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LAMPIRAN I 

No  Bab Hal Terjemah  

1 1  Hai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan 

keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia 

dan batu, penjaganya malaikat-malaikat yang kasar, keras, dan 

tidak mendurhakai Allah terhadap apa yang diperintahkan-Nya 

kepada mereka dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkan. 

2 2  Sungguh, telah ada pada (diri) Rasulullah itu suri teladan yang 

baik bagimu (yaitu) bagi orang yang mengharap (rahmat) Allah 

dan (kedatangan) hari kiamat dan yang banyak mengingat Allah. 

3 2  Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu melanggar 

syiar-syiar kesucian Allah, dan jangan (melanggar kehormatan) 

bulan-bulan haram, jangan (mengganggu) hadyu (hewan-hewan 

kurban) dan qala'id (hewan-hewan kurban yang diberi tanda), dan 

jangan (pula) mengganggu orang-orang yang mengunjungi 

Baitulharam; mereka mencari karunia dan keridaan Tuhannya. 

Tetapi apabila kamu telah menyelesaikan ihram, maka bolehlah 

kamu berburu. Jangan sampai kebencian(mu) kepada suatu kaum 

karena mereka menghalang-halangimu dari Masjidilharam, 

mendorongmu berbuat melampaui batas (kepada mereka). Dan 

tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan 

takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan 

permusuhan. Bertakwalah kepada Allah, sungguh, Allah sangat 

berat siksaan-Nya.” 
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LAMPIRAN II 

CATATANDOKUMENTASI 

(FOTO) 

KODE : CDF.01 

TEMPAT : Komplek Dalam Sakti 

Foto  Deskripsi  

 

CDF.01.1 Perumahan 

warga di Komplek 

Dalam Sakti 

 

CDF.01.2 Pos kamling 
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CATATANDOKUMENTASI 

(FOTO) 

KODE : CDF.02 

TEMPAT : Komplek Dalam Sakti 

Foto  Deskripsi  

 

CDF.02.1  

Wawancara dengan orang 

tua GB 

 

CDF.02.2  

Wawancara dengan orang 

tua NA 
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CATATANDOKUMENTASI 

(FOTO) 

KODE : CDF.03 

TEMPAT : Komplek Dalam Sakti 

Foto  Deskripsi  

 

CDF.03.1 

Wawancara dengan orang 

tua AA 

 

CDF.03.2 

Anak saat bermain dengan 

teman-temannya 
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CATATANDOKUMENTASI 

(FOTO) 

KODE : CDF.04 

TEMPAT : Komplek Dalam Sakti 

Foto  Deskripsi  

 

CDF.04.1  

Anak saat bermain dengan 

temannya 

 

CDF.04.2 

Anak saat bermain dengan 

temannya 
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CATATANDOKUMENTASI 

(FOTO) 

KODE : CDF.05 

TEMPAT : Komplek Dalam Sakti 

Foto  Deskripsi  

 

CDF.05.1 

Anak saat senam dengan 

temannya 
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LAMPIRAN III 

CATATAN LAPANGAN 

( Wawancara Ketua RT) 

Kode : CL.W.K.RT 

Hari, Tanggal : Minggu, 28 februari 2021 

Waktu  : 08.00 – 09.00 WITA 

Lokasi : Rumah Ketua Rt 

No  Pertanyaan  Jawaban  

1 Berapa jumlah penduduk yang ada 

di Komplek Dalam Sakti? 

Untuk jumlah penduduk ada 137 KK, 

499 jiwa, laki-laki 247 orang dan 

perempuan 252 orang.  

2 Apa saja pekerjaan warga di 

Komplek Dala m Sakti? 

Sebagian besar warga bekerja sebagai 

wiraswasta, ada juga pedagang, buruh 

harian lepas, PNS dan Polri  

3 Apa saja latar belakang pendidikan 

orang tua di Komplek Dalam Sakti? 

Latar belakang pendidikan warga 

sebagian besar lulusan SMA/sederajat, 

SD dan ada juga yang Sarjana  

4 Sarana dan prasarana apa saja yang 

ada di Komplek Dalam Sakti? 

Karena baru pemekaran tanah dari 

Rt.23 jadi belum ada sarana dan 

prasarana yang dimiliki oleh Rt.49, 

untuk kedepannya sudah ada rencana 

untuk pembangunan/rehab Pos kamling 

serta melengkapi sarana angkutan 

semacam mobil BPK/Ambulan yang 

nantinya bisa digunakan untuk 

keperluan warga. Tapi masih sebatas 

rencana. 

5 Berapa kepala keluarga yang 

memiliki anak usia 4 sampai 5 

tahun? 

Ada 18 Kepala Keluarga dengan 

jumlah anak 18 orang. Laki-laki 9 

orang dan perempuan 9 orang. Dari 18 

kepala keluarga masing-masing 
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memiliki 1 orang anak 

6 Berapa luas tanah di Komplek 

Dalam Sakti? 

Dari perkiraan yang kami hitung secara 

manual yang terdiri dari bangunan dan 

jalan luas tanahnya sekitar 285m
2
. 
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CATATAN LAPANGAN 

( Wawancara Orang Tua Anak GA) 

Kode : CL.W.O.A.GA 

Hari, Tanggal : Selasa, 02 maret 2021 

Waktu  : 13.00 – 14.00 WITA 

Lokasi : Rumah Ibu 

Responden  : Ibu Hanifah 

Umur : 40 Tahun 

Pekerjaan  : Berjualan kacang 

No Pertanyaan  Jawaban  

1 Apa latar belakang pendidikan ibu? Aku nih lulusan SD haja 

2 Bagaimana cara ibu membagi 

waktu antara bekerja dan mendidik 

anak? 

Malam tu pang lagi waktunya. Jadi 

antara maghrib sampai isya tuh sambil 

menguyak kacang keitu pang aku 

caranya. Kena sambil bekisahan inya 

tadi apa haja yang digawi lawan 

dilajari mengaji iqro. Inya amun siang 

kaini nih bejalanan anaknya.  

3 Menurut ibu apakah penting 

menerapkan pola asuh dalam 

mendidik anak? 

Penting pang menurutku. 

4 Pola asuh seperti apa yang 

diterapkan ibu untuk mendidik 

anak? 

Pola asuh demokratis 

5 Apa saja faktor pendukung anda 

dalam menerapkan pola asuh 

demokratis? 

Pengalaman sendiri pang aku dari 

orang tuaku jadi kuterapkan gasan 

anakku. 

6 Apa saja faktor penghambat dalam Kebanyakan anaknya pang lah, maju 
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menerapkan pola asuh demokratis? sorang haja jadi paksa mamanya 

mengalah dulu. Mun lawan abahnya 

nih kami sama haja pang pola asuhnya 

jadi kadada yang pina karas. Anaknya 

nih cepat bosan jadi kaina bila apa apa 

besasarik. 

7 Apakah manfaat ketika anda 

menerapkan pola asuh demokratis? 

Anaknya tuh jadi terbuka lawan orang 

tuanya. Jadi inya misal ada apa-apa 

nyaman kaitu nah bekisah lawan 

mamanya. Intinya tenyaman lah 

beinteraksi lawan anak lebih akrab. 

8 Bagaimana cara ibu agar anak 

memiliki rasa empati dengan 

teman? 

Paling dicontoh akan. Misalnya nih lah 

ikam dipukul kaka sakitlah, nah kaitu 

jua kaka misal dipukul. Jadi di 

sayangilah jangan dipukul. Kaitu pang 

aku mencontohakan nya. 

9 Bagaimana cara ibu agar anak mau 

berbagi, menolong dan membantu 

teman? 

Balum tapi mau lagi inya masih kada 

tapi mengerti. Soalnya inya dirumah 

nih paling halus jadi inya merasa 

paling disayangi hen. 

10 Bagaimana cara ibu agar anak bisa 

menahan perasaan dan 

mengendalikan reaksi? (Marah 

tetapi tidak memukul) 

Balum bisa pang lagi inya. Jadi inya 

masih meluapkan. Misal inya bulik 

bekawanan menangis paling kaina 

kutakuni. Ikam tadi menapa garang 

misal meanu ampun kawan habistu 

dianu kawan nya. Paling kuberi 

pengertian pantasai itu tuh ampun 

kawan amun pun pian dirumah. Missal 

kada ampih jua paling kulihat akan ai 

lagi inya kena ampih sorang ha 

menangis. 

11 Bagaimana cara ibu agar anak 

menaati peraturan yang berlaku 

dalam suatu permainan? 

Mun itu anakku sudah mulai bisa pang 

jadi dirancaki haja inya dibawai 

bekawanan lawan kawan kawannya. 

Tapi takana masih ada pang kaya rasa 

ah ini punyaku jer. 

12 Apa yang ibu lakukan jika anak 

tidak mau menuruti perintah anda? 

Apalah kadadai paling di diamakan ai 

dahulu.  

13 Hukuman apa yang ibu berikan jika 

anak tidak mau melakukan apa 

yang diperintahkan orang tua? 

Hukuman apalah kadadai pang, inya 

anaknya nih telain pang dari yang lain. 

Jadi rancak tuh bila apa-apa ku diam 

akan haja dulu hanyar kena dipadahi. 



90 

 

Misal inya salah dinasehati 

14 Apa saja bentuk peran yang ibu 

berikan dalam menerapkan pola 

asuh demokratis untuk 

perkembangan emosional anak? 

Banyakai kaya kusekolah akan, 

kebutuhannya kucukupi, kusekolah 

akan diTK alqur’an supaya bisa 

mengaji, mun kaya kasih saying tuh 

pasti ai hen sebarataan kuitan saying 

lawan anaknya. 
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CATATAN LAPANGAN 

(Wawancara Orang Tua Anak N) 

Kode : CL.W.O.A.N
 

Hari, Tanggal : Selasa, 02 maret 2021 

Waktu  : 14.00 – 14.45 WITA 

Lokasi : Rumah Ibu NA 

Responden  : Ibu  Tita 

Umur : 29 Tahun 

Pekerjaan  : Ibu rumah tangga 

No Pertanyaan  Jawaban  

1 Apa latar belakang pendidikan ibu 

dan suami? 

SMA 

2 Bagaimana cara ibu membagi 

waktu antara bekerja dan mendidik 

anak? 

Aku ibu rumah tangga haja pang lah 

jadi dirumah haja. 

3 Menurut ibu apakah penting 

menerapkan pola asuh dalam 

mendidik anak? 

Penting  

4 Pola asuh seperti apa yang 

diterapkan ibu untuk mendidik 

anak? 

Pola asuh demokratis 

5 Apa saja faktor pendukung anda 

dalam menerapkan pola asuh 

demokratis? 

Faktor pendukungnya ulun melihat 

dari mama pang keitu nah keapa cara 

sidin mendidik anak. Jadi ulun 

terapkan hen kewadah anak ulun 

6 Apa saja faktor penghambat dalam 

menerapkan pola asuh demokratis? 

Paling anaknya pang. Soalnya inya nih 

anak satu-satunya hen jadi inya ungah 

missal bekakawanan tuh kaya handak 



92 

 

berkuasa hen. 

7 Apakah manfaat ketika anda 

menerapkan pola asuh demokratis? 

Tenyaman pang meatur soalnya kaya 

jadi lebih dekat keitu nah. Tekana 

missal inya menangis kawa haja keitu 

dipadahi disuruh beranai. 

8 Bagaimana cara ibu agar anak 

memiliki rasa empati dengan 

teman? 

Misalnya inya belanja makanan tuh 

nah ada kawan nya yang kadada beduit 

gasan belanja ulun suruh barii kawan 

jer ulun maras kawan 

9 Bagaimana cara ibu agar anak mau 

berbagi, menolong dan membantu 

teman? 

Inya nih kan anak satu-satunya, paling 

disuruh bekakawanan lawan 

kekawanan nya yang seumuran atau 

yang tehalus supaya inya tahu di ading. 

Jadi inya bisa berbagi lawan kawan-

kawan nya. 

 10 Bagaimana cara ibu agar anak bisa 

menahan perasaan dan 

mengendalikan reaksi? (Marah 

tetapi tidak memukul) 

Kada bisa pang balum pasti diluapakan 

nya amuk. Paling didiamakn pang atau 

ditenangakan. Kuitan nya harus sabar 

kada kawa emosional amun emosional 

kena tepukul anaknya, makanya baik 

kita mengalah sambil dipapadahi 

anaknya jua.  

11 Bagaimana cara ibu agar anak 

menaati peraturan yang berlaku 

dalam suatu permainan? 

Bisa haja pang sudah inya, dirancaki 

bekakawanan haja. Tapi mun sudah 

muyak inya kena ampih. Soalnya kan 

inya nih katuju dirumah haja 

12 Apa yang ibu lakukan jika anak 

tidak mau menuruti perintah anda? 

Didiam akan haja pang dulu. Soalnya 

kada tapi kawa banyak muntung anak 

ulun nih inya bisa sorang haja. 

Misalnya disuruh nak simpuni mainan, 

kada disimpuninya kada. Jadi liatakan 

ja, kena lawas kelawasan disimpuninya 

haja sorangan kada salang disuruh, bila 

disuruh inya malah kada hakun. 

13 Hukuman apa yang ibu berikan jika 

anak tidak mau melakukan apa 

yang diperintahkan orang tua? 

Kalo hukuman tuh kadada pang paling 

dimarahi haja. 

14 Apa saja bentuk peran yang ibu 

berikan dalam menerapkan pola 

asuh demokratis untuk 

perkembangan emosional anak? 

Yang terbaik pang sudah menurutku. 

Kaya kusekolah akan, kebutuhan inya, 

susu, mainan. Kalo misalnya inya 

rajinkah apakah ada rezekinya ditukar 

akan lebih. Kasih saying tuh sudahnya 
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ai karena inya nih anak satu-satunya 

pang.  
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CATATAN LAPANGAN 

(Wawancara Orang Tua Anak AS) 

Kode : CL.W.O.A.AS 

Hari, Tanggal : Rabu, 03 maret 2021 

Waktu  : 13.00 – 14.00 WITA 

Lokasi : Rumah Ibu 

Responden  : Ibu  sa’dah 

Umur : 32 Tahum 

Pekerjaan  : Guru 

No Pertanyaan  Jawaban  

1 Apa latar belakang pendidikan ibu 

dan suami? 

S1  

2 Bagaimana cara ibu membagi 

waktu antara bekerja dan mendidik 

anak? 

Anakku umpat kekantor jadi inya 24 

jam lawan mamanya. Dikantor tuh 

inya sambil sekolah online jua. Mun 

dirumah paling pas malam imbah 

maghrib inya dilajari membaca iqro 

lawan mamanya. 

3 Menurut ibu apakah penting 

menerapkan pola asuh dalam 

mendidik anak? 

Penting  

4 Pola asuh seperti apa yang 

diterapkan ibu untuk mendidik 

anak? 

Pola asuh demokratis 

5 Apa saja faktor pendukung anda 

dalam menerapkan pola asuh 

demokratis? 

Amun aku belajar diyoutube pang, 

membaca baca jua. Amun keturunan 

dari kuitan kada pang soalnya mamaku 

tuh otoriter tapi mun abahku 
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demokratis pang. 

6 Apa saja faktor penghambat dalam 

menerapkan pola asuh demokratis? 

Anaknya nih telain pang orangnya 

kada kaya kakanya. Amun si AS nih 

harus dibujuki tu pang bila kada inya 

bisa besasarik memukul. Jadi harus 

sabar pang. 

7 Apakah manfaat ketika anda 

menerapkan pola asuh demokratis? 

Yang pasti jadi lebih akrab lawan anak. 

Anaknya sudah mulai mau berbagi 

lawan orang dehulu tuh kada mau lalu 

8 Bagaimana cara ibu agar anak 

memiliki rasa empati dengan 

teman? 

Dipadahi ai anaknya. Misalnya tuh nah 

teman AS inya lagi sakit kesian inya 

kita do’akan yu supaya inya lekas 

sembuh 

9 Bagaimana cara ibu agar anak mau 

berbagi, menolong dan membantu 

teman? 

Belajar dikawan akan lawan anak 

orang yang seumuran diparak rumah 

jadi inya terbiasa hen bemainan 

berbagi lawan kawan nya, sambil 

dipadahi ai jua. 

10 Bagaimana cara ibu agar anak bisa 

menahan perasaan dan 

mengendalikan reaksi? (Marah 

tetapi tidak memukul) 

Dehulu tuh anaknya nih katuju 

memukul bila sarik tapi mun wahini 

sudah kada lagi karena rancak dipadahi 

misal memukul orang tuh kada baik. 

Lawan jua dicontoh akan misalnya 

inya memukul orang, kita suruh inya 

pukul dirinya sorang. Takuni keapa 

rasanya sakitlah? Nah keitu rasanya 

missal pian mukul kawan. Jadi jangan 

lagi lah memukul orang. 

11 Bagaimana cara ibu agar anak 

menaati peraturan yang berlaku 

dalam suatu permainan? 

Karena rancak bekawanan jadi inya 

bisa haja pang sudah. 

12 Apa yang ibu lakukan jika anak 

tidak mau menuruti perintah anda? 

Misalnya bila kada hakun makan kada 

diberi duit jajan. 

13 Hukuman apa yang ibu berikan jika 

anak tidak mau melakukan apa 

yang diperintahkan orang tua? 

Amun hukuman biasanya kada diberi 

uang jajan. Tapi paling setumat sejam 

atau dua jam kena imbahnya dibarii ai. 

Kada boleh main keluar rumah, 

bermain didalam rumah haja. 

14 Apa saja bentuk peran yang ibu 

berikan dalam menerapkan pola 

asuh demokratis untuk 

perkembangan emosional anak? 

Banyak banar sudah pertama 

pendidikan sekolah, liburan, bermain, 

kebutuhannya yang kaya mainan, bila 

inya juara tekana diberi hadiah. 
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LAMPIRAN IV 

TRIANGULASI 

No  Fokus Penelitian Catatan Wawancara Catatan 

Dokumentasi 

1 Gambaran umum subjek 

penelitian 

(CL.W.K.RT.1) 

(CL.W.K.RT.2) 

(CL.W.K.RT.3) 

(CL.W.K.RT.4) 

(CL.W.K.RT.5) 

(CL.W.K.RT.6) 

 

2 pola asuh demokratis yang 

di terapkan orang tua pada 

Anak 

(CL.W.O.A.GA.2) 

(CL.W.O.A.GA.3) 

(CL.W.O.A.N.2) 

(CL.W.O.A.N.3) 

(CL.W.O.A.AS.2) 

(CL.W.O.A.AS.3) 

(CDF.02.1) 

(CDF.02.2) 

(CDF.03.1) 

3 pengaruh pola asuh 

demokratis yang diterapkan 

orang tua terhadap 

perkembangan emosional 

anak usia 4-5 tahun 

(CL.W.O.A.GA.7) 

(CL.W.O.A.GA.8) 

(CL.W.O.A.GA9) 

(CL.W.O.A.GA.10) 

(CL.W.O.A.GA.11) 

(CL.W.O.A.N.7) 

(CL.W.O.A.N.8) 

(CL.W.O.A.N.9) 

(sCL.W.O.A.N.10) 

(CL.W.O.A.N.11) 

(CL.W.O.A.AS.7) 

(CL.W.O.A.AS.8) 

(CL.W.O.A.AS.9) 

(CL.W.O.A.AS.10) 

(CL.W.O.A.AS.11) 

 

4 faktor-faktor yang 

mempengaruhi pola asuh 

demokratis orang tua 

terhadap perkembangan 

emosional anak usia 4-5 

tahun 

(CL.W.O.A.GA.5) 

(CL.W.O.A.N.5) 

(CL.W.O.A.AS.5) 
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LAMPIRAN V 
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