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LAMPIRAN-LAMPIRAN 

LAMPIRAN 1.PEDOMAN WAWANCARA 

 Dalam penelitian ini, peneliti melakukan wawancara yang tidak terstruktur. 

Peneliti sudah menyiapkan beberapa pertanyaan yang secara umum untuk 

memperoleh jawaban dari rumusan masalah terkait pola asuh orang tua tunggal 

dalam memperkuat keberagamaan Islam anak di Desa Ngrowo Kecamatan 

Bangsal Kabupaten Mojokerto. Beberapa pertanyaan yang diajukan kepada 

informan : 

A. Wawancara Kepala Desa Ngrowo 

1. Berapa dusun yang ada di Desa Ngrowo? 

2. Berapa jumlah penduduk desa Ngrowo ? 

3. Berapa luas desa Ngrowo? 

4. Desa Ngrowo berbatasan dengan desa mana saja? 

5. Apa saja mata pencarian penduduk desa Ngrowo ? 

6. Agama apa saja yang dianut oleh penduduk desa Ngrowo? 

7. Berapa jumlah instansi pendidikan formal dan non formal di desa 

Ngrowo? 

8. Berapa jumlah masjid dan musholla yang ada di desa Ngrowo ? 

9. Berapa jumlah orang tua tunggal yang ada di desa Ngrowo ? 

10. Bagaimana kegiatan keagamaan yang ada di desa Ngrowo ? 

B. Wawancara Orang tua Tunggal desa Ngrowo 

1. Bagaimana latar belakang bapak / ibu  sehingga menjadi orang 

tua tunggal ? 

2. Sudah berapa lama bapak / ibu menjadi orang tua tunggal ? 

3. Berapa jumlah anak yang bapak / ibu miliki ? 

4. Apa pekerjaan bapak / ibu sehari-hari ? 

5. Anak bapak / ibu masih sekolah atau sudah bekerja ? 
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6. Bagaimana pola asuh yang bapak / ibu terapkan untuk 

memperkuat keberagamaan islam pada anak-anak ? 

7. Apa yang melatar belakangi bapak / ibu melakukan pola asuh 

tersebut ? 

8. Apa tujuan bapak / ibu memberikan pola asuh tersebut pada 

anak? 

9. Bagaimana respon anak terhadap pola asuh yang diterapkan ? 

10. Apa saja hal-hal yang bapak / ibu tekankan kepada anak-anak 

terutama dalam hal agama ? 

11. Apa yang bapak / ibu lakukan ketika anak tidak mematuhi apa 

yang bapak / ibu perintahkan ? 

12. Apakah bapak / ibu juga memberikan contoh kepada anak-anak 

terkait ibadah atau bersikap baik terhadap sesama ? 

13. Apakah anak bapak / ibu selalu melakukan sholat lima waktu ? 

14. Apakah anak bapak / ibu membaca doa ketika hendak melakukan 

sesuatu ? 

15. Bagaimana nilai agama yang diperoleh anak bapak / ibu di 

sekolah ? 

16. Ketika bulan ramadhan, apakah anak bapak / ibu berpuasa 

penuh? 

17. Apakah anak bapak / ibu ketika hendak pergi sekolah, mengaji, 

atau pergi kemanapun meminta izin bapak / ibu dan bersalaman ? 
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LAMPIRAN 2. PEDOMAN OBSERVASI 

Selain wawancara, peneliti juga melakukan observasi untuk 

mengetahui kesesuaian data yang dihasilkan dari wawancara dengan 

keadaan di lapangan. Observasi ini dilakukan peneliti dengan cara 

melihat dan mendengar segala sesuatu yang terjadi di lingkungan 

tempat tinggal orang tua tunggal di desa Ngrowo. Diantara hal-hal 

yang akan di observasi oleh peneliti antara lain.  

No. Objek Observasi Terlaksana 
Tidak 

Terlaksana 

1. Pola asuh orang tua tunggal 

kepada anak 

  

2. Keberagamaan islam anak 

orang tua tunggal  

  

3. Keaktifan anak-anak orang tua 

tunggala dalam sholat 

berjama’ah 
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LAMPIRAN 3. DAFTAR GAMBAR 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 1. Wawancara dengan Bapak Kusmayadi 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2. Wawancara dengan Subyek pertama Ibu Winarmi 
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Gambar 3. Wawancara dengan subyek kedua ibu Hermin  

 


