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LAMPIRAN 

 

 

A. Ayat  

No Surat/Ayat Hal Terjemahan 

1.  َْ َعْن اَبِ

ىَُرْيَرةََرِضَي هللاُ َعْنوُ قاََل : 

ُل هللاِ َصلََّ هللاُ َعلَْيِو  ٌْ قَاَل َرُس

َسلََّم : ُكل   ًَ  

اهُ  ٌَ لَُذَعَل اْلفِْطَرِةفَاَبَ ٌْ ٍد يُ ٌْ لُ ٌْ َم

َر نِِو  ًْ يُنَصِّ َدانِِو اَ ٌِّ َسنِِو يُيَ يَُمجِّ

ُمْسلمْ  ًَ اهُ اْلبَُخاِرٍ  ًَ  )َر

3 Manusia memiliki potensi sejak anak 

lahir didunia, oleh karena itu manusia 

sering dikenal educated people 

(manusia terdidik). Potensi tersebut 

adalah kekuatan yang akan membuat 

manusia hebat dan berkembang 

menjadi sempurna. Kekuatan dan 

kemampuan untuk menghadapi 

lingkungan keluarga serta lingkungan 

sosial. Masalah yang umum muncul 

anak dibiarkan, ditelantarkan, ditakuti, 

dan akhirnya kurang dapat bimbingan 

bagi perkembangan dan pertumbuhan 

anak usia dini. Posisi orang tua sangat 

berperan penting bagi perkembangan 

dan pertumbuhan anak agar sesuai 

harapan. Hal ini didasarkan kepada 

hadits berikut ini 

Dari Abu Hurairah R.A, Ia 

berkata: Rasulullah SAW bersabda: 

“Setiap anak dilahirkan dalam keadaan 

suci, ayah dan ibunyalah yang 

menjadikan Yahudi, Nasrani, atau 

Majusi.” (HR. Bukhori dan Muslim). 

 

 

B. Instrumen yang digunakan saat Penelitian 

1. Keluarga KY 

No Pertanyaan Jawaban 

a. Bagaimana pola pola asuh 

orang tua ketika anak berada di 

lingkungan keluarga? 

 

Amun anak sudah di rumah nih 

paling aku kasih makan, suruh tidur 

itu pang habis tu kedada lagi 
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b. Apa saja yang dilakukan orang 

tua kepada anak saat anak 

pulang sekolah? 

 

Amun anak sudah pulang sekolah nih 

paling aku kasih makan, suruh tidur 

itu pang habis tu kedada lagi 

 

c. Apakah orang tua memberikan 

peraturan ketika anak berada di 

rumah? 

 

Jarang pang memberi peraturan ke 

anak paling kalo inya kada bisa 

dipadahi banar ai baru aku kasi 

peraturan 

d. Apakah orang tua memberikan 

peraturan ketika anak berada 

dilingkungan sosial? 

 

Paling aku padahi banar ai jangan 

main dibatang amun main di batang 

paling aku kada kasih uang jajan 

e. Apakah orang tua memberikan 

perintah yang baik dan yang 

tidak baik kepada anak?  

 

Amun menurut ku baik haja pang 

sesuai di lingkungan sekitar jua dari 

didikan orang tua jaman bahari jua 

aku nih 

f. Bagaimana orang tua 

menerapkan pola asuh yang 

baik menurut versi ibu? 

 

Pola asuh yang baik amun menurut 

ku beri makan anak, tidur yang 

cukup, sama menyekolahkan anak 

g. Apa yang orang tua lakukan 

saat anak tidak mau mendengar 

larangan orang tua? 

 

Amun inya inya nih kalo kada 

dengarkan aku paling aku kada kasih 

uang jajan sama cubit itu pang biar 

inya jera kada ngulang lai toh 

h. Hukuman apa yang ibu berikan 

kepada anak ketika anak tidak 

mau melakukan apa yang 

disuruh ibu? 

 

Inya kalo kada dengarkan aku sampe 

kering gigi ia ae dah langsung pukul 

di kaki aja pang 

 

i. Ketika anak mencapai sesuatu 

misalnya dapat nilai bagus 

respon seperti apa yang ibu 

tunjukkan kepada anak? 

 

Amun aku kedada beri apa apa pang 

paling senang anak bisa dapat juara 

kalo sekolah tu 

j. Apakah orang tua memberikan 

hadiah kepada anak apabila 

anak mencapai sesuatu yang 

bermanfaat bagi lingkungan 

keluarga ataupun lingkungan 

sosial? 

 

Kedada pang beri hadiah 
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2. Keluarga JI 

No Pertanyaan Jawaban 

a. Bagaimana pola asuh orang tua 

ketika anak berada di 

lingkungan keluarga? 

 

Amun anak sudah di lingkungan 

keluarga biasanya ulun suruh bantu 

mama cuci piring sama merapikan 

rumah lawan jua ulun memadahinya 

ke anak pelan-pelan kada terlalu 

serius, bersih-bersihnya sama-sama 

ngerjakan 

b. Apa saja yang dilakukan orang 

tua kepada anak saat anak 

pulang sekolah? 

 

Amun anak sudah di lingkungan 

keluarga habis sekolah anak disuruh 

mandi, makan, sholat, dan tidur siang 

c. Apakah orang tua memberikan 

peraturan ketika anak berada di 

rumah? 

 

Kedada pan ulun memberi peratura 

ke anak paling kalo anak salah ulun 

padahi begemetan 

d. Apakah orang tua memberikan 

peraturan ketika anak berada 

dilingkungan sosial? 

 

Biasanya ulun nyuruh anak jangan 

main dibatang, bahaya 

e. Apakah orang tua memberikan 

perintah yang baik dan yang 

tidak baik kepada anak?  

 

Amun menurut ku baik haja pang 

sesuai di lingkungan orang tua ulun 

bahari 

f. Bagaimana orang tua 

menerapkan pola asuh yang 

baik menurut versi ibu? 

 

Pola asuh yang baik amun menurut 

ulun menyekolahkan anak, memberi 

pakaian yang layak, memberi makan, 

dan minum 

g. Apa yang orang tua lakukan 

saat anak tidak mau mendengar 

larangan orang tua? 

 

Amun anak kada dengarkan paling 

ulun melihat dulu apa yang anak 

kerjakan misalnya ngerjakan PR kah 

kada papa tapi kalo misalnya anak 

lagi main diluar dan kada mandangar 

ulun larangan ulun paling ulun 

melarang anak main lagi diluar 

h. Hukuman apa yang ibu berikan 

kepada anak ketika anak tidak 

mau melakukan apa yang 

disuruh ibu? 

 

Amun anak kada mandangar 

larangan ulun tuh paling ulun kada 

nyuruh lagi anak main diluar rumah 

i. Ketika anak mencapai sesuatu 

misalnya dapat nilai bagus 

respon seperti apa yang ibu 

tunjukkan kepada anak? 

Amun menurut ulun pasti senang 

anak dapat nilai bagus 
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j. Apakah orang tua memberikan 

hadiah kepada anak apabila 

anak mencapai sesuatu yang 

bermanfaat bagi lingkungan 

keluarga ataupun lingkungan 

sosial? 

 

Kedada pang beri hadiah soalnya 

ekonomi jua ulun 

 

3. Keluarga SJ 

No Pertanyaan Jawaban 

a. Bagaimana pola asuh orang tua 

ketika anak berada di 

lingkungan keluarga? 

 

Anak melakukan sendiri kalo ingin 

makan, cuci baju, bersih rumah, dan 

masak 

b. Apa saja yang dilakukan orang 

tua kepada anak saat anak 

pulang sekolah? 

 

Amun anak sudah di rumah paling 

ulun suruh anak ngambil sorang 

makanan kalo sudah ulun yang 

masak 

c. Apakah orang tua memberikan 

peraturan ketika anak berada di 

rumah? 

 

Amun anak sudah di rumah paling 

ulun suruh anak ngambil sorang 

makanan kalo sudah ulun yang 

masak 

d. Apakah orang tua memberikan 

peraturan ketika anak berada 

dilingkungan sosial? 

 

Kedada pang soalnya abahnya kerja 

jarang ada di rumah 

e. Apakah orang tua memberikan 

perintah yang baik dan yang 

tidak baik kepada anak?  

 

Amun menurut kami baik haja pang 

diliha jua dari lingkungan sekitar 

gimana orang tua mengasuh anak 

f. Bagaimana orang tua 

menerapkan pola asuh yang 

baik menurut versi ibu? 

 

Pola asuh yang baik amun menurut 

ulun pribadi bisa bermain bersama 

anak tapi kayapa ibunya meninggal, 

dan abah nya kerja terus jarang ada 

di rumah 

g. Apa yang orang tua lakukan 

saat anak tidak mau mendengar 

larangan orang tua? 

 

Amun anak kada mendengar 

larangan ulun paling ulun pukul dan 

dibiarkan aja pang kena anak ampih 

sorangan kalo menangis 

h. Hukuman apa yang ibu berikan 

kepada anak ketika anak tidak 

mau melakukan apa yang 

Ulun beri pukul aja pang supaya 

anak jera, tapi kadang ulun biarkan 

aja 
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disuruh ibu? 

 

i. Ketika anak mencapai sesuatu 

misalnya dapat nilai bagus 

respon seperti apa yang ibu 

tunjukkan kepada anak? 

 

Pasti senang 

j. Apakah orang tua memberikan 

hadiah kepada anak apabila 

anak mencapai sesuatu yang 

bermanfaat bagi lingkungan 

keluarga ataupun lingkungan 

sosial? 

 

Kedada pang beri hadiah soalnya 

faktor ekonomi jua kurang 
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C. Dokumentasi    

a. Surat Permohonan Seminar Proposal 
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b. Catatan Seminar Proposal Skripsi 
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c. Surat Persetujuan Riset dari Dekan Fakultas Tarbiyah dan Keguruan 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

d. Surat Rekomendasi Penelitian dari Kesbangpol Marabahan 
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e. Surat Rekomendari Penelitian dari Kesbangpol Marabahan 

 

 
 

 



87 
 

 
 

f. Catatan Konsultasi Bimbingan Skripsi 
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