini ibu SK dari anaknya kecil selalu mengajarkan hal-hal 

yang baik dalam hal agama baik mengajarkan untuk rajin sholat maupun 

sholat berjamaah Oleh sebab itu ibu SK mengungkapkan pernyataan berikut. 

Sejak kecil saya mengajarkan anak saya dalam hal 

agama mbak, dari saya ajarkan untuk rajin sholat 

hingga saya bisain untuk sholat berjamaah. 

Pesantren kilat adalah salah satu kegiatan pada bulan Ramadhan. 

Bagi para orangtua, kegiatan tersebut adalah kegiatan yang positif karena 

selain mencari pahala di bulan Ramadhan kegiatan tersebut juga dapat 

melatih anak-anak mandiri. Maka tidak jarang para orangtua selalu 
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mengijinkan anak-anak mereka untuk ikut serta dalam pesantren kilat, 

seperti penuturan ibu SK berikut ini. 

Dari kecil anak-anak itu pasti saya suruh ikut 

pesantren kilat, biar NN nambah ilmu tentang agama 

islam. Selain itu untuk melatih kemandirian anak saya 

mbak.. 

 

Dalam membentuk budi pekerti pada anak-anaknya khususnya 

yang berhubungan dengan Tuhan, ibu SK sejak kecil selalu menyuruh anak-

anaknya untuk ikut dalam kegiatan pesantren kilat, karena kegiatan ini akan 

melatih anak untuk mandiri. Selain itu banyak sekali manfaat yang didapat 

dari kegiatan tersebut. 

Dalam pendidikan budi pekerti hubungannya dengan sesama 

manusia ibu SK sering kali memberikan petunjuk kepada anaknya yang 

bernama NN seperti orangtua pada umumnya. Oleh sebab itulah ibu SK 

mengungkapkan hal berikut ini. 

Kalau soal bahasa krama dari kecil anak saya NN 

sudah saya ajarkan mbak, tinggal bagaimananya NN 

saja bergaulnya. 

Anak ibu SK selalu pamit pada ibunya ketika keluar rumah. Jadi 

hal itu tidak membuat ibu SK khawatir terhadap anaknya jika keluar rumah 

karena ibu SK tahu posisi anaknya dimana. Dalam hal ketika anaknya 

melakukan kesalahan, ibu SK tidak pernah memberikan hukuman kepada 

anaknya itu sendiri. Akan tetapi jika anaknya tersebut melakukan kesalahan 

biasanya ibu SK sering memarahi NN. 
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Saya selalu mengajarkan anak saya jika keluar 

mbak. Yang penting NN bisa menjaga diri saja. Saya 

tidak pernah menghukum anak saya mbak, kalaupun 

dia salah paling saya nasehati. 

 

Berdasarkan ungkapan ibu SK diatas, dapat dikatakan bahwa pola 

asuh yang digunakan dalam pendidikan budi pekerti anaknya adalah pola 

asuh yang demokratis. Bagi orangtua yang mempunyai anak usia 13-15 

tahun yaitu antara kelas satu sampai dengan kelas tiga SLTP orangtua 

memang cenderung menerapkan pola demokratis, seperti yang telah 

diterapkan ibu SK terhadap anaknya NN yang masih duduk di bangku 

SLTP. Dalam kehidupan sehari-hari ia tidak pernah mengekang segala 

aktifitas anaknya, karena hal itu akan melatih untuk mengembangkan 

kreatifitasnya. Namun pada situasi dan kondisi tertentu ibu SK juga 

menerapkan peran yang otoriter dalam membentuk budi pekerti anaknya. 

Jika anaknya melekukan kesalahan, maka ibu SK tidak segan-segan 

memarahi anaknya tahu betul kesalahan yang telah diperbuat supaya tidak 

terulang lagi. 

Menjaga kerapian dalam berpakaian juga penting sekali karena itu 

merupakan cara untuk memperlihatkan penampilan kita pada oranglain. 

Kerapian dalam berpakaian juga dapat mencerminkan kepribadian 

seseorang, jadi orang lain dapat menilai kepribadian diri kita lewat 

berpakaian. Cara tersebut ternyata telah diterapkan oleh ibu SK terhadap 

anaknya. Ia selalu mengajarkan kerapian berpakaian pada anaknya dan 

alhasil anaknya sudah bisa mengatur dirinya sendiri dalam berpakaian tanpa 

harus meminta bantuan pada ibunya. Seperti penuturan ibu SK berikut ini. 
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Saya hampir setiap hari sering mengingatkan anak 

saya mbak, agar dibiasain berpakaiaan yang rapi dan 

bisa mengatur dirrinya sendiri. 

Dalam wawancara dengan ibu SK menganggap perkembangan 

remaja saat ini bisa dikatakan karena pergaulan  para remaja yang sering 

kali dibebaskan oleh para orangtuanya. Sistim demokratis yang diterapkan 

orangtua terhadap anaknya sering kali disalah artikan, oleh karena itu anak 

terkadang menganggap sepele apa yang telah diberikan oleh orangtua. 

Seperti yang diungkapkan oleh ibu SK bahwa. 

Kalau lihat jaman sekarang berbeda jauh mbak 

dengan jaman dahulu, kalau saya sih banyak 

disebabkan karena pergaulan anak remaja jaman 

sekarang yang bebas. 

 

Dalam sistim demokratis yang diterapkan orangtua terhadap anak 

menjadi salah satu penyebab perubahan dinamika budi pekerti, hal tersebut 

diungkapkan oleh ibu SK. Upaya pendidikan budi pekerti terhadap remaja 

akan lebih maksimal apabila anggota keluarga lainnya saling 

mendukungnya. Tetapi apabila pendidikan budi pekerti terhadap remaja 

tidak dilakukan oleh orangtua sebagaimana mestinya, maka banyak sekali 

kendala-kendala yang akan dihadapi dalam memberikan pendidikan budi 

pekerti. Jika Keluarga tidak berperan aktif dalam pendidikan budi pekerti 

remaja terutama orang-orang terdekat, berakibat kurangnya penyerapan 

pendidikan budi pekerti pada remaja tidak akan didapat secara maksimal. 

Semua ini diungkapkan oleh ibu SK. 
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Kalau saya melihat dinamika jaman sekarang 

dengan jaman dahulu banyak berbeda mbak, kalaupun 

berbeda dikarenakan pergaulan dari anak tersebut. 

Ibu SK yang juga tidak mempunyai kendala dalam pendidikan budi 

pekerti remaja khususnya yang berhubungan dengan Tuhan, 

mengungkapkan bahwa. 

Anak saya kalau saya bilangin pasti nurut mbak, jadi 

selama ini yang berkaitan dengan Tuhan tidak ada 

kendala. 

6. Subyek penelitian remaja 1 

Pola asuh dari orangtua yang diterapkan dalam pendidikan budi 

pekerti anak usia remaja yang hubungan dengan Tuhan mayoritas orangtua 

sangat peduli terhadap aktiviats anaknya yang langsung berhubungan 

langsung Tuhan. Dalam kehidupan sehari-harinya para orangtua menyuruh 

anaknya untuk tetap menjalankan ibadahnya bagaimana pun keadaannya., 

hal tersebut juga dilakukan oleh orangtua dari ID. ID itu sendiri berusia 16 

tahun yang sekarang masih duduk di SMA 1 Purwonegoro, maka dari itulah 

ID mengungkapkan peran orangtua terhadap dirinya. 

Biasanya saya setiap hari disuruh ibu untuk sekolah 

TPQ mbak, dan setiap hari juga ibu setiap harinya 

menyuruh saya untuk sholat 5 waktu walaupun masih 

jarang (ID). 

 

Selain ibu SN menyuruh anaknya untuk bersekolah di TPQ didekat 

rumahnya serta menyuruh untuk mengerjakan sholat 5 waktu, ibu SN juga 

dari kecil membiasakan anaknya mulai dari kecil untuk diajak sholat 
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berjamaah bersama-sama walaupun terkadang anaknya ID males ketika 

diajak sholat berjamaah. Dalam sholat berjamaah ini anak ibu SN yaitu ID 

mengungkapkan peran orangtuanya sebagai berikut. 

Iya mbak...kadang-kadang saya sholat berjamaah 

sama bapak dan ibu, kadang-kadang saya juga 

berjamaah di mushola deket rumah (ID). 

Pada pendidikan pekerti lainnya yang berhubungan dengan Tuhan, 

orangtua dari ID sering kali setiap datangnya bulan ramadhan selalu 

menyuruh anaknya ID untuk ikut dalam kegiatan pesantren kilat yang 

diadakan oleh masjid disekitar rumahnya. Oleh itulah ID mengungkapkan 

bahwa orangtuanya sering menyuruh dirinya untuk ikut dalam pesantren 

kilat. 

Ya mbak saya selalu ikut kalau ada kegiatan 

pesantren kilat di masjid sekitar rumah saya (ID). 

Hubungannya dengan sesama manusia bu SN selalu mengajarkan 

bahasa krama yang baik kepada anaknya ID, oleh itulah dibenarkan ID 

bahwa dia selalu diajarkan oleh ibunya untuk memakai bahasa krama 

terhadap orang yang lebih tuan. Seperti yang diungkapkan oleh ID. 

Ya mbak..kadang-kadang saya berbahasa krama 

sama orangtua, tetapi kalau sama orang lain yang lebih 

tua terkadang malah tidak. 

Ibu SN seakan tidak peduli terhadap anaknya jika anaknya keluar 

rumah, bahkan ia telah menaruh kepercayaan terhadap anaknya dikarenakan 
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anaknya yang sudah dinggapnya dewasa sehingga ia tidak begitu khawatir 

terhadap putranya. Selain itu ibu SN juga tidak memperhatikan anaknya 

pamit atau tidak bilang jika keluar rumah, bahkan ia tidak menegur atau 

memarahinya. Pola asuh orangtua tersebut tidaklah cocok jika diterapkan 

pada remaja terutama dalam rangka pembentukan budi pekerti pada remaja. 

Karena sikap seperti itu jika diteruskan akan menimbulkan sikap yang 

bertentangan dengan budi pekerti baik. Semua itu juga diungkapkan oleh 

ID. 

Kadang-kadang saya pamit kadang-kadang juga 

tidak mbak, yang penting ibu tahu saya pergi kemana 

dan terkadang tidak dapat ijin dari ibu mbak. 

ID mengungkapkan tentang orangtuanya yang memberikan contoh 

kepada anaknya untuk selalu merapikan tempat tidur setelah bangun tidur 

cara berpakaian yang rapi. 

Ya mbak...saya sering merapikan tempat tidur tapi 

kadang-kadang malas mbak, selain itu saya selalu rapi 

dalam berpakaian (ID). 

Dalam hubungannya dengan alam sekitar ibu SN selalu 

mengajarkan kepada anaknya untuk tetap peduli terhadap alam sekitar. 

Sejak kecil ID selalu diajarkan untuk selalu dibiasakan membuang sampah 

pada tempatnyaseta menyapu rumah setiap hari, akan tetapi semua itu 

berbanding terbalik dengan apa yang dilakukan oleh ID berikut ini. 
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Saya sering lupa membuang sampah pada tempatnya 

mbak, saya pun enggak pernah menyapu rumah setiap 

hari (ID). 

7. Subyek penelitian remaja 2 

Wawancara yang dilakukan oleh peneliti terhadap ibu FK yang 

berusia 17 tahun yaitu anak dari ibu MT. FK sekolah di SMA 1 

Purwonegoro ini mengungkapkan tentang pola asuh yang diterapkan oleh 

orangtuanya dalam pendidikan budi pekerti anak yang berhubungan dengan 

Tuhan. Hal ini diungkapkan oleh FK berikut ini. 

Di rumah saya mendapat pengetahuan tentang 

agama dari orangtua mbak, dan ibu selalu 

mengingatkan saya untuk sholat setiap waktu sholat 

tiba dan menyuruh untuk membiasakan sholat 

berjamaah. 

 

Dari pengakuan FK bahwa orangtuanya selalu memberikan 

pengetahuan tentang agama, serta selalu menyuruh untuk rajin sholat serta 

mengajarkan untuk membiasakan untuk sholat berjamaah. Dalam 

hubungannya dengan sesama manusia FK mengungkapkan berikut ini. 

Ya mbak saya diajarkan ibu untuk membiasakan 

bahasa krama pada orang yang lebih tua. 

FK ketika berpamitan keluar rumah selalu meminta ijin kepada 

ibunyasepanjang anaknya memberitahu kemana anaknya pergi, dan tidak 

pernah mengekang sama sekali serta anaknya kadang-kadang pamit kadang-

kadang juga tidak pamit. Ibu HM mengungkapkan sebagai berikut. 
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Kadang-kadang saya pamit, kadang-kadang saya 

tidak pamit mbak, dan ibu selalu memberi ijin (FK).   

Mengajarkan kerapian dalam berpakaian, ibu MT juga 

mengajarkan pada anaknya untuk merapikan tempat tidur setelah bangun 

tidur. Hal itu sudah berhasil diajarkan ibu MT karena anaknya sudah bisa 

menata kamarnya sendiri setelah bangun tidur, hal tersebut juga 

diungkapkan oleh FK. 

Ya mbak walau kadang-kadang merapikan tempat 

tidurnya dan ibu juga selalu menata setiap kali saya 

mau ganti baju. Selain itu diajarkan untuk berdisiplin 

walau enggak selalu. 

 

Dalam hubungannya dengan alam sekitar, FK seringkali dimarahi 

oleh ibunya karena sering malas membuang sampah setelah jajan tidak pada 

tempatnya. Hal itu karena sudah menjadi kebiasaan. 

Saya sering lupa mbak membuang sampah pada 

tempatnya. Saya orangnya suka makan jajan dan 

sehabis makan jajan biasanya suka membuang 

sembarangan, itu sudah menjadi kebiasaan saya mbak. 

 

Selain dalam hal perbuatan, FK dirumahnya sendiri mempunyai 

tanaman bunga akan tetapi jarang dirawat dan semuanya diserahkan ke 

ibunya. Semua itu diungkapkan oleh FK. 

Ya mbak saya punya...Tapi kalau yang nyirami 

kembang biasanya tetap ibu. 

Dalam pernyataan dari FK diatas bahwa sebenarnya FK punya 

tanaman, akan tetapi yang mengurus tanamannya adalah ibunya. Baik 

menyirami setiap harinya hingga pemberian pupuk. 
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8.   Subyek penelitian remaja 3 

VT berumur 17 tahun bersekolah di SMA 1 Banjarnegara. Dalam 

hubungannya dengan Tuhan sudah diterapkan orangtua VT sejak kecil, oleh 

sebab itulah peran orangtua sangat penting bagi perkembangan anak dalam 

hubungannya dengan Tuhan. Menanggapi tentang peran orangtua terhadap 

anak dalam hubungannya dengan Tuhan, VT anak dari ibu HM 

mengutarakan sebagai berikut. 

Ya mbak selain memberikan pendidikan tentang 

agama ibu juga menyuruh saya untuk sekolah di TPQ, 

selain itu juga mengajarkan saya untuk rajin sholat 5 

waktu. Akan tetapi saya jarang sholat berjamaah mbak. 

 

Dalam ungkapan VT diatas bahwa ibunya selalu memberikan 

pendidikan budi pekerti yang berkaitan dengan ilmu agama dan 

mengajarkan untuk disiplin dalam sholat serta  untuk membiasakan untuk 

sholat berjamaah. Kegiatan lainnya seperti pesantren kilat di desanya sering 

diikutinya setiap kalinya bulan ramadhan tiba, seperti diungkapkan oleh VT. 

Saya selalu ikut mbak kalau pas ada pesantren kilat 

di masjid desa saya (VT). 

Setiap harinya VT diajarkan ibunya untuk membiasakan untuk 

berbahasa krama yang baik kepada siapa pun. Tapi hal tersebut berbanding 

terbalik dengan apa yang telah diajarkan oleh ibu HM. Berikut ini VT 

mengungkapkannya. 

Ya mbak kadang-kadang ya pakai bahasa krama, 

kadang-kadang juga tidak mbak. 
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Dengan kesibukannya ibu HM berharap anaknya bisa disiplin 

walaupun ditinggal ibunya pergi. Ibu HM menjadikan kedisiplinan itu 

menjadi sebuah rutinitas sehari-hari yang harus dilakukan anaknya. Seperti 

yang diungkapkan oleh VT berikut ini. 

Saya kalau keluar rumah pasti pamit ibu mbak, 

tetapi tidak selalu minta ijin pasti dibolehkan pergi. 

Dari pernyataan VT bahwa dia selalu minta ijin ketika dia 

bepergian keluar rumah, akan tetapi tidak selalu VT diperbolehkan untuk 

pergi. Pengakuan VT bahwa ibunya terkadang memberikan padanya 

perhatian ketika dia mendapatkan prestasi, berikut ini pengakuan dari VT. 

Terkadang saya diberi perhatian mbak sama ibu 

saya, tapi juga jarang mbak ibu memberikan perhatian.   

Hubungannya dengan diri sendiri biasanya mengajarkan anaknya 

untuk merapikan tempat tidurnya dan selalu mengajarkan kerapian daam 

berpakaian. Oleh sebab itulah ibu HM agar anaknya terbiasa dengan 

kerapian dalam segala hal. 

Saya kadang-kadang merapikan tempat tidur kadang 

juga tidak mbak, tapi saya selalu rapi dalam berpakaian 

mbak (VT). 

VT mengungkapkan bahwa selama ini terkadang tidak merapaikan 

tempat tidur, akan tetapi VT selalu rapi dalam berpakaian baik ketika di 

sekolah maupun dirumah. Dalam hubungannya dengan alam sekitar ibu HM 

selalu mengajarkan anaknya untukhidup disiplin, VT diajarkan sejak kecil 
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untuk menyapu rumah setiap hari dan ikut peduli dengan lingkungannya. 

Akan tetapi semua itu berbanding terbalik dengan apa yang telah diajarkan 

oleh ibunya, seperti pengakuan VT berikut ini. 

Saya jarang menyapu mbak, biasanya ibu yang  

nyapu. Apalagi kalau disuruh kerja bakti saya malas. 

 9.  Subyek penelitian remaja 4 

Wawancara dengan remaja yang bernama AJ berusia 14 tahun yang 

masih duduk dibangku SLTP. Diawali dari pola pendidikan budi pekerti 

yang berhubungan dengan Tuhan. Dalam kesehariannya AJ sering kali 

diberi nasehat kepada anaknya mengenai pengetahuan tentang agama, selain 

itu AJ juga disuruh oleh ibunya untuk sholat dan yang perlu dilakukan yaitu 

shoat berjamaah. Semua itu diungkapkan oleh AJ. 

Ya mbak biasanya saya disuruh ibu sholat dan 

diceramahi tentang agama. Akan tetapi kalau sholat 

kadang-kadang selalu 5 wktu kadang juga tidak, saya 

juga tidak selalu sholat berjamaah. 

 

Dari pernyataan AJ bahwa ibunya sering memberikan ceramah 

kepada dia tentang agama, tetapi ketika AJ disuruh untuk sholat 5 waktu 

terkadang dia malas dan AJ juga jarang sholat berjamaah bersama 

orangtuanya. Dalam kehdupan sehari-harinya sebenarnya AJ diajarkan 

orangtuanya untuk berbahasa krama kepada orang yang lebih tua., tetapi 

dalam kentataannya AJ jarang berbahasa krama pada orangtuanya. Seperti 

yang diutarakan oleh AJ berikut ini. 
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Heheheheheh....saya jarang berbahasa krama pada 

orangtua mbak, tetapi kalau dengan orang lain saya 

pake bahasa krama (AJ). 

Pola asuh orangtua dapat berubah tergantung tingkat usia anak dan 

dari diri anak itu sendiri. Anak dari ibu PR yaitu AJ ketika keluar rumah 

biasanya mereka pamit, kadang-kadang juga tidak pamit ketika keluar 

rumah. Seperti yang diungkapkan oleh AJ berikut ini. 

Kadang-kadang saya pamit kadang-kadang juga saya 

tidak pamit mbak, dan saya selalu mendapat ijin dari 

ibu mbak kalau keluar rumah. 

Dalam memberikan perhatian kepada anaknya yang mendapatkan 

prestasi biasanya ibu PR tidak pernah mengasih hadiah kepada anaknya, hal 

tersebut karena keterbatasan dalam segi ekonomi yang dialami ibu PR. 

Seperti yang diungkapkan oleh AJ dibawah ini. 

Saya tidak pernah diberikan hadiah mbak, ibu hanya 

memberikan motivasi buat saya. 

AJ biasanya diajarkan ibunya untuk merapikan tempat tidurnya dan 

selalu mengajarkan kerapian daam berpakaian. Oleh sebab itulah ibu PR 

agar anaknya terbiasa dengan kerapian dalam segala hal., semua itu 

dibenarkan oleh AJ. 

Ya mbak...saya selalu merapikan tempat tidur 

setelah bangun tidur, tetapi kadang-kadang malas 
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mbak. Kalau dalam hal berpakaian saya selalu rapi 

mbak (AJ). 

Hubungannya dengan alam sekitar AJ selalu diajarkan oleh ibunya 

untuk tetap peduli terhadap alam sekitar. Dari kecil selalu diajarkan untuk 

selalu dibiasakan membuang sampah pada tempatnya serta menyapu rumah 

setiap hari, seperti diungkapkan oleh AJ. 

Ya mbak...Saya sering lupa membuang sampah pada 

tempatnya, selain itu saya kadang-kadang nyapu rumah 

kadang-kadang juga ibu mbak.  

10.  Subyek penelitian remaja 5 

NN anak berusia 13 tahun yang bersekolah di SLTP 1 Bawang, NN 

mempunyai ibu yang bernama SK yang bekerja sebagai buruh berumur 40 

tahun, mempunyai pandangan tentang pola orangtua dalam pendidikan budi 

pekerti yang hubungannya dengan Tuhan seperti NN disuruh ibunya untuk 

rajin sholat, sholat berjamaah ketika dirumah. Hal itu diungkapkan oleh NN 

itu sendiri.  

Ya mbak....saya selalu dituturi ibu tentang agama, 

selain itu saya juga melakukan sholat 5 waktu dan saya 

selalu sholat berjamaah dengan orangtu dirumah. 

Biasanya kegiatan pesantren yang diadakan pada bulan ramadhan 

biasanya NN disuruh ibunya untuk ikut berpartisipasi dalam kegiatan 

tersebut. Menurut PR hal tersebut dikarenakan agar anak lebih mengetahui 
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pengetahuan tentang agama islam itu sendiri melalui pesantren kilat.Seperti 

yang diungkapkan oleh NN dibawah ini. 

Ya mbak saya selalu ikut berpartisipasi dalam 

kegitan pesantren kiat di masjid desa saya.  

Dalam pendidikan budi pekerti hubungannya dengan sesama 

manusia NN sering kali diberikan petunjuk oleh ibunya yang bernama SK 

seperti anak pada umumnya. Oleh sebab itulah ibu NN mengungkapkan hal 

berikut ini. 

Kadang-kadang saya pamit kadang-kadang juga 

tidak mbak, tapi biasanya jarang dikasih ijin sama ibu. 

Ketika NN melakukan kesalahan, NN tidak pernah diberikan 

hukuman kepada anaknya itu sendiri. Akan tetapi NN tersebut melakukan 

kesalahan biasanya ibu SK sering memarahi NN. Seperti yang diungkapkan 

oleh NN. 

Ibu saya tidak pernah memberikan hukuman pada 

saya mbak, paling-paling saya dimarahi saja. 

Kerapian dalam berpakaian juga dapat mencerminkan kepribadian 

seseorang, jadi orang lain dapat menilai kepribadian diri kita lewat 

berpakaian. Cara tersebut ternyata telah diterapkan oleh NN oleh ibunya. Ia 

selalu diajarkan kerapian berpakaian pada ibunya dan alhasil sudah bisa 

mengatur dirinya sendiri dalam berpakaian tanpa harus meminta bantuan 

pada ibunya. Seperti penuturan ibu NN berikut ini. 
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Kalau saya enggak males pasti merapikannya, tapi 

kalau males ya enggak mbak dan saya selalu diajarkan 

rapi dalam berpakaian. 

Dalam hubungannya dengan alam sekitar ibu NN selalu 

mengajarkan kepada anaknya untuk tetap peduli terhadap alam sekitar. 

Sejak kecil NN selalu diajarkan untuk selalu dibiasakan membuang sampah 

pada tempatnya serta menyapu rumah setiap hari, akan tetapi semua itu 

berbanding terbalik dengan apa yang dilakukan oleh NN berikut ini. 

Saya jarang membuang sampah mbak soalnya sering 

lupa, tetapi ibu sering mengingatkan. 

4.5 Pembahasan 

 

4.5.1 Pola asuh orangtua yang diterapkan pada remaja dalam 

pembentukan budi pekerti 

 

Keluarga adalah tempat ideal penyesuaian pendidikan budi pekerti. 

Didalam keluarga remaja akan banyak belajar secara praktis melalui berlatih 

dan meniru budi pekerti orang disekitarnya, lebih-lebih meneladani 

orangtuanya seperti halnya dikemukakan oleh Chyrtz (1985: 151) bahwa 

didalam keluarga berkembang nilai-nilai tata krama penghormatan yang 

mempengaruhi pada penempatan sosial yang harmonis. Nilai-nilai tata 

krama tersebut akan dipelajari remaja secara alamiah dalam keluarga. 

Menurut Tim penggerak PKK Pusat (1992:2), pola asuh adalah pengasuhan 

anak, usaha memelihara, membimbing, membina, melindungi anak untuk 

kelangsungan hidupnya. Dalam penelitian Nina Sari (2009:50) bahwa pola 
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asuh orang tua dalam pendidikan budi pekerti anak usia remaja dipengaruhi 

oleh kurangnya kontrol pengawasan dan pembimbingan terhadap 

pendidikan budi pekerti anak usia remaja.  

Jika keluarga sukses mendidik budi pekerti berarti keluarga 

tersebut telah memenuhi perannya sebagai suatu lembaga pendidikan 

terkecil yang sangat menentukan nasib bangsa, kesalahan mendidik remaja 

dalam keluarga akan berakibat fatal. Karena itu, orangtua akan berusaha 

mendidik remaja sedini mungkin. Itulah sebabnya keteladanan orangtua 

dalam mengamalkan budi pekerti bisa menjadi bumerang bagi keluaraga itu 

sendiri. 

Bagi orangtua, hal tersebut tidaklah mudah karena pekerjaan 

tersebut harus diperhatikan dengan baik. Orangtua harus mendidik dan 

memberikan pola asuh yang baik agar mereka berhasil mendidik anak 

remaja mereka untuk berbudi pekerti baik. 

 

4.5.2 Pendapat orangtua atas dinamika pendidikan budi pekerti anak 

yang menginjak remaja. 

 

Melihat dengan perkembangan dinamika tentang pendidikan budi 

pekerti saat ini para orangtua sebenarnya sangat khawatir, hal ini 

dikarenakan perkembangan pergaulan anak remaja jaman sekarang 

dianggap sudah jauh dari pendidikan budi pekerti. Menurut responden 

bahwa sebagian besar anak remaja saat ini kurang peduli dengan budi 

pekerti, oleh sebab itulah peran orangtua yang paling berpengaruh didalam 

suatu keluarga sangat diperlukan. Banyak orangtua yang tidak mengikuti 
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perkembangan anak remajanya, hal tersebut bisa dikarenakan dengan 

sibuknya orangtua sehingga kurangnya perhatian dari para orang tua. Oleh 

sebab itulah perlunya orangtua dalam mendidik anak remajanya dalam 

pendidikan budi pekerti. 

Menurut (Yatim, 1986:96) dalam pola asuh permisif dalam disini 

keluarga memberikan kebebasan kepada anak untuk berprilaku sesuai 

dengan keinginan-keinginan anak. Orangtua kurang peduli dan tidak pernah 

memberi aturan yang jelas dan pengarahan pada anak. Segala keinginan 

anak keputusannya diserahkan sepenuhnya pada anak. Tim Penggerak PKK 

Pusat (1992:10) menjelaskan, pelaksanaan pola asuh demokratis atau yang 

dikenal dengan pola asuh pendekatan perilaku, tidak menang dan tidak 

kalah adalah orangtua yang bersikap keras, jelas dan konsekuen, tidak 

memaksakan kehendak, menghargai dan menghormati, membiasakan minta 

maaf kepada anak jika akan, sedang dan sudah menyinggung perasaan 

oranglain. Kalau anak menyimpang dari aturan, adat, hukum dan agama, 

orangtua menasehati tanpa merendahkan maertabat anak, tidak menyalahkan 

atau membenarkan. 

 

4.5.3 Kendala-kendala yang dihadapi orangtua dalam pendidikan budi 

pekerti anak dalam menginjak usia remaja. 

 

Berbicara mengenai kendala dalam pendidikan budi pekerti ini 

orangtua tentu mempunyai kendala masing-masing dalam berperan 

mengasuh anak remajanya. Kendala tersebut datang dari lingkungan 
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didalam keluarga dan mungkin datang dari lingkungan diluar keluarga. 

Kendala yang datang dari lingkungan didalam keluarga meliputi faktor 

edukatif, faktor psikologis, faktor ekonomi dan faktor komunikasi. 

Sedangkan kendala yang datang dari lingkungan diluar keluarga dapat 

dijumpai dalam lingkungan pergaulan seseorang. 

Selain faktor-faktor diatas, berdasarkan teori Supriyono (1990: 46-

47), faktor-faktor yang menghambat orangtua dalam pembentukan budi 

pekerti remaja meliputi faktor dasar ajar, faktor dalam diri anak yang 

dibawa sejak lahir dan faktor dari lingkungan remaja. Hampir semua 

responden menjumpai semua kendala-kendala, tidak ada perbedaan yang 

pasti antara hambatan yang dijumpai orangtua. Karena pada dasarnya 

semuanya tergantung pada kemampuan orangtua dalam mengasuh anak 

remaja dan dari dalam diri anak itu sendiri. 

Berdasarkan hambatan-hambatan diatas, orangtua harusnya 

mencari solusi yang tepat dan melakukan perubahan dalam pendidikan budi 

pekerti apabila terdapat ketidakcocokan dan hasil yang didapat kurang 

maksimal agar pendidikan budi pekerti anak remaja dapat berhasil dengan 

baik, mengingat pendidikan budi pekerti itu penting sekali dalam kehidupan 

sosial budaya didalam masyarakat. 
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BAB 5 

PENUTUP 

 

5.1 SIMPULAN 

 

Berdasarkan hasil pembahasan penelitian yang telah dikemukakan 

pada bab sebelumnya maka dapat disimpulkan sebagai berikut: 

5.1.1 Pola asuh orangtua dalam pendidikan budi pekerti anak menginjak 

remaja terdapat empat model pembentukan budi pekerti yaitu: 

pembentukan budi pekerti hubungannya dengan TUHAN misalnya 

dengan menyekolahkan anak di TPQ, seperti yang diungkapkan oleh 

ibu SN, MT, HM dan SK. Pembentukan budi pekerti hubungannya 

dengan sesama manusia dapat diwujudkan dengan mengajari anak 

untuk berbahasa krama pada orangtua yang lebih tua seperti yang 

diajarkan oleh ibu PR, HM dan MT. Pembentukan budi pekerti 

hubungannya dengan diri sendiri yaitu dengan cara menerapkan 

kedisplinan dalam segala hal, dan pembentukan budi pekerti 

hubungannya dengan alam sekitar yaitu dengan cara menyayangi 

terhadap sesama makhluk Tuhan Yang Maha Esa. 

5.1.2 Pendapat orangtua atas dinamika pendidikan budi pekerti anak yang 

menginjak remaja, menurut para orangtua banyak dipengaruhi dengan 

pergaulan anak yang berbeda dari jaman dulu. Secara sistem 

kebebasan anak juga salah satunya dipengaruhi karena banyaknya 
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orangtua yang memberikan kebebasan pada anaknya. Dalam 

memberikan pendapat tentang dinamika pendidikan budi pekerti anak 

yang berusia remaja mayoritas orang tua seperti ibu SN, MT, HM, PR 

maupun ibu SN menganggap bahwa sikap demokratis orangtua 

sekarang diartikan berbeda oleh para anak-anak mereka, sehingga 

anaknya merasa dibebaskan  untuk berbuat apa saja.   

5.1.3 Kendala orangtua dalam pendidikan budi pekerti anak yaitu antara 

lain yang pertama, hambatan yang datang dari lingkungan di luar 

keluarga yang dijumpai dalam lingkungan pergaulan seseorang. Selain 

hambatan-hambatan di atas, ada juga hambatan khususnya kaitannya 

dengan pembentukan budi pekerti hubungannya dengan Tuhan, 

hubungannya dengan sesama manusia, hubungannya dengan diri 

sendiri dan hubungannya dengan alam sekitar. Dalam hubungannya 

tersebut ibu SN, MT, HM, PR maupun ibu SN hampir semua 

mempunyai kendala yang sama dalam membentuk budi pekerti anak-

anak  mereka tersebut.  

  

5.2 SARAN 

Sedangkan saran yang harus diperhatikan oleh orangtua dalam 

pembentukan hubungan budi pekerti anak adalah sebagai berikut: 

5.2.1 Dalam hal pendidikan budi pekerti anak hubungannya dengan Tuhan, 

para orangtua harus lebih meningkatkan lagi pendidikan anak dalam 

belajar ilmu agama. Mengingat para anak-anak remaja saat ini yang 

kurang dapat menghargai orangtua, maka hal yang harus dilakukan 
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orangtua adalah mengajari anak untuk dapat mengahargai orangtua 

yang lebih tua serta bersopan santun pada orangtua. Dalam pendidikan 

budi pekerti anak hubungannya dengan diri sendiri, para orangtua 

dapat melakukannya dengan melatih anak untuk membiasakan diri 

hidup disiplin. Untuk meningkatkan pendidikan budi pekerti anak 

hubungannya dengan alam sekitar. Orangtua harus memberi contoh 

pada anak untuk selalu menjaga kebersihan lingkungan. 

5.2.2 Bagi orangtua dan pendidik setidaknya untuk mengontrol anaknya 

agar selalu berperan aktif agar anak tetap mematuhi peraturan budi 

pekerti yang telah diajarkan dalam lingkungan keluarga maupun 

lingkungan masyarakat. 

5.2.3 Untuk selalu mengawasi anak dalam pergaulannya sehingga anak 

tersebut tidak terpengaruh dengan pergaulan bebas seperti jaman 

sekarang dan melatih anak untuk hidup disiplin. 
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KISI-KISI PEDOMAN WAWANCARA ORANGTUA 

VARIABEL SUB VARIABEL INDIKATOR ITEM 

Pola orangtua 

dalam pendidikan 

budi pekerti anak 

usia remaja  

1.1 Pola orangtua 

dalam pendidikan 

budi pekerti 

 

 

 

 

 

 

 

1.2 Kendala 

orangtua dalam 

pendidikan budi 

pekerti 

 

 

 

 

 

1.1.1 Pendidikan budi 

pekerti berhubungan 

dengan tuhan 

1.1.2 Pendidikan budi 

pekerti dengan 

manusia 

1.1.3 Pembentukan budi 

pekerti dengan diri 

sendiri 

1.1.4 Pembetukan budi 

pekerti dengan alam 

sekitar 

 

1.2.1 Kendala orangtua 

dalam pendidikan 

agama dalam 

keluarga. 

1.2.2    Kendala orangtua 

dalam pendidikan 

budi pekerti dengan 

sesama manusia. 

1, 2, 3, 4 

 

 

5,6,7 

 

8,9,10 

 

 

11,12,13 

 

 

1,2 

 

 

 

3,4 

 1.3Pendapat orangtua 

atas dinamika 

pendidikan budi 

pekerti 

 

1.3.1 Pendapat orangtua atas 

dinamika dalam 

pembentukan budi 

pekerti anak didalam 

keluarga 

1.3.2 Kendala orangtua atas 

dinamika budpekerti 

anak di dalam 

masyarakat 

 

1,2 

 

 

 

 

3,4 
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KISI-KISI PEDOMAN WAWANCARA ANAK 

 

 

 

 

 

 

 

 

VARIABEL SUB VARIABEL INDIKATOR ITEM 

Pola orangtua 

dalam 

pendidikan budi 

pekerti anak usia 

remaja  

1.1 Pola orangtua 

dalam 

pendidikan budi 

pekerti 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.1.1 Pendidikan budi 

pekerti 

berhubungan 

dengan Tuhan 

 

1.1.2 Pendidikan budi 

pekerti dengan 

manusia. 

 

1.1.3 Pembentukan 

budi pekerti 

dengan diri 

sendiri. 

 

1.1.4 Pembetukan budi 

pekerti dengan 

alam sekitar 

 

 

1 - 4 

 

 

 

1 - 5 

 

 

1 - 4 

 

 

 

1 - 4 
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Pedoman Wawancara Orangtua 

 

A. Pendidikan Budi Pekerti Anak 

 

1. Apakah anda selalu memberikan pengetahuan tentang agama kepada 

anak? 

2. Apakah anda selalu menyuruh anak untuk bersembahyang sholat? 

3. Apakah anda selalu mengajak anak untuk sholat berjamaah? 

4. Apakah anda selalu menyuruh anak anda untuk ikut kegiatan pesantren 

kilat di Desa? 

5. Apakah anda selalu mengajarkan bahasa krama pada anak? 

6. Apakah anak anda sering berpamitan kepada anda jika keluar rumah? 

7. Apakah anda selalu mengijinkan anak anda jika keluar rumah? 

8. Apakah anda selalu memberi hukuman jika anda melakukan kesalahan? 

Kalau iya, hukuman seperti apa yang anda berikan? 

9. Dengan cara apa anda memberikan perhatian pada anak ketika anak anda 

mendapat prestasi? 

10. Apakah anda memberi contoh pada anak untuk selalu merapikan tempat 

tidur setelah bangun tidur? 

11. Apakah anda selalu mengajarkan kerapian dalam berpakaian untuk anak 

anda? 

12. Apakah anda selalu mengajarkan disiplin pada anak dalam segala hal? 

13. Apakah anda selalu mengajarkan pada anak anda untuk membersihkan 

rumah setiap hari? 
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B. Kendala-kendala yang dihadapi dalam pendidikan budi pekerti anak 

dalam menginjak usia remaja? 

 

1. Kendala apakah yang anda hadapi ketika memberikan pengetahuan 

tentang agama kepada anak? 

2. Kendala apakah yang anda hadapi dalam pembentukan budi pekerti 

berkaitan dengan ibadah? 

3. Kendala apa yang anda hadapi pada anak yang hubungannya dengan 

sesama manusia? 

4. Apakah ada kendala ketika mendidik anak untuk lebih mandiri? 

 

C. Pendapat orangtua atas dinamika pendidikan budi pekerti anak yang 

menginjak remaja.  

 

1. Menurut ibu bagaimana perkembangan pada jaman sekarang? 

2. Seberapa pengaruh pergaulan anak anda pada jaman sekarang? 

3. Apakah pergaulan jaman sekarang dipegaruhi oleh perubahan dinamika 

dalam pendidikan budi pekerti? 

4. Menurut anda apakah sistim demokratis yang diterapkan orangtua 

terhadap anak menjadi salah satu penyebab perubahan dinamika budi 

pekerti? 
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PEDOMAN WAWANCARA REMAJA 

D. Pendidikan Budi Pekerti Anak Hubungannya dengan Tuhan 

1. Apakah anda selalu mendapat pengetahuan tentang agama dari orangtua? 

2. Apakah anda selalu sholat 5 waktu? 

3.Apakah anda selalu sholat berjamaah? 

4. Apakah anda sering ikut kegiatan pesantren kilat di Desa? 

B. Pendidikan Budi Pekerti Anak Hubungannya dengan sesama manusia 

1. Apakah anda berbahasa krama pada orangtua? 

2. Apakah anda sering berpamitan kepada orangtua jika keluar rumah? 

3. Apakah anda selalu mendapat ijin dari orangtua jika keluar rumah? 

4. Apakah anda pernah mendapatkan hukuman dari orangtua jika anda 

melakukan kesalahan? Kalau iya, hukuman seperti apa yang orangtua 

berikan berikan?. 

5. Dengan cara apa orangtua memberikan perhatian pada anda ketika anda 

mendapat prestasi? 

C. Pendidikan Budi Pekerti Anak Hubungannya dengan diri sendiri 

1. Apakah anda selalu merapikan tempat tidur setelah bangun tidur? 

2. Apakah anda selalu diajarkan kerapian dalam berpakaian? 

3. Apakah anda selalu diajarkan disiplin pada orangtua dalam segala hal? 

4. Apakah anda selalu diajarkan pada orangtua anda untuk membersihkan 

rumah setiap hari? 

D. Pendidikan Budi Pekerti Anak Hubungannya dengan Alam Sekitar 

1. Apakah anda selalu membuang sampah pada tempatnya? 

A 
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2. Apakah anda selalu menyapu rumah setiap hari? 

3. Apakah anda selalu mengikuti kerja baktidi desa? 

4. Apakah anda mempunyai tanaman? Jika punya, apakah anda selalu 

menyiraminya? 
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PEDOMAN WAWANCARA  

Nama  : Saonah 

Umur  : 42 Tahun 

Pendidikan : SLTA 

Nama Anak     : Ido 

 

  Pertanyaan mengenai Pola Orangtua dalam Pendidikan Budi Pekerti Anak 

Usia Remaja di Desa Blambangan Kecamatan Bawang Kabupaten Banjarnegara  

 

A. Pendidikan Budi Pekerti Anak 

 

1. Apakah anda selalu memberikan pengetahuan tentang agama kepada anak? 

Jawab: Kalau saya sering ngajarin tentang agama, tapi terkadang anak saya 

cuek mbak. 

2. Apakah anda selalu menyuruh anak untuk bersembahyang sholat? 

Jawab: Kulo niku mpun ngandani masalah sholat tapi kandanane angel. 

3. Apakah anda selalu mengajak anak untuk sholat berjamaah? 

Jawab: Ya mbak...saya selalu mengajak anak sholat berjamaah. 

4. Apakah anda selalu menyuruh anak anda untuk ikut kegiatan pesantren 

kilat di Desa? 

Jawab: Kalau di Desa sini ada kegiatan pesantren kilat, saya sering 

menyuruh anak untuk ikut partisipasi. 

5. Apakah anda selalu mengajarkan bahasa krama pada anak? 

Jawab: Saya sering mengajari anak soal bahasa krama, tapi malah anak 

saya sendiri jarang sekali pake bahasa krama kalau bicara sama saya. 
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6. Apakah anak anda sering berpamitan kepada anda jika keluar rumah? 

Jawab: Kadang-kadang pamit kadang-kadang juga tidak pamit. 

7. Apakah anda selalu mengijinkan anak anda jika keluar rumah? 

Jawab: Saya tidak pernah nglarang atau ngekang anak saya mbak. 

Ya..biar pengennya gimana saja, yang penting enggak buat kesalahan. 

Kalau buat kesalahan mesti saya marahi. 

8. Apakah anda selalu memberi hukuman jika anda melakukan kesalahan? 

Kalau iyahukuman seperti apa yang anda berikan? 

Jawab: Saya tidak pernah hukum anak mbak, paling-paling Cuma saya 

marahi. 

9. Dengan cara apa anda memberikan perhatian pada anak ketika anak anda 

mendapat prestasi? 

Jawab: Saya enggak pernah kasih hadiah mbak, paling-paling ya saya 

kasih motivasi saja.  

10. Apakah anda memberi contoh pada anak untuk selalu merapikan tempat 

tidur setelah bangun tidur? 

Jawab: Ya mbak.. saya sering ngingetin anak selalu merapikan tempat 

tidur, tapi kadang-kadang ya lupa. 

11. Apakah anda selalu mengajarkan kerapian dalam berpakaian untuk anak 

anda? 

Jawab: Dari kecil sudah saya ajarkan pakai pakaian yang rapi. Sampai 

sekarang kalau pakai pakaian ya rapi. 
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12. Apakah anda selalu mengajarkan disiplin pada anak dalam segala hal? 

Jawab: Kalau soal disiplin biasa-biasa saja mbak, anak saya sudah tahu 

kewajibannya. 

13. Apakah anda selalu mengajarkan pada anak anda untuk membersihkan 

rumah setiap hari? 

Jawab: Ya mbak...Saya selalu ngajarin anak saya untuk membersihkan 

rumah setiap hari  

 

B. Kendala-kendala yang dihadapi dalam pendidikan budi pekerti anak 

dalam menginjak usia remaja? 

1. Kendala apakah yang anda hadapi ketika memberikan pengetahuan 

tentang agama kepada anak? 

Jawab: Terkadang anak saya kurang merhatiin mbak kalau saya bilangin 

tentang agama. 

2. Kendala apakah yang anda hadapi dalam pembentukan budi pekerti 

berkaitan dengan ibadah? 

Jawab: Kendalanya ya kadang-kadang sulit mbak nyuruh anak buat sholat.  

3. Kendala apa yang anda hadapi pada anak yang hubungannya dengan 

sesama manusia? 

Jawab: Kalau saya tidak begitu terkendala mbak, biar brjlan apa adanya 

saja. 

4. Apakah ada kendala ketika mendidik anak untuk lebih mandiri? 

Jawab: Anak saya terkadang susah mbak kalau suruh mandiri, apa-apa 

juga masih orangtuanya. 
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C. Pendapat orangtua atas dinamika pendidikan budi pekerti anak yang 

menginjak remaja.  

 

1. Menurut ibu bagaimana perkembangan pada jaman sekarang? 

Jawab: Jaman sekarang berbeda mbak dengan jaman dulu, kalau saya sih 

disebabkan karena pergaulan anak remaja jaman sekarang. 

2. Seberapa pengaruh pergaulan anak anda pada jaman sekarang? 

Jawab: Anak jaman sekarang kalau dibilangin susah mbak, mungkin juga 

pengaruh dari pergaulan jaman sekarang 

3. Apakah pergaulan jaman sekarang dipegaruhi oleh perubahan dinamika 

dalam pendidikan budi pekerti? 

Jawab: Kalau saya melihat dinamika jaman sekarang dengan jaman dulu 

banyak berbeda mbak, kalaupun berbeda dikarenakan pergaulan dari 

anak tersebut. 

4. Menurut anda apakah sistim demokratis yang diterapkan orangtua 

terhadap anak menjadi salah satu penyebab perubahan dinamika budi 

pekerti? 

Jawab: Saya kira sistim demokratis yang diterapkan orangtua bisa jadi 

penyebab salah bebasnya pergaulan anak jaman sekarang. 
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PEDOMAN WAWANCARA 

Nama  : Mutini 

Umur  : 45 Tahun 

Pendidikan : SLTP 

Nama Anak     : Ficky 

 

  Pertanyaan mengenai Pola Orangtua dalam Pendidikan Budi Pekerti Anak 

Usia Remaja di Desa Blambangan Kecamatan Bawang Kabupaten Banjarnegara  

 

A. Pendidikan Budi Pekerti Anak 

 

1. Apakah anda selalu memberikan pengetahuan tentang agama kepada 

anak? 

Jawab: Ya kadang-kadang mbak, paling-paling saya suruh beribadah. 

2. Apakah anda selalu menyuruh anak untuk bersembahyang sholat? 

Jawab: Saya selalu mengingatkan mbak untuk sholat. 

3. Apakah anda selalu mengajak anak untuk sholat berjamaah? 

Jawab: Ya mbak...tapi anak saya terkadang enggak mau berjamaah. 

4. Apakah anda selalu menyuruh anak anda untuk ikut kegiatan pesantren 

kilat di Desa? 

Jawab: Kalau setiap bulan ramadhan pasti saya suruh ikut pesantren kilat 

mbak. 

5. Apakah anda selalu mengajarkan bahasa krama pada anak? 

Jawab: Saya sering mengajari anak soal bahasa krama, ya itu kadang-

kadang ya enggak pake. 

6. Apakah anak anda sering berpamitan kepada anda jika keluar rumah? 

Jawab: Ficky nek bade dolan niku jarang pamit kaleh kulo mbak. 

ORANGTUA 
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Apakah anda selalu mengijinkan anak anda jika keluar rumah? 

Jawab: Saya tidak pernah nglarang mbak, yang penting kalau maen 

tujuannya jelas. 

7. Apakah anda selalu memberi hukuman jika anda melakukan kesalahan? 

Kalau iya, hukuman seperti apa yang anda berikan? 

Jawab: Saya tidak pernah marahin anak mbak, paling-paling cuma saya 

marahi. 

8. Dengan cara apa anda memberikan perhatian pada anak ketika anak anda 

mendapat prestasi? 

Jawab: Saya enggak pernah kasih hadiah mbak, paling anak minta uang 

lebih buat jajan. 

9. Apakah anda memberi contoh pada anak untuk selalu merapikan tempat 

tidur setelah bangun tidur? 

Jawab: Ya mbak.. saya sering ngingetin anak selalu merapikan tempat 

tidur. 

10. Apakah anda selalu mengajarkan kerapian dalam berpakaian untuk anak 

anda? 

Jawab: Dari kecil sudah saya ajarkan pakai pakaian yang rapi. Sampai 

sekarang kalau pakai pakaian ya rapi. 

11. Apakah anda selalu mengajarkan disiplin pada anak dalam segala hal? 

Jawab: Saya selalu mengajarkan mbak tapi anak terkadang bandel. 

12. Apakah anda selalu mengajarkan pada anak anda untuk membersihkan 

rumah setiap hari? 
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Jawab: Saya ajarkan mbak, tapi ya terkadang anak males. 

 

B. Kendala-kendala yang dihadapi dalam pendidikan budi pekerti anak 

dalam menginjak usia remaja? 

1. Kendala apakah yang anda hadapi ketika memberikan pengetahuan 

tentang agama kepada anak? 

Jawab: Sering kali anak kurang merhatiin kalau saya nasehati mbak. 

2. Kendala apakah yang anda hadapi dalam pembentukan budi pekerti 

berkaitan dengan ibadah? 

Jawab: Kendalanya ya kadang-kadang sulit mbak nyuruh anak buat sholat.  

3. Kendala apa yang anda hadapi pada anak yang hubungannya dengan 

sesama manusia? 

Jawab: Kalau saya tidak begitu terkendala mbak. 

4. Apakah ada kendala ketika mendidik anak untuk lebih mandiri? 

Jawab: Sebenarnya tidak ada kendala mbak, tapi anak terkadang males. 

 

C. Pendapat orangtua atas dinamika pendidikan budi pekerti anak yang 

menginjak remaja.  

 

1. Menurut ibu bagaimana perkembangan pada jaman sekarang? 

Jawab: Jaman sekarang enggak kayak dulu mbak, sekarang anak bebas 

mau ngapa aja 

2. Seberapa pengaruh pergaulan anak anda pada jaman sekarang? 

Jawab: Anak jaman sekarang kalau dibilangin susah mbak, mungkin juga 

pengaruh teman mereka. 
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3. Apakah pergaulan jaman sekarang dipegaruhi oleh perubahan dinamika 

dalam pendidikan budi pekerti? 

Jawab: Kalau saya melihat dinamika jaman sekarang dengan jaman dulu 

banyak berbeda mbak, kalaupun berbeda dikarenakan pergaulan dari 

anak. 

4. Menurut anda apakah sistim demokratis yang diterapkan orangtua 

terhadap anak menjadi salah satu penyebab perubahan dinamika budi 

pekerti? 

Jawab: Bisa jadi itu salah satu penyebabnya mbak. 
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PEDOMAN WAWANCARA  

Nama  : Haminah 

Umur  : 38 Tahun 

Pendidikan : SLTP 

Nama Anak     : Vita 

 

  Pertanyaan mengenai Pola Orangtua dalam Pendidikan Budi Pekerti Anak 

Usia Remaja di Desa Blambangan Kecamatan Bawang Kabupaten Banjarnegara  

 

A. Pendidikan Budi Pekerti Anak 

1. Apakah anda selalu memberikan pengetahuan tentang agama kepada 

anak? 

Jawab: Saya selalu mengajarkan anak tentang agama Islam mbak, tapi 

terkadang anak saya cuek mbak. 

2. Apakah anda selalu menyuruh anak untuk bersembahyang sholat? 

Jawab: Kalau itu sih setiap hari saya ingetin mbak.. 

3. Apakah anda selalu mengajak anak untuk sholat berjamaah? 

Jawab: Saya selalu mengajak anak sholat berjamaah setiap hari.. 

4. Apakah anda selalu menyuruh anak anda untuk ikut kegiatan pesantren 

kilat di Desa? 

Jawab: Pasti saya suruh ikut, biar nambah pengetahuan tentang agama 

Islam di bulan ramadhan mbak. 

5. Apakah anda selalu mengajarkan bahasa krama pada anak? 

Jawab: Saya nyuruh anak biasain pake bahasa krama, tapi malah anak 

saya sendiri jarang sekali pake bahasa krama kalau bicara sama saya. 
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6. Apakah anak anda sering berpamitan kepada anda jika keluar rumah? 

Jawab: Kadang-kadang pamit kadang-kadang juga tidak pamit. 

7. Apakah anda selalu mengijinkan anak anda jika keluar rumah? 

Jawab: Saya tidak pernah nglarang atau ngekang anak saya mbak. 

Ya..biar pengennya gimana saja, yang penting enggak buat kesalahan. 

Kalau buat kesalahan mesti saya marahi. 

8. Apakah anda selalu memberi hukuman jika anda melakukan kesalahan? 

Kalau iya, hukuman seperti apa yang anda berikan? 

Jawab: Kalau anak buat kesalahan pasti saya marahin mbak. 

9. Dengan cara apa anda memberikan perhatian pada anak ketika anak anda 

mendapat prestasi? 

Jawab: Saya enggak pernah kasih hadiah mbak, paling-paling anak 

biasanya minta uang tambahan buat jajan saya kasih. 

10. Apakah anda memberi contoh pada anak untuk selalu merapikan tempat 

tidur setelah bangun tidur? 

Jawab: Ya mbak.. saya sering ngingetin anak selalu merapikan tempat 

tidur, tapi kadang-kadang ya lupa. 

11. Apakah anda selalu mengajarkan kerapian dalam berpakaian untuk anak 

anda? 

Jawab: Dari kecil sudah saya ajarkan pakai pakaian yang rapi. Sampai 

sekarang kalau pakai pakaian ya rapi. 
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12. Apakah anda selalu mengajarkan disiplin pada anak dalam segala hal? 

Jawab: Saya mengajarkan anak untuk hidup disiplin dalam segala hal 

mbak, tapi ya gimana lagi terkadang anak juga malas. 

13. Apakah anda selalu mengajarkan pada anak anda untuk membersihkan 

rumah setiap hari? 

Jawab: Saya selalu ngajarin anak saya untuk membersihkan rumah setiap 

hari mbak, biar terbiasa .  

 

B. Kendala-kendala yang dihadapi dalam pendidikan budi pekerti anak 

dalam menginjak usia remaja? 

1. Kendala apakah yang anda hadapi ketika memberikan pengetahuan 

tentang agama kepada anak? 

Jawab: Kendalanya anak biasanya males kalau mendengarkan orangtua 

yang lagi kasih nasehat tentang agama. 

2. Kendala apakah yang anda hadapi dalam pembentukan budi pekerti 

berkaitan dengan ibadah? 

Jawab: Kendalanya ya kadang-kadang sulit mbak nyuruh anak buat sholat.  

3. Kendala apa yang anda hadapi pada anak yang hubungannya dengan 

sesama manusia? 

Jawab: Kalau saya tidak terkendala mbak, anak sudah tahu apa yang harus 

dilakukan 

4. Apakah ada kendala ketika mendidik anak untuk lebih mandiri? 

Jawab: Anak saya terkadang susah mbak kalau suruh mandiri, apa-apa 

juga masih orangtuanya. 
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C. Pendapat orangtua atas dinamika pendidikan budi pekerti anak yang 

menginjak remaja.  

 

1. Menurut ibu bagaimana perkembangan pada jaman sekarang? 

Jawab: Perkembangan jaman sekarang memprihatinkan mbak, 

disebabkan karena pergaulan bebas jaman sekarang. 

2. Seberapa pengaruh pergaulan anak anda pada jaman sekarang? 

Jawab: Anak jaman sekarang kalau dibilangin susah mbak, mungkin juga 

pengaruh dari pergaulan jaman sekarang 

3. Apakah pergaulan jaman sekarang dipegaruhi oleh perubahan dinamika 

dalam pendidikan budi pekerti? 

Jawab: Kalau saya melihat dinamika jaman sekarang dengan jaman dulu 

banyak berbeda mbak, kalaupun berbeda dikarenakan pergaulan dari 

anak tersebut. 

4. Menurut anda apakah sistim demokratis yang diterapkan orangtua 

terhadap anak menjadi salah satu penyebab perubahan dinamika budi 

pekerti? 

Jawab: Bisa dikatakan gitu mbak, soalnya terkadang orangtua kebablasan 

ngasih kebebasan sama anak. 
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PEDOMAN WAWANCARA  

Nama  : Partiyah 

Umur  : 44 Tahun 

Pendidikan : SLTA 

Nama Anak     : Aji 

 

  Pertanyaan mengenai Pola Orangtua dalam Pendidikan Budi Pekerti Anak 

Usia Remaja di Desa Blambangan Kecamatan Bawang Kabupaten Banjarnegara  

 

A.  Pendidikan Budi Pekerti Anak 

 

1. Apakah anda selalu memberikan pengetahuan tentang agama kepada 

anak? 

Jawab: Itu sudah kewajiban orangtua buat ngasih pengetahuan tentang 

agama ke anak mbak. 

2. Apakah anda selalu menyuruh anak untuk bersembahyang sholat? 

Jawab: Saya selalu menyuruh mbak soalnya sudah menjadi kewajiban. 

3. Apakah anda selalu mengajak anak untuk sholat berjamaah? 

Jawab: Saya biasain mengajak anak untuk sholat berjamaah mbak, walau 

terkadang anak sering malas. 

4. Apakah anda selalu menyuruh anak anda untuk ikut kegiatan pesantren 

kilat di Desa? 

Jawab: Kalau di masjid sini pas ada kegiatan pesantren kilat saya 

menyuruh anak untuk ikut mbak. 

5. Apakah anda selalu mengajarkan bahasa krama pada anak? 

Jawab: Saya sering mengajari anak soal bahasa krama, tapi malah anak 

saya sendiri jarang sekali pake bahasa krama kalau bicara sama saya. 
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6. Apakah anak anda sering berpamitan kepada anda jika keluar rumah? 

Jawab: Kadang-kadang pamit kadang-kadang juga tidak pamit. 

7. Apakah anda selalu mengijinkan anak anda jika keluar rumah? 

Jawab: Saya enggak pernah ngekang anak saya mbak, biar pengennya 

gimana saja yang penting enggak buat kesalahan. Kalau buat kesalahan 

mesti saya marahi. 

8. Apakah anda selalu memberi hukuman jika anda melakukan kesalahan? 

Kalau iya, hukuman seperti apa yang anda berikan? 

Jawab: Saya tidak pernah hukum anak mbak, paling-paling Cuma saya 

marahi. 

9. Dengan cara apa anda memberikan perhatian pada anak ketika anak anda 

mendapat prestasi? 

Jawab: Saya enggak pernah kasih hadiah mbak. 

10. Apakah anda memberi contoh pada anak untuk selalu merapikan tempat 

tidur setelah bangun tidur? 

Jawab: Saya sering nyuruh anak selalu merapikan tempat tidur, tapi 

kadang-kadang anak juga malas merapikan. 

11. Apakah anda selalu mengajarkan kerapian dalam berpakaian untuk anak 

anda? 

Jawab: Dari kecil sudah saya ajarkan pakai pakaian yang rapi. Sampai 

sekarang kalau pakai pakaian ya rapi. 
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12. Apakah anda selalu mengajarkan disiplin pada anak dalam segala hal? 

Jawab: Dari kecil anak sudah saya ajarin untuk berdisiplin dalam segala 

hal mbak. 

13. Apakah anda selalu mengajarkan pada anak anda untuk membersihkan 

rumah setiap hari? 

Jawab: Saya selalu ngajarin anak saya untuk membersihkan rumah setiap 

hari mbak.  

 

B. Kendala-kendala yang dihadapi dalam pendidikan budi pekerti anak 

dalam menginjak usia remaja? 

1. Kendala apakah yang anda hadapi ketika memberikan pengetahuan 

tentang agama kepada anak? 

Jawab: Anak kadang-kadang malas mbak kalau saya bilangin. 

2. Kendala apakah yang anda hadapi dalam pembentukan budi pekerti 

berkaitan dengan ibadah? 

Jawab: Kendalanya ya kadang-kadang anak sulit dibilangin dan terkadang 

kalau disuruh sholat malas.  

3. Kendala apa yang anda hadapi pada anak yang hubungannya dengan 

sesama manusia? 

Jawab: Kalau saya tidak begitu terkendala mbak. 

4. Apakah ada kendala ketika mendidik anak untuk lebih mandiri? 

Jawab: Anak saya terkadang susah mbak kalau suruh berusaha mandiri, 

kadang-kadang masih mengandalkan saya. 
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C. Pendapat orangtua atas dinamika pendidikan budi pekerti anak yang 

menginjak remaja.  

 

1. Menurut ibu bagaimana perkembangan pada jaman sekarang? 

Jawab: Jaman sekarang berbeda mbak dibandingkan dengan jaman 

sekarang 

2. Seberapa pengaruh pergaulan anak anda pada jaman sekarang? 

Jawab: Sekarang anak sering eggak nurut dengan orangtua bisa saja 

dipengaruhi oleh pergaulan jaman sekarang mbak. 

3. Apakah pergaulan jaman sekarang dipegaruhi oleh perubahan dinamika 

dalam pendidikan budi pekerti? 

Jawab: Kalau saya melihat dinamika jaman sekarang dengan jaman dulu 

banyak berbeda mbak. 

4. Menurut anda apakah sistim demokratis yang diterapkan orangtua 

terhadap anak menjadi salah satu penyebab perubahan dinamika budi 

pekerti? 

Jawab: Orangtua bisa jadi penyebab salah satu bebasnya pergaulan anak 

jaman sekarang mbak, bisa disebabkan karena sistim demokratis dari 

orangtua. 
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PEDOMAN WAWANCARA  

Nama  : Siti Khadhiroh 

Umur  : 40 Tahun 

Pendidikan : SLTA 

Nama Anak     : Nani 

 

  Pertanyaan mengenai Pola Orangtua dalam Pendidikan Budi Pekerti Anak 

Usia Remaja di Desa Blambangan Kecamatan Bawang Kabupaten Banjarnegara  

 

A. Pendidikan Budi Pekerti Anak 

 

1. Apakah anda selalu memberikan pengetahuan tentang agama kepada 

anak? 

Jawab: Sejak kecil saya selalu ngajarin Nani tentang agama Islam mbak.  

2. Apakah anda selalu menyuruh anak untuk bersembahyang sholat? 

Jawab: Saya selalu menyuruh Nani untuk sholat mbak, biar terbiasa. 

3. Apakah anda selalu mengajak anak untuk sholat berjamaah? 

Jawab: Saya selalu mengajak anak sholat berjamaah mbak kalau dirumah 

4. Apakah anda selalu menyuruh anak anda untuk ikut kegiatan pesantren 

kilat di Desa? 

Jawab: Dari kecil anak-anak itu pasti saya suruh ikut pesantren kilat, biar 

menambah ilmu tentang agama Islam. Selain itu untuk melatih 

kemandirian anak saya mbak. 

5. Apakah anda selalu mengajarkan bahasa krama pada anak? 

Jawab: Kalau bahasa krama saya ajarkan dari Nani kecil mbak 

6. Apakah anak anda sering berpamitan kepada anda jika keluar rumah? 

Jawab: Kadang-kadang pamit kadang-kadang juga tidak pamit mbak. 

ORANGTUA 



118 

 

118 

 

7. Apakah anda selalu mengijinkan anak anda jika keluar rumah? 

Jawab: Saya selalu mengijinkan anak saya jika keluar rumah mbak, yang 

penting dia bisa jaga diri. 

8. Apakah anda selalu memberi hukuman jika anda melakukan kesalahan? 

Kalau iya, hukuman seperti apa yang anda berikan? 

Jawab: Saya tidak pernah hukum Nani mbak, kalau salah biasanya saya 

nasehatin 

9. Dengan cara apa anda memberikan perhatian pada anak ketika anak anda 

mendapat prestasi? 

Jawab: Saya enggak pernah kasih hadiah mbak. 

10. Apakah anda memberi contoh pada anak untuk selalu merapikan tempat 

tidur setelah bangun tidur? 

Jawab: Sejak kecil Nani sudah saya ajarkan untuk merapikan tempat tidur 

kalau bangun tidur mbak.  

11. Apakah anda selalu mengajarkan kerapian dalam berpakaian untuk anak 

anda? 

Jawab: Saya sudah sering mengingatkan anak saya mbak, dibiasain 

berpakaian yang rapi dan bisa mengatur dirinya sendiri. 

12. Apakah anda selalu mengajarkan disiplin pada anak dalam segala hal? 

Jawab: Ya mbak saya sering mengajarkan anak untuk disiplin dalam 

segala hal. 
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13. Apakah anda selalu mengajarkan pada anak anda untuk membersihkan 

rumah setiap hari? 

Jawab: Saya selalu ngajarin anak saya untuk membersihkan rumah setiap 

hari  

 

B. Kendala-kendala yang dihadapi dalam pendidikan budi pekerti anak 

dalam menginjak usia remaja? 

1. Kendala apakah yang anda hadapi ketika memberikan pengetahuan 

tentang agama kepada anak? 

Jawab: Nani kalau dibilangin nurut mbak, jadinya eggak terlalu terkendala. 

2. Kendala apakah yang anda hadapi dalam pembentukan budi pekerti 

berkaitan dengan ibadah? 

Jawab: Kadang-kadang Nani malas mbak kalau disuruh sholat. 

3. Kendala apa yang anda hadapi pada anak yang hubungannya dengan 

sesama manusia? 

Jawab: Kalau saya tidak begitu terkendala mbak, biar Nani bergaul sama 

siapa saja yang penting tahu batasannya.  

4. Apakah ada kendala ketika mendidik anak untuk lebih mandiri? 

Jawab: Anak saya terkadang susah mbak kalau suruh mandiri, apa-apa 

juga masih orangtuanya. 
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C. Pendapat orangtua atas dinamika pendidikan budi pekerti anak yang 

menginjak remaja.  

 

1. Menurut ibu bagaimana perkembangan pada jaman sekarang? 

Jawab: Kalau lihat jaman sekarang berbeda jauh mbak dengan jaman 

dulu, kalau saya sih disebabkan karena pergaulan anak remaja jaman 

sekarang yang bebas. 

2. Seberapa pengaruh pergaulan anak anda pada jaman sekarang? 

Jawab: Menurut saya Nani tidak begitu terpengaruh dengan pergaulan 

jaman sekarang mbak. 

3. Apakah pergaulan jaman sekarang dipegaruhi oleh perubahan dinamika 

dalam pendidikan budi pekerti? 

Jawab: Kalau saya melihat dinamika jaman sekarang dengan jaman dulu 

banyak berbeda mbak, kalaupun berbeda dikarenakan pergaulan dari 

anak tersebut. 

4. Menurut anda apakah sistim demokratis yang diterapkan orangtua 

terhadap anak menjadi salah satu penyebab perubahan dinamika budi 

pekerti? 

Jawab: Menurut saya orangtua bisa jadi penyebab salah bebasnya 

pergaulan anak jaman sekarang, karena memberikan kebebasan terhadap 

anak. 
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PEDOMAN WAWANCARA  

Nama  : Ido 

Umur  : 16 Tahun 

Pendidikan : SLTP 

Nama orangtua: Saonah 

 

  Pertanyaan mengenai Pola Asuh Orangtua dalam Pendidikan Budi Pekerti 

Anak Usia Remaja di Desa Blambangan Kecamatan Bawang Kabupaten 

Banjarnegara  

 

A. Pendidikan Budi Pekerti Anak Hubungannya dengan Tuhan 

 

1. Apakah anda selalu mendapat pengetahuan tentang agama dari orangtua? 

Jawab: Biasanya saya disuruh ibu sekolah TPQ mbak. 

2. Apakah anda selalu sholat 5 waktu? 

Jawab: Tidak..Masih jarang 

3. Apakah anda selalu sholat berjamaah? 

Jawab: Iya, kadang saya sholat jamaah sama bapak dan ibu, kadang 

jamaahdi mushola 

4. Apakah anda sering ikut kegiatan pesantren kilat di Desa? 

Jawab: Ya saya selalu ikut 

 

B. Pendidikan Budi Pekerti Anak Hubungannya dengan sesama manusia 

1. Apakah anda berbahasa krama pada orangtua? 

Jawab: Ya..kadang-kadang saya berbahasa krama dengan orangtua. 

2. Apakah anda sering berpamitan kepada orangtua jika keluar rumah? 

Jawab: Kadang-kadang pamit kadang-kadang tidak pamit. 
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3. Apakah anda selalu mendapat ijin dari orangtua jika keluar rumah? 

Jawab: Tidak 

4. Apakah anda pernah mendapatkan hukuman dari orangtua jika anda 

melakukan kesalahan? Kalau iya, hukuman seperti apa yang orangtua 

berikan berikan? 

Jawab: Ibu saya tidak pernah memberikan hukuman pada saya, paling saya 

hanya dimarahi saja. 

5. Dengan cara apa orangtua memberikan perhatian pada anda ketika anda 

mendapat prestasi? 

Jawab: Ibu saya tidak pernah memberikan hadiah, ibu hanya memberikan 

motivasi buat saya. 

 

C. Pendidikan Budi Pekerti Anak Hubungannya dengan diri sendiri 

1. Apakah anda selalu merapikan tempat tidur setelah bangun tidur? 

Jawab: Ya mbak.. saya sering merapikan tempat tidur, tapi kadang-

kadang tidak. 

2. Apakah anda selalu diajarkan kerapian dalam berpakaian? 

Jawab: Iya,saya selalu rapi dalam berpakaian. 

3. Apakah anda selalu diajarkan disiplin pada orangtua dalam segala hal? 

Jawab: Saya selalu diajarkan mbak, karena itu kewajiban saya. 

4. Apakah anda selalu diajarkan pada orangtua anda untuk membersihkan 

rumah setiap hari? 

Jawab: Saya diajarkan mbak, setiap hari saya membersihkan rumah. 
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D. Pendidikan Budi Pekerti Anak Hubungannya dengan Alam Sekitar 

1. Apakah anda selalu membuang sampah pada tempatnya? 

Jawab: Saya sering lupa membuang sampah pada tempatnya 

2. Apakah anda selalu menyapu rumah setiap hari? 

Jawab: Nggak pernah 

3. Apakah anda selalu mengikuti kerja baktidi desa? 

Jawab: Nggak pernah 

4. Apakah anda mempunyai tanaman? Jika punya, apakah anda selalu 

menyiraminya? 

Jawab: Saya enggak punya tanaman. 
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PEDOMAN WAWANCARA  

Nama  : Ficky 

Umur  : 17 Tahun 

Pendidikan : SLTA 

Nama orangtua: Mutini 

 

  Pertanyaan mengenai Pola Asuh Orangtua dalam Pendidikan Budi Pekerti 

Anak Usia Remaja di Desa Blambangan Kecamatan Bawang Kabupaten 

Banjarnegara  

 

A.  Pendidikan Budi Pekerti Anak Hubungannya dengan Tuhan 

 

1. Apakah anda selalu mendapat pengetahuan tentang agama dari orangtua? 

Jawab: Ya...selain itu saya juga sekolah TPQ. 

2. Apakah anda selalu sholat 5 waktu? 

Jawab: Ya... karena ibu selalu mengingatkan saya untuk sholat setiap 

waktu sholat tiba 

3. Apakah anda selalu sholat berjamaah? 

Jawab: seringnya sih iya. 

4. Apakah anda sering ikut kegiatan pesantren kilat di Desa? 

Jawab: Ya saya ikut terus 

 

B. Pendidikan Budi Pekerti Anak Hubungannya dengan sesama manusia 

1. Apakah anda berbahasa krama pada orangtua? 

Jawab: Ya... 

2. Apakah anda sering berpamitan kepada orangtua jika keluar rumah? 

Jawab: Kadang-kadang pamit kadang-kadang tidak pamit. 
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3. Apakah anda selalu mendapat ijin dari orangtua jika keluar rumah? 

Jawab: Diijinin mbak. 

4. Apakah anda pernah mendapatkan hukuman dari orangtua jika anda 

melakukan kesalahan? Kalau iya, hukuman seperti apa yang orangtua 

berikan berikan? 

Jawab: Ibu enggak pernah memberikan hukuman sama saya 

5. Dengan cara apa orangtua memberikan perhatian pada anda ketika anda 

mendapat prestasi? 

Jawab: Saya tidak pernah diberikan hadiah mbak. 

 

C. Pendidikan Budi Pekerti Anak Hubungannya dengan diri sendiri 

1. Apakah anda selalu merapikan tempat tidur setelah bangun tidur? 

Jawab: Ya mbak..walau kadang-kadang.  

2. Apakah anda selalu diajarkan kerapian dalam berpakaian? 

Jawab: Ibu selalu menata saya setiap kali saya mau ganti baju. 

3. Apakah anda selalu diajarkan disiplin pada orangtua dalam segala hal? 

Jawab: Diajarkan mbak...walau enggak selalu. 

4. Apakah anda selalu diajarkan pada orangtua anda untuk membersihkan 

rumah setiap hari? 

Jawab: Saya diajarkan mbak, setiap hari saya membersihkan rumah. 
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D. Pendidikan Budi Pekerti Anak Hubungannya dengan Alam Sekitar 

1. Apakah anda selalu membuang sampah pada tempatnya? 

Jawab: Saya sering lupa membuang sampah pada tempatnya. Saya 

orangnya suka jajan dan sehabis makan jajan biasnya saya suka buang 

sampah sembarangan, itu sudah menjadi kebiasaan saya mbak  

2. Apakah anda selalu menyapu rumah setiap hari? 

Jawab: Nggak pernah nyapu mbak 

3. Apakah anda selalu mengikuti kerja baktidi desa? 

Jawab: Nggak pernah 

4. Apakah anda mempunyai tanaman? Jika punya, apakah anda selalu 

menyiraminya? 

Jawab: Ya, punya mbak. Tapi kalau yang nyiram kembang biasanya ibu. 
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PEDOMAN WAWANCARA  

Nama  : Vita 

Umur  : 17 Tahun 

Pendidikan : SLTA 

Nama orangtua: Haminah 

 

  Pertanyaan mengenai Pola Asuh Orangtua dalam Pendidikan Budi Pekerti 

Anak Usia Remaja di Desa Blambangan Kecamatan Bawang Kabupaten 

Banjarnegara  

 

A. Pendidikan Budi Pekerti Anak Hubungannya dengan Tuhan 

 

1. Apakah anda selalu mendapat pengetahuan tentang agama dari orangtua? 

Jawab: Ya mbak..selain itu saya juga sekolah TPQ. 

2. Apakah anda selalu sholat 5 waktu? 

Jawab: Ya.. 

3. Apakah anda selalu sholat berjamaah? 

Jawab: Kadang jamaah sama ibu mbak, kadang jamaah di mushola 

4. Apakah anda sering ikut kegiatan pesantren kilat di Desa? 

Jawab: Ya saya selalu ikut 

 

B. Pendidikan Budi Pekerti Anak Hubungannya dengan sesama manusia 

1. Apakah anda berbahasa krama pada orangtua? 

Jawab: Ya..  

2. Apakah anda sering berpamitan kepada orangtua jika keluar rumah? 

Jawab: Ya mbak.. 
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3. Apakah anda selalu mendapat ijin dari orangtua jika keluar rumah? 

Jawab: Tidak 

4. Apakah anda pernah mendapatkan hukuman dari orangtua jika anda 

melakukan kesalahan? Kalau iya, hukuman seperti apa yang orangtua 

berikan berikan? 

Jawab: Tidak mbak 

5. Dengan cara apa orangtua memberikan perhatian pada anda ketika anda 

mendapat prestasi? 

Jawab: Terkadang mbak, tapi ya jarang 

 

C. Pendidikan Budi Pekerti Anak Hubungannya dengan diri sendiri 

1. Apakah anda selalu merapikan tempat tidur setelah bangun tidur? 

Jawab: Tidak pernah 

2. Apakah anda selalu diajarkan kerapian dalam berpakaian? 

Jawab: Iya,saya selalu rapi dalam berpakaian. 

3. Apakah anda selalu diajarkan disiplin pada orangtua dalam segala hal? 

Jawab: Ya..saya selalu tepat dalam melakukan semuanya 

4. Apakah anda selalu diajarkan pada orangtua anda untuk membersihkan 

rumah setiap hari? 

Jawab: Saya diajarkan mbak, setiap hari saya membersihkan rumah. 
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D. Pendidikan Budi Pekerti Anak Hubungannya dengan Alam Sekitar 

1.  Apakah anda selalu membuang sampah pada tempatnya? 

awab: Masih sering lupa mbak  

2. Apakah anda selalu menyapu rumah setiap hari? 

Jawab: Biasanya ibu yang nyapu 

3. Apakah anda selalu mengikuti kerja baktidi desa? 

Jawab: Nggak pernah mbak 

4. Apakah anda mempunyai tanaman? Jika punya, apakah anda selalu 

menyiraminya? 

Jawab: Punya mbak, tapi biasanya ibu yang ngrawat.. 
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PEDOMAN WAWANCARA 

Nama  : Aji 

Umur  : 14 Tahun 

Pendidikan : SLTP 

Nama orangtua: Partiyah 

 

  Pertanyaan mengenai Pola Asuh Orangtua dalam Pendidikan Budi Pekerti 

Anak Usia Remaja di Desa Blambangan Kecamatan Bawang Kabupaten 

Banjarnegara  

 

A. Pendidikan Budi Pekerti Anak Hubungannya dengan Tuhan 

1. Apakah anda selalu mendapat pengetahuan tentang agama dari orangtua? 

Jawab: Ya mbak, biasanya saya disuruh ibu sholat dan diceramahin 

tentang agama. 

2. Apakah anda selalu sholat 5 waktu? 

Jawab: Kadang 5 waktu, kadang enggak mbak.  

3. Apakah anda selalu sholat berjamaah? 

Jawab: Kadang iya kadang enggak mbak 

4. Apakah anda sering ikut kegiatan pesantren kilat di Desa? 

Jawab: Ya dulu waktu SD saya selalu ikut 

 

B. Pendidikan Budi Pekerti Anak Hubungannya dengan sesama manusia 

1. Apakah anda berbahasa krama pada orangtua? 

Jawab: Hehehehe...jarang mbak. 

2. Apakah anda sering berpamitan kepada orangtua jika keluar rumah? 

Jawab: Kadang-kadang pamit kadang-kadang tidak pamit. 

3. Apakah anda selalu mendapat ijin dari orangtua jika keluar rumah? 
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Jawab: Saya selalu mendapat ijin dari ibu mbak. 

4. Apakah anda pernah mendapatkan hukuman dari orangtua jika anda 

melakukan kesalahan? Kalau iya, hukuman seperti apa yang orangtua 

berikan berikan? 

Jawab: saya enggak pernah mendapat hukuman dari ibu mbak 

5. Dengan cara apa orangtua memberikan perhatian pada anda ketika anda 

mendapat prestasi? 

Jawab: Saya tidak pernah diberikan hadiah, ibu hanya memberikan 

motivasi buat saya. 

 

C. Pendidikan Budi Pekerti Anak Hubungannya dengan diri sendiri 

1. Apakah anda selalu merapikan tempat tidur setelah bangun tidur? 

Jawab: Ya mbak.. saya selalu merapikan tempat tidur, tapi kadang-

kadang tidak. 

2. Apakah anda selalu diajarkan kerapian dalam berpakaian? 

Jawab: Iya,saya selalu rapi dalam berpakaian. 

3. Apakah anda selalu diajarkan disiplin pada orangtua dalam segala hal? 

Jawab: Saya selalu diajarkan mbak, karena itu kewajiban saya. 

4. Apakah anda selalu diajarkan pada orangtua anda untuk membersihkan 

rumah setiap hari? 

Jawab: Saya diajarkan mbak, setiap hari saya membersihkan rumah. 
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D. Pendidikan Budi Pekerti Anak Hubungannya dengan Alam Sekitar 

1. Apakah anda selalu membuang sampah pada tempatnya? 

Jawab: Saya sering lupa membuang sampah pada tempatnya 

2. Apakah anda selalu menyapu rumah setiap hari? 

Jawab: Ya mbak, tapi kadang yang nyapu saya tapi kadang juga ibu 

mbak 

3. Apakah anda selalu mengikuti kerja bakti di desa? 

Jawab: Nggak pernah mbak 

4. Apakah anda mempunyai tanaman? Jika punya, apakah anda selalu 

menyiraminya? 

Jawab: Ya saya punya kembang, tapi enggak setiap hari nyiraminya 
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PEDOMAN WAWANCARA  

Nama  : Nani 

Umur  : 13 Tahun 

Pendidikan : SLTP 

Nama orangtua: Siti Kadhiroh 

 

  Pertanyaan mengenai Pola Asuh Orangtua dalam Pendidikan Budi Pekerti 

Anak Usia Remaja di Desa Blambangan Kecamatan Bawang Kabupaten 

Banjarnegara  

 

A. Pendidikan Budi Pekerti Anak Hubungannya dengan Tuhan 

 

1. Apakah anda selalu mendapat pengetahuan tentang agama dari orangtua? 

Jawab: Ya..biasanya saya selalu dituturi ibu tentang agama mbak 

2. Apakah anda selalu sholat 5 waktu? 

Jawab: Ya... 

3. Apakah anda selalu sholat berjamaah? 

Jawab: Ya mbak walaupun tidak selalu 

4. Apakah anda sering ikut kegiatan pesantren kilat di Desa? 

Jawab: Ya saya selalu ikut 

 

B. Pendidikan Budi Pekerti Anak Hubungannya dengan sesama manusia 

1. Apakah anda berbahasa krama pada orangtua? 

Jawab: Ya..kadang-kadang saya berbahasa krama dengan orangtua. 

2. Apakah anda sering berpamitan kepada orangtua jika keluar rumah? 

Jawab: Kadang-kadang pamit kadang-kadang tidak pamit. 

3. Apakah anda selalu mendapat ijin dari orangtua jika keluar rumah? 

Jawab: Tidak 
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4. Apakah anda pernah mendapatkan hukuman dari orangtua jika anda 

melakukan kesalahan? Kalau iya, hukuman seperti apa yang orangtua 

berikan berikan? 

Jawab: Ibu saya tidak pernah memberikan hukuman pada saya, paling 

saya hanya dimarahi saja. 

5. Dengan cara apa orangtua memberikan perhatian pada anda ketika anda 

mendapat prestasi? 

Jawab: Ibu saya tidak pernah memberikan hadiah, ibu hanya memberikan 

motivasi buat saya. 

 

C. Pendidikan Budi Pekerti Anak Hubungannya dengan diri sendiri 

1. Apakah anda selalu merapikan tempat tidur setelah bangun tidur? 

Jawab: Kalau saya enggak males saya merapikannya, tapi kalau meles ya 

enggak mbak 

2. Apakah anda selalu diajarkan kerapian dalam berpakaian? 

Jawab: Iya,saya selalu diajarkan rapi dalam berpakaian. 

3. Apakah anda selalu diajarkan disiplin pada orangtua dalam segala hal? 

Jawab: Saya selalu diajarkan mbak, karena itu kewajiban saya. 

4. Apakah anda selalu diajarkan pada orangtua anda untuk membersihkan 

rumah setiap hari? 

Jawab: Saya diajarkan mbak, setiap hari saya membersihkan rumah. 
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D. Pendidikan Budi Pekerti Anak Hubungannya dengan Alam Sekitar 

1. Apakah anda selalu membuang sampah pada tempatnya? 

Jawab: Jarang mbak masih sering lupa 

2. Apakah anda selalu menyapu rumah setiap hari? 

Jawab: saya melakukannya setiap hari mbak 

3. Apakah anda selalu mengikuti kerja baktidi desa? 

Jawab: kadang-kadang mbak 

4. Apakah anda mempunyai tanaman? Jika punya, apakah anda selalu 

menyiraminya? 

Jawab: Saya enggak punya tanaman mbak 
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Gambar 1. Wawancara dengan Ibu Saonah 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2. Wawancara dengan Ibu Mutini 

 

 



137 

 

137 

 

 

 

Gambar 3. Wawancara dengan Ibu Haminah 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 4. Wawancara dengan Ibu Partiyah 
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Gambar 5. Wawancara dengan Ibu Siti Kadhiroh 

   

 

 

 

 

 


