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MOTTO 

 

“Hai Anakku, dirikanlah shalat dan suruhlah (manusia) mengerjakan yang 

baik dan cegahlah (mereka) dari perbuatan yang mungkar dan bersabarlah 

terhadap apa yang menimpa kamu. Sesungguhnya yang demikian itu termasuk 

hal-hal yang diwajibkan (oleh Allah)”.  

(QS. Lukman:17)1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
1Al-Quran dan Terjemahnya, Q.S. Al-Luqman : 17 Jakarta (Lajnah Pentasihan Mushaf Al 

Quran, 2007) 
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ABSTRAK 

AHMAD IHSANUDIN, Peran Orang Tua dalam Membentuk Religiusitas 
Anak di SD Berprestasi (Studi Kasus pada Siswa Kelas VI SD Negeri Panjatan 
Kulon Progo). Skripsi. Yogyakarta: Jurusan Pendidikan Guru Madrasah 
Ibtidaiyah, Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan UIN Sunan Kalijaga, 2015. 

Religiusitas memiliki peranan penting dalam hidup dan kehidupan manusia 
baik secara pribadi maupun secara kelompok. Rendahnya religiusitas yang terjadi 
saat ini, menggambarkan bahwa religiusitas di kalangan anak masih sangat 
membutuhkan bimbingan dari berbagai pihak salah satunya dari orang tua. Peran 
orang tualah yang dapat membentuk religiusitas anak itu baik atau buruk. 

Jenis penelitian kualitatif dengan metode studi kasus dan termasuk 
penelitian lapangan (field research). Subjek penelitian adalah sepuluh orang tua 
anak berprestasi kelas VI SD Negeri Panjatan Kulon Progo. Sedangkan objeknya 
adalah berkaitan dengan peran orang tua dalam membentuk religiusitas anak 
berprestasi yang bersekolah di SD Negeri Panjatan Kulon Progo. Pengumpulan 
data dilakukan dengan teknik observasi, wawancara dan dokumentasi. Analisis 
data dilakukan melalui langkah-langakah berikut: pengumpulan data, reduksi 
data, penyajian data, penarikan kesimpulan/verifikasi. 

Peran orang tua dalam membentuk religiusitas anak adalah sebagai berikut: 
pertama orang tua sebagai penanggung jawab dan kedua, orang tua sebagai 
pendidik baik menyakut iman dan tauhid, akhlak dan kepribadian serta 
pendidikan dalam hal beribadah.  

 
Kata Kunci : Peran Orang Tua, Membentuk Religiusitas Anak Berprestasi,   

Sekolah Dasar Negeri Panjatan Kulon Progo. 
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   BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang  

Religiusitas menunjuk pada keterkaitan individu terhadap agamanya. 

Dikatakan Gazalba, religiusitas berasal dari kata religi dalam bahasa Latin 

“religio” yang akar katanya adalah religure yang berarti mengikat. Sehingga dapat 

disimpulkan bahwa religiusitas menunjuk pada tingkat keterikatan individu 

terhadap agamanya.1   

Sebagai makhluk ciptaan Allah, sebenarnya potensi agama sudah ada pada 

setiap manusia sejak ia dilahirkan. Potensi ini berupa dorongan untuk mengabdi 

kepada Sang Pencipta. Dalam terminologi Islam, dorongan ini dikenal dengan 

hidayat al-Diniyyat (baca: hidayatud diniyah), berupa benih-benih religiusitas 

yang dianugerahkan Tuhan kepada manusia. Dengan adanya potensi bawaan ini 

manusia pada hakikatnya adalah makhluk religiusitas.2  

Religiusitas memiliki peranan penting dalam hidup dan kehidupan 

manusia baik secara pribadi maupun secara kelompok. Religiusitas yang dimiliki 

seseorang bukan hanya diwujudkan dalam bentuk ibadah ritual saja, melainkan 

aktivitas-aktivitas yang berhubungan dengan agama yang dianutnya dan 

mengarahkan bimbingan agar pribadi penganutnya menjadi baik dan terbiasa 

dengan yang baik menurut ajaran agama masing-masing. Selain itu, religiusitas 

                                                           
1M. Nur Gufron dan Rini Risnawita S, Teori-teori Psikologi, (Jogjakarta: Ar-Ruzz Media, 

2010), hal.169. 
2Jalaluddin, Psikologi Agama, Memahami Perilaku dengan Mengaplikasikan Prinsip-Prinsip 

Psikologi, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2012), hal. 67. 
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juga berfungsi sebagai penyelamat manusia untuk kehidupan di dunia maupun di 

akhirat serta religiusitas dapat menjadi pengontrol perilaku seseorang dalam 

kehidupan sehari-hari agar seseorang dapat memiliki rasa tanggung jawab.3  

Menurut Glock dan Stark ada lima macam dimensi religiusitas. Dimensi 

tersebut antara lain: (1) dimensi keyakinan, (2) dimensi praktik-praktik 

keagamaan, (3) dimensi pengalaman, (4) dimensi pengetahuan, (5) dimensi 

pengalaman dan konsekuensi.4 

Dari dimensi-dimensi tersebut masih terdapat sebagian contoh kondisi 

religiusitas  yang menunjukkan rendahnya religiusitas mayoritas anak pada saat 

ini, seperti yang dikutip dari Koran Sindo yang diterbitkan pada tanggal 25 

Desember 2014 yang berbunyi:  

“Pelajar yang terjerat kasus pengguna narkotika, mulai dari tingkatan 
sekolah dasar (SD), sekolah menengah pertama (SMP), sekolah menengah 
atas (SMA), hingga mahasiswa. Dari catatan di kepolisian, pada 2014 
jumlah pelajar pengguna narkotika tingkat sekolah dasar (SD) ada 111 
orang, sekolah menengah pertama (SMP) 335 orang, sekolah menengah atas 
(SMA) 874 orang, dan mahasiswa 70 orang. Sosiolog Agus Suryadi sangat 
menyesalkan terjadinya peningkatan pengguna narkotika di kalangan pelajar 
mulai dari sekolah dasar hingga mahasiswa. Ini menunjukkan bahwa 
pemberantasan narkoba di lingkungan pelajar perlu peran aktif orang tua 
dan masyarakat.”5 
 
Hal tersebut sebagian contoh rendahnya religiusitas yang terjadi saat ini. 

Kenyataan tersebut, menggambarkan bahwa religiusitas di kalangan siswa masih 

sangat membutuhkan bimbingan baik dari keluarga, masyarakat maupun sekolah.  

                                                           
3Jalaluddin, Psikologi Agama, (Jakarta: Raja Grafindo Persada.2002), hal. 247-249. 
4Subandi, Psikologi Agama dan Kesehatan  Mental, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2013), 88-

89 
5Koran Sindo, Pelajar Pengguna Narkoba Meningkat. Diakses dari http://www.koran-

sindo.com/read/942082/151/pelajar-pengguna-narkoba-meningkat-1419488999, tanggal 23 Mei 
2015, pukul 20.00 WIB. 
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Keluarga merupakan pendidikan dasar bagi anak-anak, sedangkan lembaga 

pendidikan hanyalah sebagai penyeimbang dari pendidikan rumah tangga. Dalam 

kaitan dengan kepentingan ini pula terlihat peran strategis dan peran sentral 

keluarga dalam meletakkan dasar-dasar religiusitas bagi anak-anak.6  

Menurut salah seorang pakar pendidikan islam di Indonesia, Dr. Ahmad 

Tafsir, menyatakan bahwa setiap orang tua tentu menginginkan anaknya menjadi 

orang yang berkembang secara sempurna. Mereka menginginkan anak yang 

dilahirkan itu kelak menjadi orang yang sehat, kuat, berketrampilan, cerdas, 

pandai dan beriman. Dari hal tersebut, dalam taraf yang sederhana, orang tua tidak 

menginginkan anaknya menjadi bodoh atau nakal.7 Menurut beliau, ada dua arah 

mengenai pendidikan religiusitas dalam rumah tangga, pertama penanaman nilai-

nilai dalam arti pandangan hidup yang kelak akan mewarnai perkembangan 

jasmani dan akalnya. Kedua, penanaman sikap yang kelak menjadi basis dalam 

menghargai guru dan pengetahuan di sekolah.8  

Religiusitas yang ditanamkan orang tua sangat berperan dalam pembentukan 

perilaku anak. Pembentukan tersebut akan membawa anak dalam pertumbuhan 

dan perkembangan yang baik. Anak memerlukan pendidikan dan persyaratan, 

pengawasan, dan pemeliharaan yang terus menerus sebagai pelatihan dasar dalam 

pembentukan kebiasaan dan sikap agar memiliki kemungkinan untuk berkembang 

secara wajar di kehidupan masa mendatang.9  

                                                           
6Jalaluddin, Psikologi Agama ..., hal.69. 
7Moh. Haitami Salim, Pendidikan Agama dalam Keluarga, Revitalisasi Peran Keluarga 

dalam Membangun Generasi Bangsa yang Berkarakter, (Jogjakarta: Ar-Ruzz Media, 2013), 
hal.202. 

8Moh. Haitami Salim, Pendidikan Agama dalam ..., hal. 203. 
9Jalaludin Rahmat, Psikologi Agama, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1995), hal. 204. 



4 

 

 

 

Pendidikan anak pada dasarnya adalah kewajiban orang tua yang tidak dapat 

digantikan sepenuhnya oleh orang lain. Lingkungan keluarga adalah tempat 

pembentukan pendidikan maupun religiusitas. Karena pada dasarnya anak akan 

menyerap apa yang ada dalam lingkungan keluarganya. Maka dari itu, orang tua 

sangat berperan dalam membentuk religiusitas anak. Selain peran orang tua, dapat 

kita ketahui peranan lain yang dapat membantu berhasilnya peran orang tua dalam 

membentuk religiusitas anak lebih baik, seperti halnya pendidikan formal atau 

sekolah. Kerja sama dan penciptaan suasana yang kondusif antara pendidikan 

formal dan orang tua anak dalam membentuk religiusitas merupakan salah satu 

bentuk kemitraan yang perlu dikembangkan.10 

Dari hal tersebut seperti yang ada di SD Negeri Panjatan Kulon Progo. 

Sekolah tersebut meskipun terletak di pinggir kota, namun memiliki prestasi yang 

cukup membanggakan, salah satunya di bidang akademik, yaitu mendapatkan 

peringkat nilai terbaik dalam ujian nasional tingkat provinsi. Berdasarkan data 

yang peneliti peroleh, bahwa di tahun 2009 mendapatkan juara pertama ujian 

nasional tingkat nasional, tahun 2010 dan 2011 mendapat juara pertama ujian 

nasional tingkat provinsi. Selain prestasi yang di dapat dalam bidang akademik, 

SD Negeri Panjatan mampu mencetak anaknya memiliki prestasi dalam bidang 

non akademik. Berdasarkan data yang peneliti peroleh, cukup banyak kejuaraan 

yang diraih oleh anak dalam berbagai lomba sebagai berikut, yaitu lomba TIK, 

lomba nyanyi tunggal, lomba melukis keagamaan, lomba seni tari kelompok, 

                                                           
10

 Darmiyati Zuchdi, Humanisasi Pendidikan, (Jakarta: Bumi aksara, 2009), hal. 134. 



5 

 

 

 

lomba geguritan, lomba pidato, lomba melukis kendi, lomba tembang dolanan 

anak.11 

Dari kondisi prestasi tersebut yang mampu mereka raih, tidak terlepas dari 

religiusitas yang mereka miliki. Perkembangan religiusitas pada anak di SD 

Negeri Panjatan juga tidak terlepas dari peran berbagai pihak, salah satunya 

adalah peran orang tua yang selalu memberikan dukungan, bimbingan dan 

pengarahan terhadap putra putrinya tersebut. Peran orang tualah yang dapat 

membentuk religiusitas itu baik atau buruk. Serta dalam pembentukan religiusitas, 

anak juga harus mempunyai kesadaran untuk berkembang.12 

Oleh karena itu peneliti tertarik untuk meneliti lebih lanjut tentang peran 

orang tua dalam membentuk religiusitas anak di SD Negeri Panjatan Kulon Progo 

yang merupakan sekolah yang berprestasi. 

B. Rumusan Masalah 

Dari latar belakang masalah di atas maka peneliti dapat merumuskan 

masalah sebagai berikut : 

1. Bagaimana religiusitas anak berprestasi kelas VI SD Negeri Panjatan Kulon 

Progo tahun pelajaran 2014/2015 dan 2015/2016 ? 

2. Bagaimana peran orang tua dalam membentuk religiusitas anak berprestasi 

kelas VI SD Negeri Panjatan  Kulon Progo tahun pelajaran 2014/2015 dan 

2015/2016  ? 

                                                           
11Observasi Preresearch Penelitian Pendahuluan di SD Negeri Panjatan, tanggal 06 Agustus 

2014. 
12Observasi Preresearch Penelitian Pendahuluan di SD Negeri Panjatan, tanggal 06 Agustus 

2014. 
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3. Apa faktor pendukung dan faktor penghambat dalam membentuk religiusitas 

anak berprestasi kelas VI SD Negeri Panjatan Kulon Progo tahun pelajaran 

2014/2015 dan 2015/2016? 

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian 

1. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan permasalahan-permasalahan tersebut, maka tujuan 

penelitiannya adalah 

a. Untuk mendiskripsikan religiusitas anak berprestasi kelas VI SD Negeri 

Panjatan Kulon Progo.  

b. Untuk mengungkapkan peran orang tua dalam membentuk religiusitas 

anak berprestasi kelas VI SD Negeri Panjatan Kulon Progo. 

c. Untuk mengungkapkan faktor pendukung dan faktor penghambat dari hasil 

prestasi anak berprestasi kelas VI SD Negeri Panjatan Kulon Progo.  

2. Kegunaan Penelitian 

Selain tujuan diatas, penelitian ini diharapkan dapat memberikan 

kegunaan, diantaranya:  

a. Bagi Diri Sendiri 

Untuk menambah wacana dan wawasan dalam pembentukan 

religiusitas anak serta mengetahui bagaimana peran orang tuanya dalam 

membentuk religiusitas anak. 

b. Bagi Lembaga Sekolah 

Memberikan kontribusi, bahwa orang tua memiliki peran penting 

dalam pembentukan religiusitas anak. Sehingga dengan memahami peran 
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penting dalam pembentukan religiusitas anak, diharapkan ada kebijakan 

dari pihak sekolah sebagai salah satu input atau masukan bagi 

pengembangan kebijakan sekolah untuk melibatkan orang tua dalam 

proses pendidikan.   

c. Bagi Institusi 

Dalam penelitian ini diharapkan agar menjadi karya ilmiah yang 

dapat bermanfaaat bagi fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan UIN Sunan 

Kalijaga Yogyakarta, sebagai sumbang pemikiran dalam menambah 

referensi tentang peran orang tua dalam pembentukan religiusitas pada 

anak berprestasi kelas VI SD Negeri Panjatan Kulon Progo bagi segenap 

civitas akademik program studi Pendididkan Guru Madrasah Ibtidaiyah. 
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BAB V  

PENUTUP 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan hasil analisis data tentang Peran Orang Tua Dalam 

Membentuk Religiusitas Anak di SD Berprestasi (Studi Kasus Pada Siswa 

Kelas VI SD Negeri Panjatan Kulon Progo), maka dapat diambil kesimpulan 

sebagai berikut : 

1. Religiusitas Anak Berprestasi Kelas VI di SD Negeri Panjatan Kulon 

Progo Tahun Pelajaran 2014/2015 dan 2015/2016 

Dari hasil penelitian yang telah dilakukan di SD Negeri Panjatan 

Kulon Progo, diungkapkan bahwa religiusitas anak berprestasi di SD 

Negeri Panjatan berdasarkan pada dimensi keyakinan, sudah 

menunjukkan kepercayaan akan adanya Allah, Nabi Muhammad SAW 

sebagai utusan Allah dan Al Qur’an kitab suci umat Islam. Dilihat dari 

dimensi keagamaan, sudah tergolong baik. Anak sudah melaksanakan 

perintah dan anjuran agama. Dilihat dari dimensi pengalaman, anak 

sudah tertanam akhlak budi pekerti yang baik.  Dilihat dari dimensi 

pengetahuan agama, anak sudah memilki pengetahuan agama yang di 

dapat dari berbagai sumber yaitu dari orang tua, guru ngaji, dan dari 

sekolahan. Dilihat dari dimensi pengalaman atau konsekuensi, 

religiusitas anak terwujud karena adanya keyakinan di dalam diri anak 

tersebut serta melakukan kegiatan sehari-hari dengan berdasarkan 

ketentuan yang telah ditetapkan agama.   
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2. Peran Orangtua dalam Membentuk Religiusitas Anak Berprestasi Kelas 

VI di SD Negeri Panjatan Kulon Progo Tahun Pelajaran 2014/2015 dan 

2015/2016 

a. Peran Orang Tua sebagai Penanggung Jawab 

Orang tua memegang peranan penting dan sangat 

berpengaruh terhadap pendidikan anak-anaknya. Sebagai 

penanggung jawab anak, orang  tua memiliki peran penting antara 

lain: memenuhi kebutuhan rohani berupa pembinaan anak untuk 

sholat, mendorong mengikuti kegiatan untuk TPA, memberikan 

contoh dan membina anak agar memiliki akhlak yang baik serta 

memenuhi fasilitas yang dapat menunjang belajar anak dalam hal 

keagamaan. 

b. Peran Orang Tua sebagai Pendidik 

Orang tua sebagai pendidik ini sangat berperan penting dalam 

penanaman religiusitas anak dari usia dini, di mana orang tua 

menjadi pendidik saat anak tersebut lahir di dunia. Sejak lahir di 

dunia anak merupakan tanggung jawab orang tua dalam 

menanamkan pendidikan menyangkut iman dan tauhid, akhlak dan 

kepribadian serta pendidikan dalam hal beribadah. Dari peran orang 

tua tersebut, maka terbentuk religiusitas anak yang semakin baik. 

3. Faktor Pendukung dan Faktor Penghambat dalam Membentuk 

Religiusitas Anak Berprestasi di SD Negeri Panjatan Kulon Progo tahun 

pelajaran 2014/2015 dan 2015/2016 
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a. Faktor pendukung  

Faktor pendukung religiusitas anak berprestasi kelas VI di SD 

Negeri Panjatan meliputi; dorongan dari orang tua, fasilitas yang di 

berikan orang tua, keteladanan yang di berikan oleh orang tua, guru 

di sekolah, dan guru TPA. 

b. Faktor Penghambat 

Faktor penghambat dalam membentuk religiusitas pada 

beberapa anak berprestasi kelas VI SD Negeri Panjatan, meliputi; 

acara televisi yang tayang saat jam shalat ataupun belajar, Handphone 

atau Tablet yang bertujuan untuk bermain, serta Playstation atau 

Game anak 

B. Saran  

Berdasarkan hasil penelitian tentang Peran Orang Tua Dalam 

Membentuk Religiusitas Anak Berprestasi di SD Negeri Panjatan Kulon 

Progo, maka peneliti memberikan sedikit saran sebagai berikut: 

1. Bagi Orang Tua  

a. Orang tua diharapkan mampu menjadi sahabat bagi anak, agar anak 

tidak merasa takut atau khawatir mengatakan sesuatu kepada orang 

tua.  

b. Dalam memberikan nasihat, orag tua dapat menggunakan metode 

bercerita. Dengan metode tersebut, anak lebih dapat memahami 

pesan yang disampaikan orang tua tanpa ada perasaan tertekan 

ataupun bosan dari anak. 
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c. Orang tua hendaknya tidak hanya memberikan nasihat secara terus 

menerus, namun harus senantiasa memberikan contoh berupa 

perilaku yang baik terhadap anak.  

2. Bagi Guru PAI 

Guru pendidikan agama islam hendaknya selalu menjalin 

komunikasi dengan guru kelas, mengenai siswa yang kurang dalam 

tingkat religiusitas, agar lebih dapat bekerja sama untuk menangani siswa 

yang bersangkutan tersebut.  

3. Bagi Guru Kelas 

Guru kelas perlu meningkatkan intensitas pertemuan antara pihak 

sekolah dengan orang tua untuk mengetahui kondisi siswa di rumah, 

sehingga pihak sekolah dapat berkoordinasi dengan orang tua agar selalu 

mengawasi dan membantu anaknya ketika belajar di rumah, serta pihak 

sekolah mampu memberikan pelayanan maksimal terhadap siswanya. 

4. Bagi Guru TPA 

Guru TPA hendaknya memberikan catatan-catatan penting 

mengenai perkembangan belajar dari santriwan dan santriwatinya, agar 

dapat diketahui oleh orang tua masing-masing.   
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C. Kata Penutup 

Puji dan syukur peneliti panjatkan kepada Allah SWT yang telah 

memberikan rahmat serta hidayahNya, sehingga peneliti dapat 

menyelesaikan skripsi ini. Peneliti menyadari sepenuhnya bahwa dalam 

penelitian dan pembahasan skripsi ini masih banyak kekurangan baik itu 

dari segi bahasa, sistematika maupun analisisnya yang mungkin hal tersebut 

disebabkan keterbatasan pengetahuan yang peneliti miliki. Maka dari itu, 

peneliti mengharap saran-saran yang membangun demi kesempurnaan 

skripsi ini.  

Akhirnya hanya kepada Allah SWT peneliti berserah diri dan hanya 

kepadaNya lah peneliti memohon skripsi ini dapat bermanfaat bagi semua 

pihak, khususnya bagi peneliti sendiri dan para pembaca pada umumnya. 
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PEDOMAN WAWANCARA 

1. SISWA 

a. Apakah Allah adalah Tuhanmu? 

b. Apakah Muhammad adalah Nabimu? 

c. Apakah Al-Quran adalah kitab sucimu? 

d. Apakah orang tuamu telah mengajarkan tentang shalat? 

e. Apakah kamu telah melakukan shalat? 

f. Apakah kamu selalu berangkat mengaji? 

g. Apakah kamu sudah melakukan puasa? 

h. Apakah kamu selalu berpamitan jika berangkat ke sekolah? 

i. Apabila berpapasan dengan tetangga bagaimana sikapmu? 

j. Ketika sedang makan dan minum, bagaimana sikapmu? 

2. ORANG TUA  

a. Apa pekerjaaan Bapak/Ibu? 

b. Apa pendidikan terakhir Bapak/Ibu 

c. Berapa bersaudarakah anak bapak atau ibu?  

d. Bagaimana sikapnya dengan saudara-saudaranya.? 

e. Umur berapakah anak bapak dan ibu? 

f. Umur berapakah saudara-saudaranya? 

g. Bagaimana prestasi belajaranak Bapak atau Ibu dalam bidang keagamaan? 

h. Dibidang keagamaan, apakah anak Bapak atau Ibu memiliki keunggulan? 

i. Apakah dengan belajar di sekolahan menurut Bapak atau Ibubisa 

meningkatkan pendidikan dalam bidang keagamaan? 



j. Apakah anak Bapak atau Ibu percaya dengan adanya Allah? 

k. Apakah anak Bapak atau Ibu percaya bahwa Al-Quran adalah kitab suci umat 

Islam? 

l. Apakah dengan kemasjid anak sudah cukup dalam peningkatan keagamaan 

anak? 

m. Jika mendengar suara adzan apakah anak Bapak atau Ibu bergegas sholat? 

n. Kendala apa yang terkadang membuat anak malas untuk shalat? 

o. Apakah anak Bapak atau Ibu sudah mampu melaksanakan puasa? 

p. Apakah anak Bapak atau Ibu sudah memahami tentang perintah dan larangan 

dalam agama islam? 

q. Apakah anak Bapak atau Ibu sudah memiliki akhlak yang baik? 

r. Bagaimana akhlak anak Bapak atau Ibu kepada kedua orang tua? 

s. Bagaimana akhlak anak Bapak atau Ibu ketika sedang makan dan minum? 

t. Bagaimana akhlak Bapak atau ibu kepada saudara? 

u. Jika anak bapak atau ibu melakukan kesalahan yang menyimpang dari agama, 

apakah ia menyadarinya? 

v. Peranan apa yang Bapak atau Ibu lakukan dalam meningkatkan keagamaan  

anak? 

w. Fasilitas apa yang diberikan Bapak atau Ibu dalam meningkatkan keagamaan 

anak? 

x. Faktor–faktor apa saja yang menjadi kendala Bapak atau Ibu dalam 

meningkatkan keagamaan anak? 



y. Faktor–faktor apa saja yang mendukung Bapak atau Ibu dalam meningkatkan 

keagamaan anak? 

3. GURU PAI 

a. Bagaimanakah tingkat religiusitas anak tersebut? 

b. Bagaimana sikap anak tersebut ketika pelajaran agama berlangsung? 

c. Apakah anak tersebut termasuk anak yang berprestasi? 

d. Bagaimana menurut bapak perkembangan hasil belajar agamanya? 

e. Apakah anak tersebut melakukan shalat dhuha maupun shalat dzuhur di 

sekolah? 

f. Apakah anak tersebut telah melakukan puasa Ramadhan? 

g. Bagaimana akhlak anak tersebut? 

h. Bagaimana cara yang bapak atau ibu lakukan dalam meningkatkan 

keagamaan anak tersebut? 

i. Apakah ada sebuah motivasi yang mendasar yang bapak lakukan kepada 

setiap anak tersebut jika kurang dalam keagamaannya? 

j. Apakah menurut bapak orangtua anak tersebut dapat mendukung 

perkembangan anaknya dalam bidang keagamaan? 

4. GURU KELAS VI 

a. Bagaimanakah perilaku anak tersebut jika di dalam kelas? 

b. Apakah anak tersebut termasuk anak yang berprestasi? 

c. Bagaimana menurut bapak perkembangan hasil belajarnya? 

d. Bagaimana sifat religiusitas anak tersebut?? 

e. Apakah seimbang pengetahuan dan keagamaan anak tersebut? 



f. Menurut bapak atau ibu apakah orangtuanya ikut andil dalam meningkatkan 

pendidikan dan keagamaannya? 

g. Bagaimana cara yang bapak atau ibu lakukan dalam meningkatkan 

pengetahuan dan keagamaan anak tersebut? 

h. Bagaimana cara bapak melihat perkembangan anak tersebut selain dari nilai 

harian? 

i. Apakah ada sebuah motivasi mendasar yang bapak lakukan kepada anak 

tersebut jika kurang dalam pengetahuan dan keagamaannya? 

j. Apakah menurut bapak orangtua anak tersebut dapat mendukung 

perkembangan anaknya? 

5. GURU TPA 

a. Apakah anak tersebut rajin dalam belajar di masjid ? 

b. Apakah anak tersebut memiliki keagamaan yang bagus? 

c. Bagaimana prestasi keagamaan anak tersebut? 

d. Bagaimana sikap anak tersebut dilingkungan ngaji ini? 

e. Apakah orangtua dari anak tersebut selalu memberi motivasi untuk mengaji? 
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Catatan Lapangan 1 

Metode pengumpulan Data : Wawancara dan Observasi 

 
Hari/Tanggal : Senin, 21 Desember 2015 

Waktu  : 16.00 WIB 

Lokasi  : Dusun I, Krembangan, Panjatan, Kulon Progo  

Sumber data : Cerlang Nuha Grahita 

Deskripsi Data: 

Cerlang Nuha Grahita putra dari bapak Jumarna,SIP dan ibu Siti 

Isnaini,SIP yang beralamat di Dusun I, Krembangan, Panjatan, Kulon Progo, 

menuturkan kepada peneliti saat wawancara bahwa Cerlang menyakini Allah 

adalah Tuhannya, dia selalu melaksanakan shalat. Cerlang juga menuturkan dia 

yakin bahwa Nabi Muhammad SAW adalah Nabinya dan meyakini bahwa Al-

Quran adalah pedoman umat Islam. Saat ini Cerlang sudah membaca Al-Quran 

sampai juz sembilan. Orang tuanya selalu mengajarkan tentang shalat sejak usia 

TK, dan Cerlang sudah melakukan shalat dengan baik, walaupun masih terkadang 

butuh pengarahan orang tua. Setiap sore hari Cerlang tidak selalu berangkat 

mengaji karena ada les di sekolah.  

Cerlang selalu menjalankan puasa satu hari penuh di bulan Ramadhan 

sejak kelas satu sekolah dasar. Selain dalam hal keagamaan Cerlang juga memiliki 

perilaku akhlak yang baik, seperti:  pada saat berangkat sekolah Cerlang 

berpamitan dengan kedua orang tuanya, dengan mengucap salam. Ketika 

berpapasan dengan tetangga, ia pun selalu menyapa dan memanggil nama, dan 

ketika saat makan dan minum selalu mengawalinya dengan berdoa. 



Interpretasi : 

Cerlang menyakini Allah adalah Tuhannya. Dia menuturkan bahwa Nabi 

Muhammad SAW adalah Nabinya dan meyakini bahwa Al-Quran adalah 

pedoman umat Islam.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Catatan Lapangan 2 

Metode pengumpulan Data : Wawancara dan Observasi 

 
Hari/Tanggal : Senin, 25 Agustus 2014 

Waktu  : 09.00 WIB 

Lokasi  : Ruang Kelas VI SD Negeri Panjatan Kulon Progo 

Sumber data : Chintya Diah Puspitasari 

Deskripsi Data: 

Chintya Diah Puspitasari putri dari bapak Kirja dan ibu Rini Martuti yang 

beralamat di Dusun II Panjatan, Panjatan, Kulonprogo, menuturkan kepada 

peneliti saat wawancara bahwa Chintya menyakini Allah adalah Tuhan yang 

menciptakan alam semesta ini. Chintya juga menuturkan dia adalah pengikut Nabi 

Muhammad SAW dan meyakini bahwa Al-Quran adalah pedoman umat Islam. 

Orang tuanya selalu mengajarkan tentang shalat, karena shalat itu penting bagi 

umat Islam. Apabila kita tertib melaksanakan shalat 5 waktu akan mendapat 

pahala dan nantinya akan masuk surga.  Chintya menuturkan bahwa shalat adalah 

kewajiban setiap umat Islam dan harus dilakukan tepat pada waktunya. Setiap 

sore hari Chintya juga aktif berangkat mengaji untuk melatih dirinya lancar dalam 

membaca Al-Quran.  

Pada bulan Ramadhan Chintya selalu menjalankan puasa wajib walaupun 

ada beberapa hari yang ia tidak berpuasa, dikarenakan sakit pada pertengahan 

bulan Ramadhan. Ketika berbuka puasa di masjid, Chintya selalu menunjukkan 

adab makan dan minum dengan sopan dan tenang. Selain dalam hal keagamaan 

Chintya juga memiliki perilaku akhlak yang baik, seperti:  pada saat berangkat 



sekolah Chintya berpamitan dengan kedua orang tuanya, dengan harapan selalu 

diberi keselamatan sampai sekolah. Ketika berpapasan dengan tetangga, ia pun 

selalu mengucap salam dan berjabat tangan. 

Interpretasi : 

Chintya menyakini Allah adalah Tuhan yang menciptakan alam semesta 

ini. Chintya juga menuturkan dia adalah pengikut Nabi Muhammad SAW dan 

meyakini bahwa Al-Quran adalah pedoman umat Islam. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Catatan Lapangan 3 

Metode pengumpulan Data : Wawancara dan Observasi 

 
Hari/Tanggal : Rabu, 23 Desember 2015 

Waktu  : 16.00 WIB 

Lokasi  : Dukuh I Krembangan, Panjatan, Kulon Progo 

Sumber data : Fiany Salsabilla Putri 

Deskripsi Data: 

Fiany Salsabilla Putri putri dari bapak Sukarno Putra dan ibu Prihatin yang 

beralamat di Dukuh I Krembangan, Panjatan, Kulon Progo, menuturkan kepada 

peneliti saat wawancara bahwa Fiany menyakini Allah adalah Tuhannya. Fiany 

juga menuturkan dia yakin bahwa Nabi Muhammad SAW adalah Nabinya dan 

meyakini bahwa Al-Quran adalah pedoman umat Islam. Saat ini Fiany juga sudah 

membaca Al-Quran. Orang tuanya selalu mengajarkan tentang shalat sejak kecil, 

dan Fiany sudah melakukan shalat dengan baik, walaupun masih terkadang butuh 

pengarahan orang tua. Setiap sore hari Fiany tidak selalu berangkat mengaji 

karena ada les di sekolah.  

Fiany selalu menjalankan puasa satu hari penuh di bulan Ramadhan sejak 

kecil. Selain dalam hal keagamaan Cerlang juga memiliki perilaku akhlak yang 

baik, seperti:  pada saat berangkat sekolah Cerlang berpamitan dengan kedua 

orang tuanya.. Ketika berpapasan dengan tetangga, ia pun selalu menyapa dan 

mengucapkan permisi. ketika saat makan dan minum selalu Fiany selalu duduk 

dan mengawalinya dengan berdoa. 



Interpretasi : 

Fiany menyakini Allah adalah Tuhannya. Fiany juga menuturkan dia yakin 

bahwa Nabi Muhammad SAW adalah Nabinya dan meyakini bahwa Al-Quran 

adalah pedoman umat Islam. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Catatan Lapangan 4 

Metode pengumpulan Data : Wawancara dan Observasi 

 
Hari/Tanggal : Senin, 25 Agustus 2014 

Waktu  : 09.10 WIB 

Lokasi  : Ruang Kelas VI SD Negeri Panjatan Kulon Progo 

Sumber data : Fitra Dwi Ariyanto  

Deskripsi Data: 

Fitra Dwi Ariyanto putra dari bapak Priyanto dan ibu Suginah yang 

beralamat di Krembangan I Panjatan, Kulonprogo, menuturkan kepada peneliti 

saat wawancara bahwa Fitra menyakini Allah adalah Tuhannya dan Muhammad 

adalah Nabinya. Fitra juga meyakini Al-Quran adalah kitabnya. Orang tuanya 

selalu mengajarkan tentang shalat dan Fitra menyadari bahwa shalat itu adalah 

kewajiban yang harus dikerjakan. Setiap sore hari, Fitra juga aktif berangkat 

mengaji agar dapat memahami dan mengetahui arti kandungan dari Al-Quran. 

Pada bulan Ramadhan Fitra selalu menjalankan puasa wajib walaupun ada 

beberapa hari yang ia tidak berpuasa, dikarenakan kelelahan ketika pulang 

sekolah. Ketika berbuka puasa di masjid, Fitra selalu menunjukkan adab makan 

dan minum dengan duduk sopan dan mengawalinya dengan berdoa. Selain dalam 

hal keagamaan Fitra juga memiliki perilaku akhlak yang baik, seperti:  pada saat 

berangkat sekolah Fitra berpamitan dengan orang tuanya. Ketika berpapasan 

dengan tetangga, ia pun selalu menyapa. 

 



Interpretasi : 

Fitra menyakini Allah adalah Tuhannya dan Muhammad adalah Nabinya. 

Fitra juga meyakini Al-Quran adalah kitabnya. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Catatan Lapangan 5 

Metode pengumpulan Data : Wawancara dan Observasi 

 
Hari/Tanggal : Kamis, 24 Desember 2015 

Waktu  : 16.00 WIB 

Lokasi  : Pleret, Panjatan, Kulon Progo  

Sumber data : Ma’rifah Hadaina Faza 

Deskripsi Data: 

Ma’rifah Hadaina Faza putri dari bapak Wajidin dan ibu Eko Trisnowati 

yang beralamat di Pleret, Panjatan, Kulon Progo, menuturkan kepada peneliti saat 

wawancara bahwa Ma’rifah menyakini Allah adalah Tuhannya, Ma’rifah juga 

menuturkan dia yakin bahwa Nabi Muhammad SAW adalah Nabinya dan 

meyakini bahwa Al-Quran adalah pedoman umat Islam. Orang tuanya selalu 

mengajarkan tentang shalat sejak usia dini, dan Ma’rifah sudah melakukan shalat 

dengan baik, walaupun masih terkadang butuh pengarahan orang tua. Setiap sore 

hari Ma’rifah tidak selalu berangkat mengaji karena ada les di sekolah.  

Ma’rifah selalu menjalankan puasa satu hari penuh di bulan Ramadhan. 

Selain dalam hal keagamaan Ma’rifah juga memiliki perilaku akhlak yang baik, 

seperti:  pada saat berangkat sekolah Ma’rifah berpamitan dengan kedua orang 

tuanya, dengan mengucap salam. Ketika berpapasan dengan tetangga, ia pun 

selalu menyapa, dan ketika saat makan dan minum selalu mengawalinya dengan 

berdoa, duduk, dan makan menggunakan tangan kanan.  

 



Interpretasi : 

Ma’rifah menyakini Allah adalah Tuhannya, Ma’rifah juga menuturkan 

dia yakin bahwa Nabi Muhammad SAW adalah Nabinya dan meyakini bahwa Al-

Quran adalah pedoman umat Islam. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Catatan Lapangan 6 

Metode pengumpulan Data : Wawancara dan Observasi 

  
Hari/Tanggal :  Sabtu, 26 Desember 2015 

Waktu  : 16.00 WIB 

Lokasi  : Dukuh II Panjatan 

Sumber data : Rr. Kartika Dyah Utari 

Deskripsi Data: 

Rr. Kartika Dyah Utari putri dari bapak R. Saptono Prihadi dan ibu 

Tumirah yang beralamat di Dukuh II, Panjatan, Kulon Progo, menuturkan kepada 

peneliti saat wawancara bahwa Kartika menyakini Allah adalah Tuhannya, dia 

selalu melaksanakan shalat. Kartika juga menuturkan dia yakin bahwa Nabi 

Muhammad SAW adalah Nabinya dan meyakini bahwa Al-Quran adalah 

pedoman umat Islam. Saat ini Kartika sudah membaca Al-Quran sampai juz tujuh 

belas. Orang tuanya selalu mengajarkan tentang shalat sejak usia TK, dan Kartika 

sudah melakukan shalat dengan baik, walaupun masih terkadang butuh 

pengarahan orang tua. Setiap sore hari Kartika selalu berangkat mengaji.  

Kartika selalu menjalankan puasa satu hari penuh di bulan Ramadhan 

sejak TK, walaupun masih ada yang batal. Selain dalam hal keagamaan Kartika 

juga memiliki perilaku akhlak yang baik, seperti:  pada saat berangkat sekolah 

Kartika berpamitan dengan kedua orang tuanya, dengan cium tangan dan 

mengucap salam. Ketika berpapasan dengan tetangga, ia pun selalu menyapa dan 

mengucap nderek langkung, dan ketika saat makan dan minum selalu duduk dan 

mengawalinya dengan berdoa. 



Interpretasi : 

Kartika menyakini Allah adalah Tuhannya, dia selalu melaksanakan 

shalat. Kartika juga menuturkan dia yakin bahwa Nabi Muhammad SAW adalah 

Nabinya dan meyakini bahwa Al-Quran adalah pedoman umat Islam. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Catatan Lapangan 7 

Metode pengumpulan Data : Wawancara dan Observasi 

 
Hari/Tanggal : Senin, 25 Agustus 2014 

Waktu  : 09.20 WIB 

Lokasi  : Ruang Kelas VI SD Negeri Panjatan Kulon Progo 

Sumber data : R.M Hanif Khakimi 

Deskripsi Data: 

R.M Hanif Khakimi putra dari bapak M. Munizar dan ibu Siti, menuturkan 

kepada peneliti saat wawancara bahwa Hanif menyakini Allah adalah Tuhannya 

dan Muhammad adalah Nabinya. Hanif juga meyakini Al-Quran adalah kitabnya. 

Orang tuanya selalu mengajarkan tentang shalat. Hanif juga menuturkan bahwa ia 

sudah melaksanakan shalat lima waktu dan setiap sore hari dia selalu berangkat 

mengaji.  

Pada bulan Ramadhan Hanif menjalankan puasa wajib walaupun ada 

beberapa hari yang ia tidak berpuasa, dikarenakan kelelahan ketika pulang 

sekolah. Ketika berbuka puasa di masjid, Hanif selalu menunjukkan adab makan 

dan minum dengan duduk sopan dan mengawalinya dengan berdoa. Selain dalam 

hal keagamaan Hanif juga memiliki perilaku akhlak yang baik, seperti:  pada saat 

berangkat sekolah Hanif berpamitan dengan orang tuanya. Selain berpamitan 

ketika berangkat sekolah, Hanif selalu berpamitan jika akan bepergian. Ketika 

berpapasan dengan tetangga, ia pun selalu mengucap salam dan berjabat tangan 

 



Interpretasi : 

Hanif menyakini Allah adalah Tuhannya dan Muhammad adalah Nabinya. 

Hanif juga meyakini Al-Quran adalah kitabnya. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Catatan Lapangan 8 

Metode pengumpulan Data : Wawancara dan Observasi 

 
Hari/Tanggal :  Senin, 28 Desember 2015 

Waktu  : 16.00 WIB 

Lokasi  : Dukuh II Panjatan, Kulon Progo 

Sumber data : Raras Mita Rianda 

Deskripsi Data: 

Raras Mita Rianda putri dari bapak Maruto Hadi dan ibu Darsih Riani, 

S.Pd yang beralamat di Dukuh II, Panjatan, Kulon Progo, menuturkan kepada 

peneliti saat wawancara bahwa Raras menyakini Allah adalah Tuhannya. Raras 

juga menuturkan dia yakin bahwa Nabi Muhammad SAW adalah Nabinya dan 

meyakini bahwa Al-Quran adalah pedoman umat Islam. Saat ini Raras sudah 

membaca Al-Quran. Orang tuanya selalu mengajarkan tentang shalat sejak kecil, 

dan Raras sudah melakukan shalat dengan baik, walaupun masih terkadang butuh 

pengarahan orang tua. Setiap sore hari Raras tidak selalu berangkat mengaji karna 

ada kegiatan les.  

Raras juga selalu menjalankan puasa satu hari penuh di bulan Ramadhan. 

Selain dalam hal keagamaan Raras juga memiliki perilaku akhlak yang baik, 

seperti:  pada saat berangkat sekolah Raras berpamitan dengan kedua orang 

tuanya, dengan minta doa dan mengucap salam. Ketika berpapasan dengan 

tetangga, ia pun selalu menyapa dan memanggil, dan ketika saat makan dan 

minum selalu duduk dan mengawalinya dengan berdoa, dan makan minum 

menggunakan tangan kanan. 



Interpretasi : 

Raras  menyakini Allah adalah Tuhannya, dia selalu melaksanakan shalat. 

Kartika juga menuturkan dia yakin bahwa Nabi Muhammad SAW adalah Nabinya 

dan meyakini bahwa Al-Quran adalah pedoman umat Islam. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Catatan Lapangan 9 

Metode pengumpulan Data : Wawancara dan Observasi 

 
Hari/Tanggal : Senin, 25 Agustus 2014 

Waktu  : 09.30 WIB 

Lokasi  : Ruang Kelas VI SD Negeri Panjatan Kulon Progo 

Sumber data : Helmi Fadlurrahman Surya Perdana  

Deskripsi Data: 

Helmi Fadlurrahman Surya Perdana putra dari bapak Suryadi Sri Hartono 

dan ibu Wiwik Nur Hidayati yang beralamat di Dusun II Panjatan, Panjatan, 

Kulonprogo, menuturkan kepada peneliti saat wawancara bahwa Helmi meyakini 

Allah adalah Tuhannya dan Allah yang menciptakan alam seisinya. Helmi juga 

meyakini bahwa Nabi Muhammad adalah Nabi yang terakhir bagi umat Islam dan 

Al-Quran sebagai pedoman umat Islam. Orang tuanya selalu mengajarkan tentang 

shalat dan selalu mengingatkan agar tidak lalai dalam shalatnya. Helmi juga 

mengungkapkan bahwa ia sudah melaksanakan shalat dengan tertib dan tepat 

waktu karena shalat merupakan kewajiban yang harus dilaksanakan  umat Islam. 

Namun, Helmi tidak selalu berangkat mengaji karena ia mengikuti les atau privat 

di sebuah lembaga setiap sorenya.  Dia mengambil waktu sesudah maghrib untuk 

mengaji kepada seorang ustadz.  

Pada bulan Ramadhan Helmi selalu menjalankan puasa wajib penuh satu 

bulan. Ketika berbuka puasa di masjid, Helmi selalu menunjukkan adab makan 

dan minum dengan tenang dan diam. Selain dalam hal keagamaan Helmi juga 



memiliki perilaku akhlak yang baik, seperti:  pada saat berangkat sekolah Helmi 

berpamitan dengan orang tuanya. Ketika berpapasan dengan tetangga, ia pun 

selalu menyapa. 

Interpretasi : 

Helmi meyakini Allah adalah Tuhannya dan Allah yang menciptakan alam 

seisinya. Helmi juga meyakini bahwa Nabi Muhammad adalah Nabi yang terakhir 

bagi umat Islam dan Al-Quran sebagai pedoman umat Islam. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Catatan Lapangan 10 

Metode pengumpulan Data : Wawancara dan Observasi 

 
Hari/Tanggal : Senin, 25 Agustus 2014 

Waktu  : 09.40 WIB 

Lokasi  : Ruang Kelas VI SD Negeri Panjatan Kulon Progo 

Sumber data : Stephanie Cindy Fitrasari 

Deskripsi Data: 

Stephanie Cindy Fitrasari putra dari bapak Sukoco, M.Pd dan ibu Wartini 

yang beralamat di Dusun III Krembangan, Panjatan, Kulonprogo, menuturkan 

kepada peneliti saat wawancara bahwa Allah yang telah memberikan rezeki 

kepada umatnya dan Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Stephanie juga 

menuturkan Allah telah memberikan pedoman kepada umat Islam berupa kitab 

suci Al-Quran. Orang tuanya selalu mengajarkan tentang shalat. Stephanie juga 

menuturkan bahwa selalu melaksanakan shalat karena merupakan kewajiban bagi 

umat Islam. Setiap sore hari, Stephanie juga aktif berangkat mengaji untuk 

mendekatkan diri kepada Allah SWT. Saat di masjid Stephanie juga sering 

membaca Al-Quran.  

Pada bulan Ramadhan Stephanie selalu menjalankan puasa wajib, 

walaupun ada beberapa hari yang ia tidak berpuasa dikarenakan kelelahan ketika 

pulang sekolah. Ketika berbuka puasa di masjid, Stephanie selalu menunjukkan 

adab makan dan minum dengan perlahan-lahan. Selain dalam hal keagamaan 

Stephanie juga memiliki perilaku akhlak yang baik, seperti:  pada saat berangkat 



sekolah Stephanie berpamitan dengan orang tuanya. Ketika berpapasan dengan 

tetangga, ia pun selalu menyapa dan memberi senyuman. 

Interpretasi : 

Stephanie meyakini Allah yang telah memberikan rezeki kepada umatnya 

dan Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Stephanie juga menuturkan Allah telah 

memberikan pedoman kepada umat Islam berupa kitab suci Al-Quran. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Catatan Lapangan 11 

Metode pengumpulan Data : Wawancara dan Dokumentasi 

 
Hari/Tanggal : Senin 21 Desember 2015 

Waktu  : 16.00 WIB 

Lokasi  : Ruang Tamu di Dusun I Krembangan, Panjatan, Kulon Progo 

Sumber data : Bapak Jumarna, SIP 

Deskripsi Data: 

Metode pengumpulan data dengan wawancara dan dokumentasi, 

dokumentasi digunakan untuk merekam hasil wawancara. Wawancara digunakan 

untuk mendapatkan informasi tentang peran orang tua dalam meningkatkan 

religiusitas anak. Informan adalah bapak Jumarna, SIP orang tua dari Cerlang 

Nuha Grahita yang berprofesi sebagai PNS di Pemerintahan Kabupaten Kulon 

Progo beralamat di Dusun I Krembangan, Panjatan, Kulon Progo. Menuturkan 

kepada peneliti saat wawancara bahwa prestasi anaknya dalam bidang keagamaan 

yang dilihat dari nilai sekolah sudah bagus, ilmu yang didapat dari sekolah dapat 

dipahami dan dilaksanakan dengan baik. Mereka juga menuturkan bahwa dengan 

belajar disekolah dapat meningkatkan pendidikan dalam bidang keagamaan. 

Karena ketika anak berada di sekolah, dia lebih banyak menurut dengan gurunya 

dan mendengarkan apa yang disampaikan oleh gurunya. Mereka berpendapat 

bahwa dengan berangkat ke masjid belum cukup dalam peningkatan keagamaan 

anak, dikarenakan waktu untuk berada di masjid, atau disebut dengan TPA lebih 

sedikit dibanding ketika anak berada di sekolah maupun rumahnya. 



Ketika mendengar suara adzan Cerlang tidak selalu bergegas untuk shalat, 

kadang-kadang harus diingatkan dan diberi contoh terlebih dahulu, hal ini 

disebabkan karena acara televisi yang disukainya atau asyik bermain handphone. 

Dalam hal puasa, sejak kecil sekitar kelas satu sekolah dasar, Cerlang sudah 

mampu melaksanakan puasa Ramadhan sebulan penuh. Secara garis besar, 

Cerlang sudah memahami tentang perintah dan larangan dalam agama, sebatas itu 

yang sudah disampaikan, baik dari orang tua, guru di sekolah, maupun guru 

TPAnya. Dalam segi akhlak, Cerlang sudah memiliki perilaku yang baik. Rasa 

hormat terhadap orang tua sudah ada, namun letak dari nilai-nilai penghormatan 

kepada kedua orang tua, kadang kala anak masih memerlukan pengarahan. Adab 

ketika makan dan minum pun juga sudah baik, yaitu berdoa terlebih dahulu 

sebelum  makan dan sambil duduk. Dengan kakaknya, Cerlang masih enggan 

memanggil kakaknya dengan sebutan mas, karena dahulu kakaknya yang tidak 

suka dipanggil dengan sebutan mas. Sehingga sampai sekarang Cerlang masih 

enggan untuk memanggil kakaknya dengan sebutan mas. Ketika melakukan 

kesalahan yang menyimpang dari agama, Cerlang selalu menyadarinya. Karena 

sejak kecil, orang tua selalu mengajarkan untuk berbuat kebaikan, karena 

kebaikan akan mendapatkan pahala dan surga, sedangkan keburukan 

mendapatkan dosa dan neraka balasannya. 

Dalam meningkatkan keagamaan anak, mereka selalu memberikan 

motivasi kepada anak serta memberikan pemahaman dasar berkaitan dengan 

agama. Disamping itu, ada beberapa fasilitas yang mereka berikan, antara lain: 

pakaian setiap lebaran dan beberapa buku keagamaan. Ada beberapa faktor yang 



menjadi pendukung dalam meningkatkan keagamaan anak mereka, diantaranya 

lingkungan dari pihak keluarga yang semuanya muslim, karena lingkungan di 

sekitar semuanya muslim. Adapun beberapa faktor yang menjadi kendala, 

diantaranya kemajuan teknologi yang banyak menimbulkan dampak negatif bagi 

anak.  

Interpretasi : 

Dalam meningkatkan keagamaan anak, mereka selalu memberikan 

motivasi kepada anak serta memberikan pemahaman dasar berkaitan dengan 

agama. Disamping itu, ada beberapa fasilitas yang mereka berikan, antara lain: 

pakaian setiap lebaran dan beberapa buku keagamaan. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Catatan Lapangan 12 

Metode pengumpulan Data : Wawancara dan Dokumentasi 

 
Hari/Tanggal : Rabu, 27 Agustus 2014 

Waktu  : 15.30 WIB 

Lokasi  : Ruang Tamu di Dusun II Panjatan, Panjatan, Kulonprogo 

Sumber data : Ibu Rini Martuti 

Deskripsi Data: 

Metode pengumpulan data dengan wawancara dan dokumentasi, 

dokumentasi digunakan untuk merekam hasil wawancara. Wawancara digunakan 

untuk mendapatkan informasi tentang peran orang tua dalam meningkatkan 

religiusitas anak. Informan adalah Rini Martuti orang tua dari Chintya Diah 

Puspitasari yang berprofesi sebagai guru beralamat di Dusun II Panjatan, 

Panjatan, Kulonprogo. Menuturkan kepada peneliti saat wawancara bahwa 

prestasi anaknya dalam bidang keagamaan tergolong masuk bidang rata-rata, dan 

belum cukup dalam mendalami bidang keagamaan. Mereka juga menuturkan 

bahwa dengan belajar disekolah dapat meningkatkan pendidikan dalam bidang 

keagamaan. Adanya pelajaran keagamaan di sekolah Chintya mendapatkan 

pembelajaran tentang rukun iman yang berkenaan dengan percaya akan adanya 

Allah dan Al-Quran sebagai kitab suci umat Islam. Mereka berpendapat bahwa 

dengan berangkat ke masjid belum cukup dalam peningkatan keagamaan anak, 

dikarenakan anak juga perlu pendampingan di dalam keluarga.  



Ketika mendengar suara adzan Chintya tidak selalu bergegas untuk shalat, 

kadang-kadang harus disuruh terlebih dahulu, hal ini disebabkan karena acara 

televisi yang disukainya atau asyik bermain dengan temannya. Dalam  hal puasa, 

Chintya sudah melaksanakan puasa Ramadhan, walaupun ada beberapa hari yang 

dia tidak berpuasa dikarenakan sakit. Secara garis besar, Chintya sudah 

memahami tentang perintah dan larangan dalam agama. Dalam segi akhlak, 

Chintya cukup memiliki perilaku yang baik. Rasa hormat terhadap orang tua 

sudah ada, walaupun terkadang sulit menerima ketika diberi arahan. Adab ketika 

makan dan minum pun juga sudah baik, yaitu berdoa terlebih dahulu sebelum  

makan dan sambil duduk. Ketika bermain bersama adik ponaannya kadang-

kadang sering bertengkar, namun mereka tetap saling menyayangi. Ketika 

melakukan kesalahan yang menyimpang dari agama, Chintya selalu 

menyadarinya.  

Dalam meningkatkan keagamaan anak, mereka sering mengingatkan 

ketika waktu shalat tiba dan mendorong anaknya untuk rajin TPA. Sebagai orang 

tua, mereka selalu berusaha menunaikan ibadah shalat tepat waktu.Selain itu, 

orang tua selalu memberi contoh dan mengingatkan kepada anak, apabila 

menemui kesukaran baik dalam belajar atau dalam hal apapun, selalu meminta 

pertolongan hanya kepada Allah. Termasuk ketika akan mengerjakan ujian, ibu 

Rini Martuti selalu berpesan agar berdoa terlebih dahulu, supaya diberi kelancaran 

dan kesuksesan. Disamping itu, ada beberapa fasilitas yang mereka berikan, 

antara lain: iqra’, Al-Quran dan beberapa buku  keagamaan. Ada beberapa faktor 

yang menjadi pendukung dalam meningkatkan keagamaan anak mereka, 



diantaranya kesadaran anak sudah ada walaupun masih kecil dan didukung dari 

saudaranya (kakak sepupu)  yang aktif pula dalam kegiatan TPA. namun, ada 

beberapa faktor yang menjadi kendala, diantaranya masjid yang letaknya jauh dari 

rumah dan kondisi anak yang sedang malas.  

Interpretasi : 

Dalam meningkatkan keagamaan anak, mereka sering mengingatkan 

ketika waktu shalat tiba dan mendorong anaknya untuk rajin TPA. Disamping itu, 

ada beberapa fasilitas yang mereka berikan, antara lain: iqra’, Al-Quran dan 

beberapa buku  keagamaan. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Catatan Lapangan 13 

Metode pengumpulan Data : Wawancara dan Dokumentasi 

 
Hari/Tanggal : Senin 21 Desember 2015 

Waktu  : 16.00 WIB 

Lokasi  : Ruang Tamu di Dukuh I Krembangan, Panjatan, Kulon Progo 

Sumber data : Bapak Sukarno Putra 

Deskripsi Data: 

Metode pengumpulan data dengan wawancara dan dokumentasi, 

dokumentasi digunakan untuk merekam hasil wawancara. Wawancara digunakan 

untuk mendapatkan informasi tentang peran orang tua dalam meningkatkan 

religiusitas anak. Informan adalah bapak Sukarno Putra orang tua dari Fiany 

Salsabilla Putri yang berprofesi sebagai PNS beralamat di Dukuh I Krembangan, 

Panjatan, Kulon Progo. Menuturkan kepada peneliti saat wawancara bahwa 

prestasi anaknya dalam bidang keagamaan yang dilihat dari nilai sekolah sudah 

bagus. Mereka juga menuturkan bahwa dengan belajar disekolah dapat 

meningkatkan pendidikan dalam bidang keagamaan. Menurut bapak Sukarno, 

Fiany setelah mendapatkan cerita dari guru disekolah, akan diceritakan kembali di 

rumah dengan orang tua dan kakak-kakaknya. Mereka berpendapat bahwa dengan 

berangkat ke masjid belum sepenuhnya cukup dalam peningkatan keagamaan 

anak. 

Ketika mendengar suara adzan Fiany tidak selalu bergegas untuk shalat, 

kadang-kadang harus disuruh terlebih dahulu. hal ini disebabkan karena asyik 

bermain. Dalam hal puasa, Fiany sudah mampu melaksanakan puasa Ramadhan 



sebulan penuh. Hal ini didorong dari kakak-kakaknya yang juga puasa sebulan 

penuh. Secara garis besar, Fiany sudah memahami tentang perintah dan larangan 

dalam agama. Dalam segi akhlak, Fiany sudah memiliki perilaku yang baik. Rasa 

hormat terhadap orang tua sudah ada, apabila sedang dinasihati orang tua, anak 

tersebut selalu mendengarkan. Adab ketika makan dan minum pun juga sudah 

baik, yaitu duduk dan berdoa sebelum amakn dan minum. Dengan kakak-

kakaknya, Fiany sudah memiliki rasa saling menyayangi dan saling membantu. 

Ketika melakukan kesalahan yang menyimpang dari agama, Fiany menyadarinya, 

namun masih perlu untuk diingatkan.  

Dalam meningkatkan keagamaan anak, orang tuanya selalu mendorong 

untuk TPA, apabila ada pengajian minggu pagi, mereka selalu mengajak anggota 

keluarganya untuk berangkat. Namun, yang lebih mereka tanamkan kepada anak-

anak adalah kewajiban melaksanakan shalat lima waktu. Disamping itu, ada 

beberapa fasilitas yang mereka berikan, antara lain: peralatan shalat, kitab suci, 

buku-buku agam dan baju muslim. Ada beberapa faktor yang menjadi pendukung 

dalam meningkatkan keagamaan anak mereka, diantaranya lingkungan keluarga, 

baik orang tua maupun kakak-kakanya yang selalu memberi contoh kepada Fiany.  

Adapun beberapa faktor yang menjadi kendala, salah satunya televisi. 

Interpretasi : 

Dalam meningkatkan keagamaan anak, orang tuanya selalu mendorong 

untuk TPA, apabila ada pengajian minggu pagi, mereka selalu mengajak anggota 

keluarganya untuk berangkat. Namun, yang lebih mereka tanamkan kepada anak-

anak adalah kewajiban melaksanakan shalat lima waktu. Disamping itu, ada 



beberapa fasilitas yang mereka berikan, antara lain: peralatan shalat, kitab suci, 

buku-buku agam dan baju muslim. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Catatan Lapangan 14 

Metode pengumpulan Data : Wawancara dan Dokumentasi 

 
Hari/Tanggal : Kamis, 28 Agustus 2014 

Waktu  : 16.00 WIB 

Lokasi  : Ruang Tamu di Krembangan I Panjatan, Kulonprogo 

Sumber data : Bapak Priyanto 

Deskripsi Data: 

Metode pengumpulan data dengan wawancara dan dokumentasi, 

dokumentasi digunakan untuk merekam hasil wawancara. Wawancara digunakan 

untuk mendapatkan informasi tentang peran orang tua dalam meningkatkan 

religiusitas anak. Informan adalah Bapak Priyanto orang tua dari Fitra Dwi 

Ariyanto yang berprofesi sebagai buruh serabutan beralamat di Krembangan I 

Panjatan, Kulonprogo. Menuturkan kepada peneliti saat wawancara bahwa 

prestasi anaknya dalam bidang agama tergolong biasa saja atau cukup dan belum 

cukup dalam mendalami bidang keagamaan. Mereka juga menuturkan bahwa 

dengan belajar disekolah dapat meningkatkan pendidikan dalam bidang 

keagamaan. Adanya pelajaran keagamaan di sekolah dapat menambah keyakinan 

Fitra akan adanya Allah dan Al-Quran sebagai kitab suci umat Islam. Kedua 

orang tua Fitra berpendapat bahwa dengan berangkat ke masjid belum cukup 

dalam peningkatan keagamaan anak.  

Ketika mendengar suara adzan Fitra tidak selalu bergegas untuk shalat, 

terkadang harus disuruh terlebih dahulu, hal ini disebabkan karena asyik bermain. 



Dalam hal puasa, Fitra sudah melaksanakan puasa Ramadhan, walaupun ada 

beberapa hari yang dia tidak berpuasa dikarenakan kelelahan ketika pulang 

sekolah. Secara garis besar, Fitra sudah memahami tentang perintah dan larangan 

dalam agama, namun masih perlu bimbingan karena ada beberapa hal yang masih 

dilanggar. Dalam segi akhlak, Fitra masih kurang baik. Rasa hormat terhadap 

orang tua masih perlu bimbingan dan adab ketika makan dan minum pun juga 

kurang baik, terkadang lupa berdoa sebelum makan. Ketika bermain bersama 

kakaknya kadang-kadang sering bertengkar, namun mereka tetap saling 

menyayangi. Ketika melakukan kesalahan yang menyimpang dari agama, 

terkadang Fitra tidak menyadarinya.   

Dalam meningkatkan keagamaan anak, orang tua Fitra selalu mendorong 

anaknya untuk rajin TPA, mengajaknya ke masjid dan mendampingi Fitra untuk 

mengulang kembali pelajaran keagamaan yang di dapatnya dari sekolah. Fasilitasi 

yang diberikan orang tua kepada Fitra berupa pembelian buku iqra yang sekaligus 

merupakan faktor pendukung dalam meningkatkan keagamaan anak mereka. 

Namun, ada beberapa faktor yang menjadi kendala, diantaranya bermain 

playstation sehingga menjadi lupa waktu, baik waktu shalat maupun waktu 

berangkat TPA.  

Interpretasi : 

Dalam meningkatkan keagamaan anak, orang tua Fitra selalu mendorong 

anaknya untuk rajin TPA, mendampingi Fitra untuk mengulang kembali pelajaran 

keagamaan yang di dapatnya dari sekolah. Fasilitasi yang diberikan orang tua 



kepada Fitra berupa pembelian buku iqra yang sekaligus merupakan faktor 

pendukung dalam meningkatkan keagamaan anak mereka. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Catatan Lapangan 15 

Metode pengumpulan Data : Wawancara dan Dokumentasi 

 
Hari/Tanggal : Kamis, 24 Desember 2015 

Waktu  : 16.00 WIB 

Lokasi  : Ruang Tamu di Pleret, Panjatan, Kulon Progo 

Sumber data : Bapak Wajidin 

Deskripsi Data: 

Metode pengumpulan data dengan wawancara dan dokumentasi, 

dokumentasi digunakan untuk merekam hasil wawancara. Wawancara digunakan 

untuk mendapatkan informasi tentang peran orang tua dalam meningkatkan 

religiusitas anak. Informan adalah bapak Wajidin orang tua dari Ma’rifah Hadaina 

Faza, yang berprofesi sebagai PNS beralamat di Pleret, Panjatan, Kulon Progo. 

Menuturkan kepada peneliti saat wawancara bahwa prestasi anaknya dalam 

bidang keagamaan yang dilihat dari nilai sekolah secara keseluruhan sudah baik. 

Mereka juga menuturkan bahwa dengan belajar disekolah dapat meningkatkan 

pendidikan dalam bidang keagamaan. Mereka berpendapat bahwa dimanapun 

tempatnya, anak pasti belajar, apalagi di sekolah. Karena banyak sekali ilmu dan 

praktek-praktek agama yang disampaikan dan diajarkan pihak sekolah. Mereka 

berpendapat bahwa dengan berangkat ke masjid belum cukup dalam peningkatan 

keagamaan anak, dikarenakan waktu untuk berada di masjid, atau disebut dengan 

TPA lebih sedikit dibanding ketika anak berada di sekolah maupun rumahnya. 



Ketika mendengar suara adzan Ma’rifah tidak selalu bergegas untuk 

shalat, terkadang harus dsuruh terlebih dahulu, hal ini disebabkan karena acara 

televisi yang disukainya atau asyik bermain handphone. Dalam hal puasa, sejak 

kelas tiga sekolah dasar, Ma’rifah sudah mampu melaksanakan puasa sebulan 

penuh pada bulan Ramadhan. Secara garis besar, Ma’rifah sudah memahami 

tentang perintah dan larangan dalam agama, sebatas itu yang sudah disampaikan, 

baik dari orang tua, guru di sekolah, maupun guru TPAnya. Dalam segi akhlak, 

Ma’rifah sudah memiliki perilaku yang baik. Rasa hormat terhadap orang tua 

sudah ada, apabila disuruh orang tuanya segera dikerjakan.Adab ketika makan dan 

minum pun juga sudah baik, yaitu mencuci tangan terlebih dahulu, berdoa 

sebelum makan dan minum, serta menggunakan tangan kanan. Dengan kakaknya, 

Ma’rifah sudah memiliki rasa menghormati, menyayangi, terkadang juga 

bercanda dengan kakaknya. Ketika melakukan kesalahan yang menyimpang dari 

agama, Ma’rifah menyadarinya sebatas apa yang ia pahami.  

Dalam meningkatkan keagamaan anak, mereka selalu memperhatikan 

untuk tidak meninggalkan shalat wajib lima waktu. Menurut mereka, untuk 

mengetahui apakah anak benar-benar menjalankan shalat atau tidak, mereka selalu 

mengawasi dengan melakukan pengintaian kepada anaknya tersebut. Disamping 

itu, ada beberapa fasilitas yang mereka berikan, antara lain: membelikan buku 

cerita kisah para Nabi, membelikan peralatan shalat dan membelikan buku 

tuntunan shalat. Ada beberapa faktor yang menjadi pendukung dalam 

meningkatkan keagamaan anak mereka, diantaranya lingkungan yang semua 

warganya muslim. Selain itu setiap malam minggu diadakan pengajian giliran di 



rumah warga, dan pengajian rutin di masjid. Adapun beberapa faktor yang 

menjadi kendala, diantaranya kemajuan teknologi yang banyak menimbulkan 

dampak negatif bagi anak, salah satunya televisi dan handphone.  

Interpretasi : 

Dalam meningkatkan keagamaan anak, mereka selalu memperhatikan 

untuk tidak meninggalkan shalat wajib lima waktu. Menurut mereka, untuk 

mengetahui apakah anak benar-benar menjalankan shalat atau tidak, mereka selalu 

mengawasi dengan melakukan pengintaian kepada anaknya tersebut. Disamping 

itu, ada beberapa fasilitas yang mereka berikan, antara lain: membelikan buku 

cerita kisah para Nabi, membelikan peralatan shalat dan membelikan buku 

tuntunan shalat. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Catatan Lapangan 16 

Metode pengumpulan Data : Wawancara dan Dokumentasi 

 
Hari/Tanggal : Sabtu, 26 Desember 2015 

Waktu  : 16.00 WIB 

Lokasi  : Ruang Tamu di Dukuh II, Panjatan, Kulon Progo 

Sumber data : Bapak R. Saptono Prihadi 

Deskripsi Data: 

Metode pengumpulan data dengan wawancara dan dokumentasi, 

dokumentasi digunakan untuk merekam hasil wawancara. Wawancara digunakan 

untuk mendapatkan informasi tentang peran orang tua dalam meningkatkan 

religiusitas anak. Informan adalah bapak Saptono orang tua dari Rr. Kartika Dyah 

Utari, yang berprofesi sebagai pegawai swasta beralamat di Dukuh II, Panjatan, 

Kulon Progo. Menuturkan kepada peneliti saat wawancara bahwa prestasi 

anaknya dalam bidang keagamaan sudah baik, Kartika juga pernah mengikuti 

lomba untuk mewakili SDnya dalam lomba saritilawah dan tartil quran. Mereka 

juga menuturkan bahwa dengan belajar disekolah dapat meningkatkan pendidikan 

dalam bidang keagamaan. Mereka berpendapat bahwa dengan berangkat ke 

masjid belum cukup dalam peningkatan keagamaan anak, dikarenakan mereka 

berpendapat bahwa agama itu konteksnya sangat luas, maka tidak hanya dimasjid 

saja untuk bisa belajar agama.  

Ketika mendengar suara adzan Kartika tidak selalu bergegas untuk shalat, 

terkadang harus dsuruh terlebih dahulu, hal ini disebabkan karena acara televisi 



yang disukainya. Dalam hal puasa, sejak kelas satu sekolah dasar Kartika sudah 

belajar berpuasa, meskipun tidak bisa sehari penuh. Setelah memasuki kelas tiga 

sekolah dasar, Kartika sudah mampu melaksanakan puasa sebulan penuh pada 

bulan Ramadhan. Secara garis besar, Kartika sudah memahami tentang perintah 

dan larangan dalam agama, meskipun demikian, orang tuanya secara terus 

menerus selalu mengarahkan Kartika agar semakin memahami ajaran dalam 

islam. Dalam segi akhlak, Kartika sudah memiliki perilaku yang baik. Rasa 

hormat terhadap orang tua sudah ada. Adab ketika makan dan minum pun juga 

sudah baik, yaitu berdoa sebelum makan dan minum, serta duduk. Dengan 

kakaknya, Kartika terkadang masih suka bertengkar dengan kakaknya, namun 

setelah itu mereka akan rukun kembali. Ketika melakukan kesalahan yang 

menyimpang dari agama, Kartika menyadarinya sebatas apa yang ia pahami.  

Dalam meningkatkan keagamaan anak, mereka selalu mendorong untuk 

TPA, selain itu mereka selalu menanamkan tentang hal-hal yang baik untuk 

dilakukan, namun demikian, mereka selalu memberikan contoh terlebih dahulu. 

Mereka juga mengajak anak untuk mengikuti tadarus Al-Quran setiap malam 

minggu. Disamping itu, ada beberapa fasilitas yang mereka berikan, antara lain: 

membelikan buku cerita agama, membelikan buku tauhid, dan membelikan 

rekaman muratal guna memperlancar bacaan Al-Quran keluarga. Ada beberapa 

faktor yang menjadi pendukung dalam meningkatkan keagamaan anak mereka, 

diantaranya lingkungan contoh kepada anaknya tentang hal-hal yang baik untuk 

dilakukan, selain itu faktor yang lain adalah faktor lingkungan kerja. Di 

lingkungan kerja mereka, sering diadakan pengajian, atau kajian-kajian agama 



setiap minggunya tentang cara mendidik anak. Sehingga materi yang disampaikan 

ditempat kerja, mereka terapkan dirumah untuk mendidik anak. Adapun beberapa 

faktor yang menjadi kendala, diantaranya kemajuan teknologi yang banyak 

menimbulkan dampak negatif bagi anak, salah satunya televisi. 

Interpretasi : 

Dalam meningkatkan keagamaan anak, mereka selalu mendorong untuk 

TPA, selain itu mereka selalu menanamkan tentang hal-hal yang baik untuk 

dilakukan, namun demikian, mereka selalu memberikan contoh terlebih dahulu. 

Mereka juga mengajak anak untuk mengikuti tadarus Al-Quran setiap malam 

minggu. Disamping itu, ada beberapa fasilitas yang mereka berikan, antara lain: 

membelikan buku cerita agama, membelikan buku tauhid, dan membelikan 

rekaman muratal guna memperlancar bacaan Al-Quran keluarga. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Catatan Lapangan 17 

Metode pengumpulan Data : Wawancara dan Dokumentasi 

 
Hari/Tanggal : Jumat, 29 Agustus 2014 

Waktu  : 19.30 WIB 

Lokasi  : Ruang Tamu di Dusun II Panjatan, Panjatan, Kulonprogo 

Sumber data : Bapak M. Munizar Khakimi 

Deskripsi Data: 

Metode pengumpulan data dengan wawancara dan dokumentasi, 

dokumentasi digunakan untuk merekam hasil wawancara. Wawancara digunakan 

untuk mendapatkan informasi tentang peran orang tua dalam meningkatkan 

religiusitas anak. Informan adalah Bapak M. Munizar Khakimi orang tua dari R.M 

Hanif Khakimi yang berprofesi sebagai karyawan swasta beralamat di Dusun II 

Panjatan, Panjatan, Kulonprogo. Menuturkan kepada peneliti saat wawancara 

bahwa prestasi anaknya dalam bidang agama tergolong bagus. Hanif dapat 

membaca Al-Quran dengan lancar, bacaan serta gerakan sholatnya pun sudah 

cukup baik. Disamping itu, Hanif memiliki keunggulan secara khusus dalam 

bidang keagamaan, salah satunya dapat membaca Al-Quran dengan lancar dan 

memahami mahrijul huruf yang terdapat dalam Al-Quran, sehingga tidak jarang 

Hanif selalu mengikuti perlombaan MTtQ.   

Mereka juga menuturkan bahwa dengan belajar disekolah dapat 

meningkatkan pendidikan dalam bidang keagamaan, karena dengan ilmu yang 

disampaikan di sekolah pengetahuan agamanya menjadi semakin luas. Adanya 



pelajaran keagamaan di sekolah dapat menambah keyakinan Hanif akan adanya 

Allah dan Al-Quran sebagai pedoman hidup umat Islam. Kedua orang tua Hanif 

berpendapat bahwa dengan berangkat ke masjid belum cukup dalam peningkatan 

keagamaan anak. Mereka berpendapat bahwa seorang anak sangat perlu 

mendapatkan bimbingan keagamaan baik dalam lingkungan keluarga,  sekolah 

maupun masyarakat.  

Ketika mendengar suara adzan Hanif tidak selalu bergegas untuk shalat, 

kadang-kadang harus disuruh terlebih dahulu, hal ini disebabkan karena acara 

televisi yang disukainya atau asyik bermain dengan temannya. Dalam hal puasa, 

belum sepenuhnya Hanif melaksanakan puasa Ramadhan, karena ada beberapa 

hari yang dia tidak berpuasa dikarenakan kelelahan ketika pulang sekolah. Secara 

garis besar, Hanif masih perlu bimbingan baik dari orang tua maupun guru ngaji 

dalam hal perintah dan larangan dalam agama. Dalam segi akhlak, Hanif memiliki 

perilaku yang cukup baik. Rasa hormat terhadap orang tua masih perlu bimbingan 

dan adab ketika makan dan minum pun juga kurang baik, terkadang lupa berdoa 

sebelum dan sesudah makan. Sikap Hanif  kepada saudara sudah baik, dia selalu 

membantu kakakny dan sering menjaga adiknya ketika bermain bersama. Ketika 

melakukan kesalahan yang menyimpang dari agama, terkadang Hanif tidak 

menyadarinya, terkadang harus diperingatkan oleh kedua orang tuanya.    

Dalam meningkatkan keagamaan anak, orang tuanya selalu menanamkan 

tentang ajaran agama, seperti shalat, puasa dan amalan-amalan lainnya. Selain itu, 

mendaftarkan dan mendorong anaknya untuk berangkat TPA agar memiliki 

pengetahuan yang luas khususnya mengenai arti dan kandungan dalam ayat-ayat 



Al-Quran serta mendalami mengenai mahrijul huruf Al-Quran. Bagi mereka, 

membaca Al-Quran dengan lancar dan tepat itu sangat penting, karena 

berhubungan dengan arti dari kandungan ayat Al-Quran tersebut. Selain itu, 

Bapak M. Munizar Khakimi juga menginginkan anaknya memiliki akhlak mulia, 

baik dengan orang tua, saudara, maupun orang-orang di lingkungan sekitar. 

Fasilitas yang diberikan orang tua kepada Hanif berupa pembelian buku-

buku cerita tentang keagamaan, pembelian buku-buku lain tentang keagamaan, 

dan membelikan baju muslim untuk TPA.  Adapun faktor yang mendukung dalam 

meningkatkan keagamaan anak salah satunya adalah guru ngaji atau ustadz yang 

sudah ahli di bidang mahrijul huruf, selain itu buku-buku yang digunakan untuk 

TPA dapat dibeli di lokasi setempat.  Namun, ada beberapa faktor yang menjadi 

kendala, salah satunya adalah waktu.  Kesibukan orang tua dan waktu yang sangat 

padat menjadi kendala mereka ketika mengantar anak berangkat TPA. Terkadang 

sering terlambat mengantar anak TPA, namun selalu mereka usahakan demi 

anaknya.  

Interpretasi : 

Dalam meningkatkan keagamaan anak, orang tuanya selalu menanamkan 

tentang ajaran agama, seperti shalat, puasa dan amalan-amalan lainnya. Selain itu, 

mendaftarkan dan mendorong anaknya untuk berangkat TPA agar memiliki 

pengetahuan yang luas khususnya mengenai arti dan kandungan dalam ayat-ayat 

Al-Quran serta mendalami mengenai mahrijul huruf Al-Quran. Bagi mereka, 

membaca Al-Quran dengan lancar dan tepat itu sangat penting, karena 

berhubungan dengan arti dari kandungan ayat Al-Quran tersebut. Fasilitasi yang 



diberikan orang tua kepada Hanif berupa pembelian buku-buku cerita tentang 

keagamaan, pembelian buku-buku lain tentang keagamaan, dan membelikan baju 

muslim untuk TPA. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Catatan Lapangan 18 

Metode pengumpulan Data : Wawancara dan Dokumentasi 

 
Hari/Tanggal : Senin, 28 Desember 2015 

Waktu  : 16.00 WIB 

Lokasi  : Ruang Tamu di Dukuh II, Panjatan, Kulon Progo 

Sumber data : Bapak Maruto Hadi 

Deskripsi Data: 

Metode pengumpulan data dengan wawancara dan dokumentasi, 

dokumentasi digunakan untuk merekam hasil wawancara. Wawancara digunakan 

untuk mendapatkan informasi tentang peran orang tua dalam meningkatkan 

religiusitas anak. Informan adalah bapak Maruto Hadi orang tua dari Raras Mita 

Rianda, yang berprofesi sebagai pegawai swasta beralamat di Dukuh II, Panjatan, 

Kulon Progo. Menuturkan kepada peneliti saat wawancara bahwa prestasi 

anaknya dalam bidang keagamaan sudah baik. Mereka juga menuturkan bahwa 

dengan belajar disekolah dapat meningkatkan pendidikan dalam bidang 

keagamaan. Menurut mereka, Raras sudah mampu menghafal surat-surat pendek 

yang terdapat dalam juz Amma setelah belajar menghafal di sekolah dibimbing 

oleh ibu gurunya. Mereka berpendapat bahwa dengan berangkat ke masjid belum 

cukup dalam peningkatan keagamaan anak. 

Ketika mendengar suara adzan Kartika tidak selalu bergegas untuk shalat, 

terkadang harus dsuruh terlebih dahulu, hal ini disebabkan karena Raras tertidur 

saat waktu shalat, terutama pada waktu shalat Asar. Dalam hal puasa, Raras sudah 



mampu melaksanakan puasa sebulan penuh pada bulan Ramadhan. Secara garis 

besar, Raras sudah memahami tentang perintah dan larangan dalam agama, namun 

masih banyak hal-hal yang perlu untuk diingatkan. Dalam segi akhlak, Kartika 

sudah memiliki perilaku yang baik. Rasa hormat terhadap orang tua sudah ada, 

bahkan terkadang dengan orang tuanya terutama dengan ibunya sering bercanda. 

Adab ketika makan dan minum pun juga sudah baik, yaitu berdoa sebelum makan 

dan minum, duduk, dan mengajarinya agar makan menggunakan tangan kanan. 

Dengan kakaknya, Raras sudah memiliki rasa saling menghormati. Ketika 

melakukan kesalahan yang menyimpang dari agama, Raras menyadarinya, dan 

masih banyak memerlukan pengarahan. 

Dalam meningkatkan keagamaan anak, mereka selalu mendorong untuk 

tidak lalai dalam shalatnya, dan selalu menasihati agar setelah shalat selalu 

berdoa. Disamping itu, ada beberapa fasilitas yang mereka berikan, antara lain: 

membelikan buku-buku agama, membelikan buku bacaan tentang agama, alat-alat 

shalat dan al-Quran. Ada beberapa faktor yang menjadi pendukung dalam 

meningkatkan keagamaan anak mereka, diantaranya pemberian nasihat dan 

motivasi yang dilakukan secara terus menerus. Adapun beberapa faktor yang 

menjadi kendala, diantaranya bermain dengan teman sebayanya. Terkadang waktu 

untuk shalat diundur-undur 

Interpretasi : 

Dalam meningkatkan keagamaan anak, mereka selalu mendorong untuk 

tidak lalai dalam shalatnya, dan selalu menasihati agar setelah shalat selalu 

berdoa. Disamping itu, ada beberapa fasilitas yang mereka berikan, antara lain: 



membelikan buku-buku agama, membelikan buku bacaan tentang agama, alat-alat 

shalat dan al-Quran. Mereka juga mengajak anak untuk mengikuti tadarus Al-

Quran setiap malam minggu. Disamping itu, ada beberapa fasilitas yang mereka 

berikan, antara lain: membelikan buku cerita agama, membelikan buku tauhid, 

dan membelikan rekaman muratal guna memperlancar bacaan Al-Quran keluarga. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Catatan Lapangan 19 

Metode pengumpulan Data : Wawancara dan Dokumentasi 

 
Hari/Tanggal : Sabtu, 30 Agustus 2014 

Waktu  : 16.00 WIB 

Lokasi  : Ruang Tamu di Dusun II Panjatan, Panjatan, Kulonprogo 

Sumber data : Ibu Wiwik Nur Hidayati  

Deskripsi Data: 

Metode pengumpulan data dengan wawancara dan dokumentasi, 

dokumentasi digunakan untuk merekam hasil wawancara. Wawancara digunakan 

untuk mendapatkan informasi tentang peran orang tua dalam meningkatkan 

religiusitas anak. Informan adalah ibu Wiwik Nur Hidayati orang tua dari Helmi 

Fadlurrahman Surya Perdana yang berprofesi sebagai ibu rumah tangga beralamat 

di Dusun II Panjatan, Panjatan, Kulonprogo. Menuturkan kepada peneliti saat 

wawancara bahwa prestasi anaknya dalam bidang agama tergolong baik dan 

belum cukup dalam mendalami bidang keagamaan. Mereka juga menuturkan 

bahwa dengan belajar disekolah dapat meningkatkan pendidikan dalam bidang 

keagamaan. Adanya pelajaran keagamaan di sekolah dapat menambah keyakinan 

Helmi akan adanya Allah dan Al-Quran sebagai kitab suci umat Islam. Orang tua 

Helmi berpendapat bahwa dengan berangkat ke masjid belum cukup dalam 

peningkatan keagamaan anak.  

Ketika mendengar suara adzan Helmi selalu bergegas untuk shalat. Dalam 

hal puasa, Helmi sudah melaksanakan puasa Ramadhan satu bulan penuh. Secara 



garis besar, Helmi sudah memahami tentang perintah dan larangan dalam agama. 

Dia memiliki akhlak yang cukup baik, ketika makan dan minum sudah terbiasa 

dengan berdoa dan duduk. Namun masih perlu bimbingan dalam hal menghormati 

orang tua, karena terkadang sulit menerima nasihat. Ketika bermain bersama 

adiknya terlihat sudah saling menyayangi dan menghormati. Ketika melakukan 

kesalahan yang menyimpang dari agama, anak tersebut selalu menyadarinya.  

Dalam meningkatkan keagamaan anak, orang tua Helmi selalu 

mengingatkan anaknya sewaktu lupa mengerjakan ibadah. Membimbing agar 

anak kami memiliki akhlak yang baik dan mengingatkan untuk mengerjakan 

ibadah. Agama itu membimbing hidup kita untuk berjalan pada jalan yang benar, 

begitu juga sebagai orang tua harus memberikan ilmu agama kepada anaknya 

yang baik dan benar. Fasilitas yang diberikan orang tua kepada Helmi berupa 

pembelian peralatan ibadah ibadah, tas, sepeda, dan memberikan uang saku yang 

sekaligus merupakan faktor pendukung dalam meningkatkan keagamaan anak 

mereka. Namun, ada beberapa faktor yang menjadi kendala, salah satunya kondisi 

anak yang sedang malas.  

Interpretasi : 

Dalam meningkatkan keagamaan anak, orang tua Helmi selalu 

mengingatkan anaknya sewaktu lupa mengerjakan ibadah. Fasilitasi yang 

diberikan orang tua kepada Helmi berupa pembelian alat ibadah dan buku iqra 

yang sekaligus merupakan faktor pendukung dalam meningkatkan keagamaan 

anak mereka. 

 



Catatan Lapangan 20 

Metode pengumpulan Data : Wawancara dan Dokumentasi 

 
Hari/Tanggal : Senin, 01 September 2014 

Waktu  : 19.40 WIB 

Lokasi  : Ruang Tamu di Dusun III Krembangan, Panjatan, Kulonprogo 

Sumber data : Bapak Sukoco, M.Pd 

Deskripsi Data: 

Metode pengumpulan data dengan wawancara dan dokumentasi, 

dokumentasi digunakan untuk merekam hasil wawancara. Wawancara digunakan 

untuk mendapatkan informasi tentang peran orang tua dalam meningkatkan 

religiusitas anak. Informan adalah Bapak Sukoco, M.Pd dan ibu Wartini orang tua 

dari Stephanie Cindy Fitrasari yang berprofesi sebagai PNS beralamat di Dusun 

III Krembangan, Panjatan, Kulonprogo menuturkan kepada peneliti saat 

wawancara bahwa prestasi anaknya dalam bidang keagamaan tergolong kurang, 

dan belum cukup dalam mendalami bidang keagamaan. Mereka juga menuturkan 

bahwa dengan belajar disekolah dapat meningkatkan pendidikan dalam bidang 

keagamaan. Adanya pelajaran keagamaan di sekolah menambah pengetahuan 

Stephanie akan adanya Allah dan Al-Quran sebagai kitab suci umat Islam. Mereka 

berpendapat bahwa dengan berangkat ke masjid dapat meningkatkan religiusitas 

anak, namun belum sepenuhnya, dikarenakan anak juga perlu pendampingan di 

dalam keluarga.  



Ketika mendengar suara adzan Stephanie tidak selalu bergegas untuk 

shalat, terkadang harus disuruh terlebih dahulu, hal ini disebabkan karena acara 

televisi yang disukainya atau asyik bermain. Dalam hal puasa, Stephanie sudah 

melaksanakan puasa Ramadhan, walaupun ada beberapa hari yang dia tidak 

berpuasa dikarenakan kelelahan ketika pulang sekolah. Secara garis besar, 

Stephanie sudah memahami tentang perintah dan larangan dalam agama. Dalam 

segi akhlak, Stephanie cukup memiliki perilaku yang baik terhadap kedua orang 

tua, dan ketika makan dan minum pun Stephanie sudah terlihat baik dan selalu 

mengawali berdoa terlebih dahulu sebelum makan dan minum. Rasa saling 

menyayangi sudah tercermin dalam diri Stephanie, terlihat ketika bermain 

bersama adiknya selalu mengalah dan menjaganya.  Ketika melakukan kesalahan 

yang menyimpang dari agama, Stephanie selalu menyadarinya. 

Dalam meningkatkan keagamaan anak, mereka sering mengingatkan 

ketika waktu shalat tiba dan mendorong anaknya untuk rajin TPA dan  

mengajarkan tentang shadaqah dan infaq.  

Disamping itu, ada beberapa fasilitas yang mereka berikan, antara lain: 

iqra’, Al-Quran dan beberapa buku keagamaan. Ada beberapa faktor yang 

menjadi pendukung dalam meningkatkan keagamaan anak mereka, salah satunya 

letak rumah yang dekat dengan mushola. Namun ada beberapa faktor yang 

menjadi kendala, diantaranya sulit apabila disuruh untuk berangkat TPA. 

Interpretasi : 

Dalam meningkatkan keagamaan anak, mereka sering mengingatkan 

ketika waktu shalat tiba dan mendorong anaknya untuk rajin TPA. Disamping itu, 



ada beberapa fasilitas yang mereka berikan, antara lain: iqra’, Al-Quran dan 

beberapa buku keagamaan. Ada beberapa faktor yang menjadi pendukung dalam 

meningkatkan keagamaan anak mereka, salah satunya letak rumah yang dekat 

dengan mushola. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Catatan Lapangan 21 

Metode pengumpulan Data : Wawancara dan Dokumentasi 

 
Hari/Tanggal : Senin, 04 Januari 2016 

Waktu  : 09.00 WIB 

Lokasi  : Ruang Tamu SD Negeri Panjatan Kulon Progo 

Sumber data : Ibu Nurhayati Asmara Dewi, S.Pd.I 

Deskripsi Data: 

Metode pengumpulan data dengan wawancara dan dokumentasi, 

dokumentasi digunakan untuk merekam hasil wawancara. Wawancara digunakan 

untuk mendapatkan informasi tentang tingkat religiusitas siswa yang bernama 

Cerlang Nuha Grahita. Informan adalah Ibu Nurhayati Asmara Dewi, S.Pd.I guru 

pendidikan agama islam di SD Negeri Panjatan Kulon Progo. Menuturkan kepada 

peneliti bahwa siswanya yang bernama Cerlang Nuha Grahitatingkat religiusitas 

tergolong bagus. Pada saat pelajaran agama berlangsung, anak tersebut mengikuti 

pelajaran dan konsentrasi yang cukup baik.  

Dalam perkembangan hasil pelajaran keagamaannya Cerlang dapat 

memahami pelajaran yang diberikan secara baik dan perkembangannya cukup 

signifikan. Pihak sekolah, selalu mengajarkan untuk melaksanakan sholat sunah 

dhuha dan shalat fardhu dhuhur berjamaah di sekolah, karena hal tersebut 

merupakan misi sekolah dalam membentuk anak yang berakhlak mulia. Dalam 

melaksanakan puasa Ramadhan, pihak sekolah pun selalu memberikan buku 

kegiatan Ramadhan. Dari buku tersebut, dapat dilihat bahwa Cerlang 



melaksanakan puasa Ramadhan dengan baik. Dalam meningkatkan keagamaan 

anak tersebut, pihak sekolah memberikan dorongan maupun motivasi untuk selalu 

melaksanakan kegiatan keagamaan yang dilaksanakan pihak sekolah. Dari hasil 

pengamatan dari guru agama, orang tua  Cerlang selalu memberikan motivasi 

untuk meningkatkan keagamaannya, dilihat dari hasil praktek keagamaan anak 

tersebut sudah lancar dalam mengahafal bacaan shalat.  

Interpretasi : 

Cerlang Nuha Grahita tingkat religiusitas tergolong bagus. Pada saat 

pelajaran agama berlangsung, anak tersebut mengikuti pelajaran dan konsentrasi 

yang cukup baik. Dalam perkembangan hasil pelajaran keagamaannya Cerlang 

dapat memahami pelajaran yang diberikan secara baik dan perkembangannya 

cukup signifikan. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Catatan Lapangan 22 

Metode pengumpulan Data : Wawancara dan Dokumentasi 

 
Hari/Tanggal : Selasa, 26 Agustus 2014 

Waktu  : 08.45 WIB 

Lokasi  : Kantor Guru SD Negeri Panjatan Kulon Progo 

Sumber data : Ibu Nurhayati Asmara Dewi, S.Pd.I 

Deskripsi Data: 

Metode pengumpulan data dengan wawancara dan dokumentasi, 

dokumentasi digunakan untuk merekam hasil wawancara. Wawancara digunakan 

untuk mendapatkan informasi tentang tingkat religiusitas siswa yang bernama 

Chintya Diah Puspitasari. Informan adalah Ibu Nurhayati Asmara Dewi, S.Pd.I 

guru pendidikan agama islam di SD Negeri Panjatan Kulon Progo. Menuturkan 

kepada peneliti bahwa siswanya yang bernama Chintya Diah Puspitasari sudah 

memiliki tingkat religiusitas yang cukup bagus. Pada saat pelajaran agama 

berlangsung, anak tersebut mengikuti pelajaran dengan konsentrasi yang cukup 

baik.  

Dalam perkembangan hasil pelajaran keagamaannya Chintya sudah dapat 

memahami pelajaran yang diberikan, meskipun anak tersebut tergolong dalam 

prestasi sedang. Pihak sekolah, selalu mengajarkan untuk melaksanakan sholat 

sunah dhuha dan shalat fardhu dhuhur berjamaah di sekolah, karena hal tersebut 

merupakan misi sekolah dalam membentuk anak yang berakhlak mulia. Dalam 

melaksanakan puasa Ramadhan, pihak sekolah pun selalu memberikan buku 



kegiatan Ramadhan. Dari buku tersebut, dapat dilihat bahwa Chintya 

melaksanakan puasa Ramadhan dengan baik. Dalam meningkatkan keagamaan 

anak tersebut, pihak sekolah memberikan dorongan maupun motivasi untuk selalu 

melaksanakan kegiatan keagamaan yang dilaksanakan pihak sekolah. Dari hasil 

pengamatan dari guru agama, orang tua  Chintya memberikan motivasi untuk 

meningkatkan keagamaannya, dilihat dari hasil praktek keagamaan anak tersebut.  

Interpretasi : 

Chintya Diah Puspitasari sudah memiliki tingkat religiusitas yang cukup 

bagus. Pada saat pelajaran agama berlangsung, anak tersebut mengikuti pelajaran 

dengan konsentrasi yang cukup baik. Dalam perkembangan hasil pelajaran 

keagamaannya Chintya sudah dapat memahami pelajaran yang diberikan, 

meskipun anak tersebut tergolong dalam prestasi sedang. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Catatan Lapangan 23 

Metode pengumpulan Data : Wawancara dan Dokumentasi 

 
Hari/Tanggal : Senin, 04 Januari 2016 

Waktu  : 09.00 WIB 

Lokasi  : Ruang Tamu SD Negeri Panjatan Kulon Progo 

Sumber data : Ibu Nurhayati Asmara Dewi, S.Pd.I 

Deskripsi Data: 

Metode pengumpulan data dengan wawancara dan dokumentasi, 

dokumentasi digunakan untuk merekam hasil wawancara. Wawancara digunakan 

untuk mendapatkan informasi tentang tingkat religiusitas siswa yang bernama 

Fiany Salsabila Putri. Informan adalah Ibu Nurhayati Asmara Dewi, S.Pd.I guru 

pendidikan agama islam di SD Negeri Panjatan Kulon Progo. Menuturkan kepada 

peneliti bahwa siswanya yang bernama Fiany Salsabila Putritingkat religiusitas 

tergolongbaik. Pada saat pelajaran agama berlangsung, Fiany memperhatikan 

pelajaran yang disampaikan.  

Dalam perkembangan hasil pelajaran keagamaannya Fiany dapat 

memahami pelajaran yang diberikan secara baik dan perkembangannya cukup 

bagus. Pihak sekolah, selalu mengajarkan untuk melaksanakan sholat sunah dhuha 

dan shalat fardhu dhuhur berjamaah di sekolah, karena hal tersebut merupakan 

misi sekolah dalam membentuk anak yang berakhlak mulia. Dalam melaksanakan 

puasa Ramadhan, pihak sekolah pun selalu memberikan buku kegiatan 

Ramadhan. Dari buku tersebut, dapat dilihat bahwa Fiany melaksanakan puasa 



Ramadhan dengan baik. Dalam meningkatkan keagamaan anak tersebut, pihak 

sekolah memberikan dorongan maupun motivasi untuk selalu melaksanakan 

kegiatan keagamaan yang dilaksanakan pihak sekolah. Dari hasil pengamatan dari 

guru agama, orang tua  Fiany selalu memberikan motivasi untuk meningkatkan 

keagamaannya. 

Interpretasi : 

Fiany Salsabila Putrimemiliki tingkat religiusitas tergolongbaik. Pada saat 

pelajaran agama berlangsung, Fiany memperhatikan pelajaran yang 

disampaikan.Dalam perkembangan hasil pelajaran keagamaannya Fiany dapat 

memahami pelajaran yang diberikan secara baik dan perkembangannya cukup 

bagus. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Catatan Lapangan 24 

Metode pengumpulan Data : Wawancara dan Dokumentasi 

 
Hari/Tanggal : Selasa, 26 Agustus 2014 

Waktu  : 08.45 WIB 

Lokasi  : Kantor Guru SD Negeri Panjatan Kulon Progo 

Sumber data : Ibu Nurhayati Asmara Dewi, S.Pd.I 

Deskripsi Data: 

Metode pengumpulan data dengan wawancara dan dokumentasi, 

dokumentasi digunakan untuk merekam hasil wawancara. Wawancara digunakan 

untuk mendapatkan informasi tentang tingkat religiusitas siswa yang bernama 

Fitra Dwi Ariyanto. Informan adalah Ibu Nurhayati Asmara Dewi, S.Pd.I guru 

Pendidikan Agama Islam di SD Negeri Panjatan Kulon Progo. Menuturkan 

kepada peneliti bahwa siswanya yang bernama Fitra Dwi Ariyanto sudah 

memiliki tingkat religiusitas yang cukup. Pada saat pelajaran agama berlangsung, 

anak tersebut kurang dapat mengikuti pelajaran dengan baik.  

Dalam perkembangan hasil pelajaran keagamaannya Fitra kurang dalam 

memahami pelajaran yang diberikan. Pihak sekolah, selalu mengajarkan untuk 

melaksanakan sholat sunah dhuha dan shalat fardhu dhuhur berjamaah di sekolah, 

karena hal tersebut merupakan misi sekolah dalam membentuk anak yang 

berakhlak mulia. Namun, dalam berperilaku baik, Fitra masih memerlukan 

bimbingan. Dalam melaksanakan puasa Ramadhan, pihak sekolah pun selalu 

memberikan buku kegiatan Ramadhan. Dari buku tersebut, dapat dilihat bahwa 



Fitra melaksanakan puasa Ramadhan dengan baik. Dalam meningkatkan 

keagamaan anak tersebut, pihak sekolah memberikan dorongan maupun motivasi 

untuk selalu melaksanakan kegiatan keagamaan yang dilaksanakan pihak sekolah. 

Dari hasil pengamatan dari guru agama, orang tua  Fitra kurang dalam 

memberikan motivasi untuk meningkatkan keagamaannya, dilihat dari hasil 

praktek keagamaannya anak tersebut belum lancar dalam bacaan shalat.   

Interpretasi : 

Fitra Dwi Ariyanto sudah memiliki tingkat religiusitas yang cukup. Pada 

saat pelajaran agama berlangsung, anak tersebut kurang dapat mengikuti pelajaran 

dengan baik. Dalam perkembangan hasil pelajaran keagamaannya Fitra kurang 

dalam memahami pelajaran yang diberikan. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Catatan Lapangan 25 

Metode pengumpulan Data : Wawancara dan Dokumentasi 

 
Hari/Tanggal : Senin, 04 Januari 2016 

Waktu  : 09.00 WIB 

Lokasi  : Ruang Tamu SD Negeri Panjatan Kulon Progo 

Sumber data : Ibu Nurhayati Asmara Dewi, S.Pd.I 

Deskripsi Data: 

Metode pengumpulan data dengan wawancara dan dokumentasi, 

dokumentasi digunakan untuk merekam hasil wawancara. Wawancara digunakan 

untuk mendapatkan informasi tentang tingkat religiusitas siswa yang bernama 

Ma’rifah Hadaina Faza. Informan adalah Ibu Nurhayati Asmara Dewi, S.Pd.I guru 

pendidikan agama islam di SD Negeri Panjatan Kulon Progo. Menuturkan kepada 

peneliti bahwa siswanya yang bernama Ma’rifah Hadaina Faza memiliki tingkat 

religiusitasyangbaik. Pada saat pelajaran agama berlangsung, Ma’rifah 

memperhatikan pelajaran yang disampaikan dan aktif bertanya jika dirinya belum 

merasa jelas. 

Dalam perkembangan hasil pelajaran keagamaannya Ma’rifah dapat 

memahami pelajaran yang diberikan secara baik dan perkembangannya cukup 

bagus. Pihak sekolah, selalu mengajarkan untuk melaksanakan sholat sunah dhuha 

dan shalat fardhu dhuhur berjamaah di sekolah, karena hal tersebut merupakan 

misi sekolah dalam membentuk anak yang berakhlak mulia. Dalam melaksanakan 

puasa Ramadhan, pihak sekolah pun selalu memberikan buku kegiatan 



Ramadhan. Dari buku tersebut, dapat dilihat bahwa Ma’rifah melaksanakan puasa 

Ramadhan dengan baik. Dalam meningkatkan keagamaan anak tersebut, pihak 

sekolah memberikan dorongan maupun motivasi untuk selalu melaksanakan 

kegiatan keagamaan yang dilaksanakan pihak sekolah. Dari hasil pengamatan dari 

guru agama, orang tua  Ma’rifah mendukung penuh anaknya dalam mendapatkan 

pengetahuan yang baik. 

Interpretasi : 

Ma’rifah Hadaina Faza memiliki tingkat religiusitasyangbaik. Pada saat 

pelajaran agama berlangsung, Ma’rifah memperhatikan pelajaran yang 

disampaikan dan aktif bertanya jika dirinya belum merasa jelas.Dalam 

perkembangan hasil pelajaran keagamaannya Ma’rifah dapat memahami pelajaran 

yang diberikan secara baik dan perkembangannya cukup bagus. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Catatan Lapangan 26 

Metode pengumpulan Data : Wawancara dan Dokumentasi 

 
Hari/Tanggal : Senin, 04 Januari 2016 

Waktu  : 09.00 WIB 

Lokasi  : Ruang Tamu SD Negeri Panjatan Kulon Progo 

Sumber data : Ibu Nurhayati Asmara Dewi, S.Pd.I 

Deskripsi Data: 

Metode pengumpulan data dengan wawancara dan dokumentasi, 

dokumentasi digunakan untuk merekam hasil wawancara. Wawancara digunakan 

untuk mendapatkan informasi tentang tingkat religiusitas siswa yang bernama Rr. 

Kartika Dyah Utari. Informan adalah Ibu Nurhayati Asmara Dewi, S.Pd.I guru 

pendidikan agama islam di SD Negeri Panjatan Kulon Progo. Menuturkan kepada 

peneliti bahwa siswanya yang bernama Rr. Kartika Dyah Utarimemiliki tingkat 

religiusitasyangbaik. Pada saat pelajaran agama berlangsung, Kartika mengikuti 

serta memperhatikan pelajaran yang disampaikan dengan secara baik. Kartika ini 

anak yang memiliki bakat dalam saritilawah Al-Qur’an. Dia telah mewakili 

sekolahan untuk mengikuti lomba tersebut. 

Dalam perkembangan hasil pelajaran keagamaannya Kartika 

perkembangannya bagus dimana dibuktikan dengan nilai-nilai yang di atas rata-

rata. Pihak sekolah, selalu mengajarkan untuk melaksanakan sholat sunah dhuha 

dan shalat fardhu dhuhur berjamaah di sekolah, karena hal tersebut merupakan 

misi sekolah dalam membentuk anak yang berakhlak mulia. Dalam melaksanakan 



puasa Ramadhan, pihak sekolah pun selalu memberikan buku kegiatan 

Ramadhan. Dari buku tersebut, dapat dilihat bahwa Kartika melaksanakan puasa 

Ramadhan dengan baik. Dalam meningkatkan keagamaan anak tersebut, pihak 

sekolah memberikan dorongan maupun motivasi untuk selalu melaksanakan 

kegiatan keagamaan yang dilaksanakan pihak sekolah. Dari hasil pengamatan dari 

guru agama, orang tua  Kartika mendukung penuh anaknya dalam mendapatkan 

pengetahuan yang baik.Terutama ibunya sangat mendorong Kartika. 

Interpretasi : 

Rr. Kartika Dyah Utari memiliki tingkat religiusitasyangbaik. Pada saat 

pelajaran agama berlangsung, Kartika mengikuti serta memperhatikan pelajaran 

yang disampaikan dengan secara baik. Kartika ini anak yang memiliki bakat 

dalam saritilawah Al-Qur’an. Dia telah mewakili sekolahan untuk mengikuti 

lomba tersebut.Dalam perkembangan hasil pelajaran keagamaannya Kartika 

perkembangannyabagus dimana dibuktikan dengan nilai-nilai yang di atas rata-

rata. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Catatan Lapangan 27 

Metode pengumpulan Data : Wawancara dan Dokumentasi 

 
Hari/Tanggal : Selasa, 26 Agustus 2014 

Waktu  : 08.45 WIB 

Lokasi  : Kantor Guru SD Negeri Panjatan Kulon Progo 

Sumber data : Ibu Nurhayati Asmara Dewi, S.Pd.I 

Deskripsi Data: 

Metode pengumpulan data dengan wawancara dan dokumentasi, 

dokumentasi digunakan untuk merekam hasil wawancara. Wawancara digunakan 

untuk mendapatkan informasi tentang tingkat religiusitas siswa yang bernama 

R.M Hanif Khakimi. Informan adalah Ibu Nurhayati Asmara Dewi, S.Pd.I guru 

pendidikan agama islam di SD Negeri Panjatan Kulon Progo. Menuturkan kepada 

peneliti bahwa siswanya yang bernama R.M Hanif Khakimi sudah memiliki 

tingkat religiusitas yang bagus. Pada saat pelajaran agama berlangsung, anak 

tersebut mengikuti pelajaran dengan konsentrasi yang cukup baik dan aktif dalam 

bertanya.  

Dalam perkembangan hasil pelajaran keagamaannya Hanif selalu 

mengalami peningkatan bahkan nilai keagamaannya tergolong sangat 

memuaskan. Pihak sekolah, selalu mengajarkan untuk melaksanakan sholat sunah 

dhuha dan shalat fardhu dhuhur berjamaah di sekolah, karena hal tersebut 

merupakan misi sekolah dalam membentuk anak yang berakhlak mulia. Dalam 

melaksanakan puasa Ramadhan, pihak sekolah pun selalu memberikan buku 



kegiatan Ramadhan. Dari buku tersebut, dapat dilihat bahwa Hanif melaksanakan 

puasa Ramadhan dengan baik. Dalam meningkatkan keagamaan anak tersebut, 

pihak sekolah memberikan dorongan maupun motivasi untuk selalu melaksanakan 

kegiatan keagamaan yang dilaksanakan pihak sekolah. Dari hasil pengamatan dari 

guru agama, orang tua  Hanif selalu memberikan motivasi untuk meningkatkan 

keagamaannya, dilihat dari hasil praktek keagamaan yang cukup baik.  

Interpretasi : 

R.M Hanif Khakimi sudah memiliki tingkat religiusitas yang bagus. Pada 

saat pelajaran agama berlangsung, anak tersebut mengikuti pelajaran dengan 

konsentrasi yang cukup baik dan aktif dalam bertanya. Dalam perkembangan hasil 

pelajaran keagamaannya Hanif selalu mengalami peningkatan bahkan nilai 

keagamaannya tergolong sangat memuaskan. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Catatan Lapangan 28 

Metode pengumpulan Data : Wawancara dan Dokumentasi 

 
Hari/Tanggal : Senin, 04 Januari 2016 

Waktu  : 09.00 WIB 

Lokasi  : Ruang Tamu SD Negeri Panjatan Kulon Progo 

Sumber data : Ibu Nurhayati Asmara Dewi, S.Pd.I 

Deskripsi Data: 

Metode pengumpulan data dengan wawancara dan dokumentasi, 

dokumentasi digunakan untuk merekam hasil wawancara. Wawancara digunakan 

untuk mendapatkan informasi tentang tingkat religiusitas siswa yang bernama 

Raras Mita Rianda. Informan adalah Ibu Nurhayati Asmara Dewi, S.Pd.I guru 

pendidikan agama islam di SD Negeri Panjatan Kulon Progo. Menuturkan kepada 

peneliti bahwa siswanya yang bernama Raras Mita Riandamemiliki tingkat 

religiusitasyangcukup baik. Pada saat pelajaran agama berlangsung, Raras dapat 

mengikuti pelajaran dengan baik. 

Dalam perkembangan hasil pelajaran keagamaannya Raras 

perkembangannya cukup bagus, dilihat hasil belajar yng cukup 

memuasakan.Pihak sekolah, selalu mengajarkan untuk melaksanakan sholat sunah 

dhuha dan shalat fardhu dhuhur berjamaah di sekolah, karena hal tersebut 

merupakan misi sekolah dalam membentuk anak yang berakhlak mulia. Dalam 

melaksanakan puasa Ramadhan, pihak sekolah pun selalu memberikan buku 

kegiatan Ramadhan. Dari buku tersebut, dapat dilihat bahwa Raras melaksanakan 



puasa Ramadhan dengan baik. Dalam meningkatkan keagamaan anak tersebut, 

pihak sekolah memberikan dorongan maupun motivasi untuk selalu melaksanakan 

kegiatan keagamaan yang dilaksanakan pihak sekolah. Dari hasil pengamatan dari 

guru agama, orang tua  Raras sangat mendukung dalam segala hal. 

Interpretasi : 

Raras Mita Rianda memiliki tingkat religiusitasyangcukup baik. Pada saat 

pelajaran agama berlangsung, Raras dapat mengikuti pelajaran dengan 

baik.Dalam perkembangan hasil pelajaran keagamaannya Raras 

perkembangannya cukup bagus, dilihat hasil belajar yng cukup memuasakan. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Catatan Lapangan 29 

Metode pengumpulan Data : Wawancara dan Dokumentasi 

 
Hari/Tanggal : Selasa, 26 Agustus 2014 

Waktu  : 08.45 WIB 

Lokasi  : Kantor Guru SD Negeri Panjatan Kulon Progo 

Sumber data : Ibu Nurhayati Asmara Dewi, S.Pd.I 

Deskripsi Data: 

Metode pengumpulan data dengan wawancara dan dokumentasi, 

dokumentasi digunakan untuk merekam hasil wawancara. Wawancara digunakan 

untuk mendapatkan informasi tentang tingkat religiusitas siswa yang bernama 

Helmi Fadlurrahman Surya Perdana. Informan adalah Ibu Nurhayati Asmara 

Dewi, S.Pd.I guru pendidikan agama islam di SD Negeri Panjatan Kulon Progo. 

Menuturkan kepada peneliti bahwa siswanya yang bernama Helmi Fadlurrahman 

Surya Perdana sudah memiliki tingkat religiusitas yang cukup bagus. Pada saat 

pelajaran agama berlangsung, anak tersebut selalu memperhatikan pelajaran 

dengan baik dan tenang.  

Dalam perkembangan hasil pelajaran keagamaannya Helmi dapat 

memahami pelajaran yang diberikan secara baik, terlihat hasil prestasinya cukup 

memuaskan. Pihak sekolah, selalu mengajarkan untuk melaksanakan sholat sunah 

dhuha dan shalat fardhu dhuhur berjamaah di sekolah, karena hal tersebut 

merupakan misi sekolah dalam membentuk anak yang berakhlak mulia. Dalam 

melaksanakan puasa Ramadhan, pihak sekolah pun selalu memberikan buku 



kegiatan Ramadhan. Dari buku tersebut, dapat dilihat bahwa Helmi melaksanakan 

puasa Ramadhan dengan baik. Dalam meningkatkan keagamaan anak tersebut, 

pihak sekolah memberikan dorongan maupun motivasi untuk selalu melaksanakan 

kegiatan keagamaan yang dilaksanakan pihak sekolah. Dari hasil pengamatan dari 

guru agama, orang tua  Helmi selalu memberikan motivasi untuk meningkatkan 

keagamaannya, dilihat dari hasil praktek keagamaan anak tersebut sudah lancar 

dalam mengahafal bacaan shalat.  

Interpretasi : 

Helmi Fadlurrahman Surya Perdana sudah memiliki tingkat religiusitas 

yang cukup bagus. Pada saat pelajaran agama berlangsung, anak tersebut selalu 

memperhatikan pelajaran dengan baik dan tenang. Dalam perkembangan hasil 

pelajaran keagamaannya Helmi dapat memahami pelajaran yang diberikan secara 

baik, terlihat hasil prestasinya cukup memuaskan. 

 

 

 

 

 

 

 



Catatan Lapangan 30 

Metode pengumpulan Data : Wawancara dan Dokumentasi 

 
Hari/Tanggal : Selasa, 26 Agustus 2014 

Waktu  : 08.45 WIB 

Lokasi  : Kantor Guru SD Negeri Panjatan Kulon Progo 

Sumber data : Ibu Nurhayati Asmara Dewi, S.Pd.I 

Deskripsi Data: 

Metode pengumpulan data dengan wawancara dan dokumentasi, 

dokumentasi digunakan untuk merekam hasil wawancara. Wawancara digunakan 

untuk mendapatkan informasi tentang tingkat religiusitas siswa yang bernama 

Stephanie Cindy Fitrasari. Informan adalah Ibu Nurhayati Asmara Dewi, S.Pd.I 

guru pendidikan agama islam di SD Negeri Panjatan Kulon Progo. Menuturkan 

kepada peneliti bahwa siswanya yang bernama Stephanie Cindy Fitrasari sudah 

memiliki tingkat religiusitas yang cukup. Pada saat pelajaran agama berlangsung, 

anak tersebut mengikuti pelajaran dengan cukup baik.  

Dalam perkembangan hasil pelajaran keagamaannya Cindy sudah dapat 

memahami pelajaran yang diberikan, meskipun anak tersebut tergolong dalam 

prestasi sedang. Pihak sekolah, selalu mengajarkan untuk melaksanakan sholat 

sunah dhuha dan shalat fardhu dhuhur berjamaah di sekolah, karena hal tersebut 

merupakan misi sekolah dalam membentuk anak yang berakhlak mulia. Dalam 

melaksanakan puasa Ramadhan, pihak sekolah pun selalu memberikan buku 

kegiatan Ramadhan. Dari buku tersebut, dapat dilihat bahwa Cindy melaksanakan 



puasa Ramadhan dengan baik. Dalam meningkatkan keagamaan anak tersebut, 

pihak sekolah memberikan dorongan maupun motivasi untuk selalu melaksanakan 

kegiatan keagamaan yang dilaksanakan pihak sekolah. Dari hasil pengamatan dari 

guru agama, orang tua  Cindy memberikan motivasi untuk meningkatkan 

keagamaannya, dilihat dari hasil praktek keagamaan anak tersebut cukup baik. 

Interpretasi : 

Stephanie Cindy Fitrasari sudah memiliki tingkat religiusitas yang cukup. 

Pada saat pelajaran agama berlangsung, anak tersebut mengikuti pelajaran dengan 

cukup baik. Dalam perkembangan hasil pelajaran keagamaannya Cindy sudah 

dapat memahami pelajaran yang diberikan, meskipun anak tersebut tergolong 

dalam prestasi sedang. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Catatan Lapangan 31 

Metode pengumpulan Data : Wawancara dan Dokumentasi 

 
Hari/Tanggal : Selasa, 05 Januari 2016 

Waktu  : 09.00 WIB 

Lokasi  : Ruang Tamu SD Negeri Panjatan Kulon Progo 

Sumber data : Bapak Haryana, S.Pd. 

Deskripsi Data: 

Metode pengumpulan data dengan wawancara dan dokumentasi, 

dokumentasi digunakan untuk merekam hasil wawancara. Wawancara digunakan 

untuk mendapatkan informasi tentang hasil belajar dan perilaku siswa yang 

bernama Cerlang Nuha Grahita. Informan adalah bapak Haryana, S.Pd. guru kelas 

VI di SD Negeri Panjatan Kulon Progo.  

Menuturkan kepada peneliti bahwa siswanya yang bernama Cerlang Nuha 

Grahita memiliki perilaku baik dan sopan terhadap Bapak/Ibu guru serta memiliki 

rasa kasih social yang tinggi terhadap temannya. Cerlang termasuk anak yang 

cukup pintar dan berprestasi. Hasil belajarnya cukup bagus dan mengalami 

peningkatan. Tingkat religiusitasnya sudah bagus di seumuran Cerlang. Terlihat 

ketika saat Cerlang bermain dengan teman-temannya. Kemudian dilihat dari hasil 

pengetahuan dan keagamaan Cerlang memiliki nilai yang seimbang. 

Saya sebagai guru kelas saya selalu berusaha memberikan nasihat dan 

masukan kepada anak didik saya tentang berbagai macam hal, khususnya dari 

bidang pengetahuan dan keagaamaan pada saat jam pertama sebelum pelajaran di 



mulai atau saat pelajaran selesai. Dari situ saya mengamati anak didik saya dan 

menilainya. Agar nilai kognitif, afektif maupun psikomotornya dapat seimbang. 

Kemudian saya memberikan motivasi dimana motivasi ini saya terapkan kepada 

semua siswa saya yang saya lakukan kerja sama dengan orang tua murid untuk 

mengetahui hasil belajarnya. 

Dilihat dari kerja sama tersebut orang tuanya sangat mendukung dan ikut 

andil dalam perkembangan anaknya, baik dalam pengetahuan maupun 

religiusitasnya. Wali kelas juga memberikan buku penghubung yang berisi catatan 

penting mengenai anaknya agar orang tua dapat mengetahui dan ikut berperan 

serta dalam rangka mendidik, membimbing dan mengontrol anaknya.  

Interpretasi : 

Cerlang Nuha Grahita memiliki perilaku baik dan sopan terhadap 

Bapak/Ibu guru serta memiliki rasa kasih social yang tinggi terhadap temannya. 

Cerlang termasuk anak terma yang cukup pintar dan berprestasi. Hasil belajarnya 

cukup bagus dan mengalami peningkatan. Tingkat religiusitasnya sudah bagus di 

seumuran Cerlang. 

 

 

 

 

 



Catatan Lapangan 32 

Metode pengumpulan Data : Wawancara dan Dokumentasi 

 
Hari/Tanggal : Senin, 25Agustus 2014 

Waktu  : 13.30 WIB 

Lokasi  : Kantor Guru SD Negeri Panjatan Kulon Progo 

Sumber data : Bapak Haryana, S.Pd. 

Deskripsi Data: 

Metode pengumpulan data dengan wawancara dan dokumentasi, 

dokumentasi digunakan untuk merekam hasil wawancara. Wawancara digunakan 

untuk mendapatkan informasi tentang hasil belajar dan perilaku siswa yang 

bernama Chintya Diah Puspitasari. Informan adalah bapak Haryana, S.Pd. guru 

kelas VI di SD Negeri Panjatan Kulon Progo.  

Menuturkan kepada peneliti bahwa siswanya yang bernama Chintya Diah 

Puspitasari secara umum sudah memiliki perilaku sopan terhadap Bapak/Ibu 

gurunya. Anak tersebut tergolong anak yang pintar dan cukup berprestasi, terlihat 

hasil belajarnya selalu mengalami peningkatan seiring dengan tingkat 

religiusitasnya yang semakin matang. Untuk meningkatkan pengetahuan maupun 

tingkat religiusitas anak, pihak sekolah khususnya guru kelas selalu melakukan 

evaluasi pada setiap mata pelajaran. Selain dari pihak sekolah, pihak keluarganya 

pun ikut andil dalam meningkatkan pendidikan dan keagamaannya.  

 

 



Interpretasi : 

Chintya Diah Puspitasari secara umum sudah memiliki perilaku sopan 

terhadap Bapak/Ibu gurunya. Anak tersebut tergolong anak yang pintar dan cukup 

berprestasi, terlihat hasil belajarnya selalu mengalami peningkatan seiring dengan 

tingkat religiusitasnya yang semakin matang. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Catatan Lapangan 33  

Metode pengumpulan Data : Wawancara dan Dokumentasi 

 
Hari/Tanggal : Selasa, 05 Januari 2016 

Waktu  : 09.00 WIB 

Lokasi  : Ruang Tamu SD Negeri Panjatan Kulon Progo 

Sumber data : Bapak Haryana, S.Pd. 

Deskripsi Data: 

Metode pengumpulan data dengan wawancara dan dokumentasi, 

dokumentasi digunakan untuk merekam hasil wawancara. Wawancara digunakan 

untuk mendapatkan informasi tentang hasil belajar dan perilaku siswa yang 

bernama Fiany Salsabilla Putri.Informan adalah bapak Haryana, S.Pd.guru kelas 

VI di SD Negeri Panjatan Kulon Progo. 

Menuturkan kepada peneliti bahwa siswanya yang bernama Fiany 

Salsabilla Putri memiliki perilaku baik dan sopan di lingkungan sekolahnya. Fiany 

termasuk anak berprestasi.Hasil belajarnya cukup bagus dan mengalami 

peningkatan dilihat dari nilai keseharian. Tingkat religiusitasnya sudah bagus di 

seumuran Fiany. Kemudian dilihat dari hasil pengetahuan dan keagamaan Fiany 

memiliki nilai yang seimbang. 

Saya sebagai guru kelas saya selalu berusaha memberikan nasihat dan 

masukan kepada anak didik saya tentang berbagai macam hal, khususnya dari 

bidang pengetahuan dan keagaamaan pada saat jam pertama sebelum pelajaran di 

mulai atau saat pelajaran selesai. Dari situ saya juga mengamati anak didik saya 



dan menilainya. Agar nilai kognitif, afektif maupun psikomotornya dapat 

seimbang. Kemudian saya memberikan motivasi dimana motivasi ini saya 

terapkan kepada semua siswa saya yang saya lakukan kerja sama dengan orang 

tua murid untuk mengetahui hasil belajarnya. 

Dilihat dari kerja sama tersebut orang tuanya sangat mendukung dan ikut 

didalam perkembangan anaknya, baik dalam pengetahuan maupun religiusitasnya. 

Wali kelas juga memberikan buku penghubung yang berisi catatan penting 

mengenai anaknya agar orang tua dapat mengetahui dan ikut berperan serta dalam 

rangka mendidik, membimbing dan mengontrol anaknya. 

Interpretasi : 

Fiany Salsabilla Putri memiliki perilaku baik dan sopan di lingkungan 

sekolahnya. Fiany termasuk anak berprestasi. Hasil belajarnya cukup bagus dan 

mengalami peningkatan dilihat dari nilai keseharian. Tingkat religiusitasnya sudah 

bagus di seumuran Fiany. Kemudian dilihat dari hasil pengetahuan dan 

keagamaan Fiany memiliki nilai yang seimbang. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Catatan Lapangan 34 

Metode pengumpulan Data : Wawancara dan Dokumentasi 

 
Hari/Tanggal : Senin, 25Agustus 2014 

Waktu  : 13.30 WIB 

Lokasi  : Kantor Guru SD Negeri Panjatan Kulon Progo 

Sumber data : Bapak Haryana, S.Pd. 

Deskripsi Data: 

Metode pengumpulan data dengan wawancara dan dokumentasi, 

dokumentasi digunakan untuk merekam hasil wawancara. Wawancara digunakan 

untuk mendapatkan informasi tentang hasil belajar dan perilaku siswa yang 

bernama Fitra Dwi Ariyanto. Informan adalah bapak Haryana, S.Pd. guru kelas VI 

di SD Negeri Panjatan Kulon Progo.  

Menuturkan kepada peneliti bahwa siswanya yang bernama Fitra Dwi 

Ariyanto kurang memiliki rasa sopan santun terhadap Bapak/Ibu guru. Fitra 

termasuk anak yang kurang peka dalam sosialnya, terlihat ketika berada di dalam 

kelas saat kerja sama berlangsung anak tersebut asyik bermain sendiri. Namun, 

Fitra termasuk anak yang pintar, hasil belajarnya tergolong cukup baik hanya saja 

tingkat religiusitasnya masih perlu mendapatkan bimbingan. Sehingga dari pihak 

sekolah khususnya guru kelas selalu berupaya memberikan nasihat dan motivasi 

agar perilaku dan religiusitas anak tersebut dapat lebih baik lagi. Dalam rangka 

meningkatkan pengetahuan maupun religiusitasnya, pihak sekolah khususnya 

guru kelas selalu menuliskan catatan penting dalam buku penghubung yang 



ditujukan kepada orang tua anak tersebut. Menurut paparan dari guru kelas, orang 

tua Fitra belum sepenuhnya ikut andil dalam meningkatkan pendidikan dan 

keagamaan anaknya. Sehingga dengan adanya buku penghubung tersebut, 

diharapkan orang tua memiliki kesadaran untuk membimbing dan mendidik 

anaknya lebih baik lagi. 

Interpretasi : 

Fitra Dwi Ariyanto kurang memiliki rasa sopan santun terhadap Bapak/Ibu 

guru. Fitra termasuk anak yang kurang peka dalam sosialnya, terlihat ketika 

berada di dalam kelas saat kerja sama berlangsung anak tersebut asyik bermain 

sendiri. Namun, Fitra termasuk anak yang pintar, hasil belajarnya tergolong cukup 

baik hanya saja tingkat religiusitasnya masih perlu mendapatkan bimbingan. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Catatan Lapangan 35 

Metode pengumpulan Data : Wawancara dan Dokumentasi 

 

Hari/Tanggal : Selasa, 05 Januari 2016 

Waktu  : 09.00 WIB 

Lokasi  : Kantor Guru SD Negeri Panjatan Kulon Progo 

Sumber data : Bapak Haryana, S.Pd. 

Deskripsi Data: 

Metode pengumpulan data dengan wawancara dan dokumentasi, 

dokumentasi digunakan untuk merekam hasil wawancara. Wawancara digunakan 

untuk mendapatkan informasi tentang hasil belajar dan perilaku siswa yang 

bernama Ma’rifah Hadaina Faza. Informan adalah bapak Haryana, S.Pd. guru 

kelas VI di SD Negeri Panjatan Kulon Progo.  

Menuturkan kepada peneliti bahwa siswanya yang bernama Ma’rifah 

Hadaina Faza secara umum sudah memiliki perilaku yang baik dan sopan. Dia 

juga memiliki rasa sosial yang tinggi kepada teman sekelasnya. Anak tersebut 

tergolong anak yang pintar dan cukup berprestasi, terlihat dari hasil kesehariannya 

menunjukkan perkembangan yang cukup baik. Untuk meningkatkan pengetahuan 

maupun tingkat religiusitas anak, pihak sekolah khususnya guru kelas selalu 

memberikan nasihat tentang berbagai macam hal, khususnya dibidang 

pengetahuan dan keagamaan pada saat jam pertama sebelum pelajaran di mulai 

atau setelah jam pelajaran selesai. Selain dari pihak sekolah, pihak keluarganya 



pun ikut andil dalam meningkatkan pendidikan dan keagamaannya. Salah satunya 

adalah menjalin kerjasama antara pihak sekolah. 

Interpretasi : 

Ma’rifah Hadaina Faza secara umum sudah memiliki perilaku yang baik 

dan sopan. Dia juga memiliki rasa sosial yang tinggi kepada teman sekelasnya. 

Anak tersebut tergolong anak yang pintar dan cukup berprestasi, terlihat dari hasil 

kesehariannya menunjukkan perkembangan yang cukup baik. 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Catatan Lapangan 36 

Metode pengumpulan Data : Wawancara dan Dokumentasi 

 

Hari/Tanggal : Selasa, 05 Januari 2016 

Waktu  : 09.00 WIB 

Lokasi  : Kantor Guru SD Negeri Panjatan Kulon Progo 

Sumber data : Bapak Haryana, S.Pd. 

Deskripsi Data: 

Metode pengumpulan data dengan wawancara dan dokumentasi, 

dokumentasi digunakan untuk merekam hasil wawancara. Wawancara digunakan 

untuk mendapatkan informasi tentang hasil belajar dan perilaku siswa yang 

bernama Rr. Kartika Dyah Utari. Informan adalah bapak Haryana, S.Pd. guru 

kelas VI di SD Negeri Panjatan Kulon Progo.  

Menuturkan kepada peneliti bahwa siswanya yang bernama Rr. Kartika 

Dyah Utari secara umum sudah memiliki perilaku yang baik dan sopan dengan 

semua orang. Anak tersebut tergolong anak yang berprestasi, terbukti pernah 

mewakili SD Negeri 1 Panjatan untuk mengikuti lomba keagamaan. terlihat dari 

hasil kesehariannya menunjukkan perkembangan yang cukup baik. Untuk 

meningkatkan pengetahuan maupun tingkat religiusitas anak, pihak sekolah 

khususnya guru kelas selalu memberikan nasihat tentang berbagai macam hal, 

khususnya dibidang pengetahuan dan keagamaan pada saat jam pertama sebelum 

pelajaran di mulai atau setelah jam pelajaran selesai. Selain dari pihak sekolah, 



pihak keluarganya pun ikut andil dalam meningkatkan pendidikan dan 

keagamaannya. Salah satunya adalah menjalin kerjasama antara pihak sekolah. 

Interpretasi : 

Rr. Kartika Dyah Utari secara umum sudah memiliki perilaku yang baik 

dan sopan dengan semua orang. Anak tersebut tergolong anak yang berprestasi, 

terbukti pernah mewakili SD Negeri 1 Panjatan untuk mengikuti lomba 

keagamaan. terlihat dari hasil kesehariannya menunjukkan perkembangan yang 

cukup baik. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Catatan Lapangan 37 

Metode pengumpulan Data : Wawancara dan Dokumentasi 

 
Hari/Tanggal : Senin, 25Agustus 2014 

Waktu  : 13.30 WIB 

Lokasi  : Kantor Guru SD Negeri Panjatan Kulon Progo 

Sumber data : Bapak Haryana, S.Pd. 

Deskripsi Data: 

Metode pengumpulan data dengan wawancara dan dokumentasi, 

dokumentasi digunakan untuk merekam hasil wawancara. Wawancara digunakan 

untuk mendapatkan informasi tentang hasil belajar dan perilaku siswa yang 

bernama R.M Hanif Khakimi. Informan adalah bapak Haryana, S.Pd. guru kelas 

VI di SD Negeri Panjatan Kulon Progo.  

Menuturkan kepada peneliti bahwa siswanya yang bernama R.M Hanif 

Khakimi secara umum memiliki perilaku sopan terhadap Bapak/Ibu guru dan 

memiliki rasa kasih sayang terhadap temannya. Hanif termasuk anak yang 

berprestasi, baik dalam bidang pengetahuan maupun religiusitasnya. Hasil 

belajarnya selalu mengalami peningkatan yang cukup baik, begitu juga ketaatan 

kepada ajaran islam sudah terlihat. Hal ini didukung dari peran orang tuanya yang 

selalu andil dalam meningkatkan pengetahuan maupun keagamaan anaknya. 

Pihak sekolahpun selalu memberikan motivasi dan dukungan kepada Hanif agar 

selalu mempertahankan prestasinya. Selain itu, untuk lebih meningkatkan 

pengetahuan maupun keagamaannya pihak selalu memberikan evaluasi pada 



setiap mata pelajaran, sehingga dapat diketahui secara pasti hasil belajar dari anak 

tersebut.  Peran orang tua yang sangat mendukung dan hubungan dengan pihak 

sekolah sekolah yang baik dapat menjadi pengaruh baik bagi tumbuh kembang 

anak tersebut. 

Interpretasi : 

R.M Hanif Khakimi secara umum memiliki perilaku sopan terhadap 

Bapak/Ibu guru dan memiliki rasa kasih sayang terhadap temannya. Hanif 

termasuk anak yang berprestasi, baik dalam bidang pengetahuan maupun 

religiusitasnya. Hasil belajarnya selalu mengalami peningkatan yang cukup baik, 

begitu juga ketaatan kepada ajaran islam sudah terlihat. Hal ini didukung dari 

peran orang tuanya yang selalu andil dalam meningkatkan pengetahuan maupun 

keagamaan anaknya. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Catatan Lapangan 38 

Metode pengumpulan Data : Wawancara dan Dokumentasi 

 
Hari/Tanggal : Selasa, 05 Januari 2016 

Waktu  : 09.00 WIB 

Lokasi  : Ruang Tamu SD Negeri Panjatan Kulon Progo 

Sumber data : Bapak Haryana, S.Pd. 

Deskripsi Data: 

Metode pengumpulan data dengan wawancara dan dokumentasi, 

dokumentasi digunakan untuk merekam hasil wawancara. Wawancara digunakan 

untuk mendapatkan informasi tentang hasil belajar dan perilaku siswa yang 

bernama Raras Mita Rianda. Informan adalah bapak Haryana, S.Pd.guru kelas VI 

di SD Negeri Panjatan Kulon Progo.  

Menuturkan kepada peneliti bahwa siswanya yang bernama Raras Mita 

Rianda memiliki perilaku baik dan sopan di lingkungan sekolahnya. Raras 

termasuk anak berprestasi. Hasil belajarnya cukup bagus dan mengalami 

peningkatan dilihat dari nilai keseharian. Tingkat religiusitasnya sudah bagus. 

Kemudian dilihat dari hasil pengetahuan dan keagamaan Raras memiliki nilai 

yang cukup seimbang. 

Saya sebagai guru kelas saya selalu berusaha memberikan nasihat dan 

masukan kepada anak didik saya tentang berbagai macam hal, khususnya dari 

bidang pengetahuan dan keagaamaan pada saat jam pertama sebelum pelajaran di 

mulai atau saat pelajaran selesai. Dari situ saya juga mengamati anak didik saya 



dan menilainya. Agar nilai kognitif, afektif maupun psikomotornya dapat 

seimbang. Kemudian saya memberikan motivasi dimana motivasi ini saya 

terapkan kepada semua siswa saya yang saya lakukan kerja sama dengan orang 

tua murid untuk mengetahui hasil belajarnya. 

Dilihat dari kerja sama tersebut orang tuanya sangat mendukung dan ikut 

didalam perkembangan anaknya, baik dalam pengetahuan maupun religiusitasnya. 

Wali kelas juga memberikan buku penghubung yang berisi catatan penting 

mengenai anaknya agar orang tua dapat mengetahui dan ikut berperan serta dalam 

meningkatkan pendidikan anak. 

Interpretasi : 

Raras Mita Rianda memiliki perilaku baik dan sopan di lingkungan 

sekolahnya. Raras termasuk anak berprestasi. Hasil belajarnya cukup bagus dan 

mengalami peningkatan dilihat dari nilai keseharian. Tingkat religiusitasnya sudah 

bagus. Kemudian dilihat dari hasil pengetahuan dan keagamaan Raras memiliki 

nilai yang cukup seimbang. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Catatan Lapangan 39 

Metode pengumpulan Data : Wawancara dan Dokumentasi 

 
Hari/Tanggal : Senin, 25Agustus 2014 

Waktu  : 13.30 WIB 

Lokasi  : Kantor Guru SD Negeri Panjatan Kulon Progo 

Sumber data : Bapak Haryana, S.Pd. 

Deskripsi Data: 

Metode pengumpulan data dengan wawancara dan dokumentasi, 

dokumentasi digunakan untuk merekam hasil wawancara. Wawancara digunakan 

untuk mendapatkan informasi tentang hasil belajar dan perilaku siswa yang 

bernama Helmi Fadlurrahman Surya Perdana. Informan adalah bapak Haryana, 

S.Pd. guru kelas VI di SD Negeri Panjatan Kulon Progo.  

Menuturkan kepada peneliti bahwa siswanya yang bernama Helmi 

Fadlurrahman Surya Perdana secara umum memiliki perilaku sopan dan ramah 

terhadap Bapak/Ibu guru dan memiliki rasa kasih sayang terhadap temannya. 

Helmi termasuk anak yang pintar, baik dalam bidang pengetahuan maupun 

keagamaan, terlihat hasil belajarnya pun tergolong cukup baik. Mengenai 

religiusitas, anak tersebut cukup memahami mengenai anjuran dan larangan dalam 

agama islam. Seperti contoh setiap kali menemukan uang di lingkungan sekolah, 

Helmi selalu memberitahukan kepada temen-temannya yang merasa kehilangan, 

terkadang anak tersebut memberitahukan dan menyerahkan uang tersebut kepada 



Bapak/Ibu guru. Anak tersebut memahami bahwa uang tersebut bukan miliknya 

dan bukan haknya.  

Orang tuanya sangat andil dalam meningkatkan pengetahuan dan 

religiusitas anak tersebut. Hubungan orang tua dan pihak sekolah yang baik, dapat 

membantu pihak sekolah untuk memperbaiki kekurangan yang ada pada anak 

tersebut dengan cara memberikan nasihat motivasi dan dukungan serta 

memberikan evaluasi pada setiap mata pelajaran. Menurut paparan dari wali 

kelasnya tersebut, terlihat bahwa orang tua dari Helmi dapat mendukung 

perkembangan anaknya. 

Interpretasi : 

Helmi Fadlurrahman Surya Perdana secara umum memiliki perilaku sopan 

dan ramah terhadap Bapak/Ibu guru dan memiliki rasa kasih sayang terhadap 

temannya. Helmi termasuk anak yang pintar, baik dalam bidang pengetahuan 

maupun keagamaan, terlihat hasil belajarnya pun tergolong cukup baik. Mengenai 

religiusitas, anak tersebut cukup memahami mengenai anjuran dan larangan dalam 

agama islam. 

 

 

 

 

 

 

 



Catatan Lapangan 40 

Metode pengumpulan Data : Wawancara dan Dokumentasi 

 
Hari/Tanggal : Senin, 25Agustus 2014 

Waktu  : 13.30 WIB 

Lokasi  : Kantor Guru SD Negeri Panjatan Kulon Progo 

Sumber data : Bapak Haryana, S.Pd. 

Deskripsi Data: 

Metode pengumpulan data dengan wawancara dan dokumentasi, 

dokumentasi digunakan untuk merekam hasil wawancara. Wawancara digunakan 

untuk mendapatkan informasi tentang hasil belajar dan perilaku siswa yang 

bernama Stephanie Cindy Fitrasari. Informan adalah bapak Haryana, S.Pd. guru 

kelas VI di SD Negeri Panjatan Kulon Progo.  

Menuturkan kepada peneliti bahwa siswanya yang bernama Stephanie 

Cindy Fitrasari secara umum memiliki perilaku sopan terhadap Bapak/Ibu guru 

dan memiliki rasa kasih sayang terhadap temannya. Cindy termasuk anak 

termasuk anak yang cukup pintar, namun masih kurang dalam religiusitasnya. 

Hasil belajarnya cukup bagus meskipun anak tersebut terkadang malas dalam 

belajar. Tingkat religiusitasnya masih perlu bimbingan. Terlihat ketika di sekolah 

saat teman-temannya mengantri mengambil air wudhu untuk melakukan shalat 

dzuhur berjamaah, Cindy terkadang masih asyik bermain. Untuk menangani 

masalah tersebut, wali kelas beserta guru pendidikan agama islam selalu berupaya 



untuk memberikan nasihat dan pengertian kepada Cindy agar lebih disiplin dan 

tepat waktu dalam menunaikan ibadah shalat.  

Orang tuanya sangat mendukung dan ikut andil dalam perkembangan 

anaknya, baik dalam pengetahuan maupun religiusitasnya. Wali kelas juga 

memberikan buku penghubung yang berisi catatan penting mengenai anaknya 

agar orang tua dapat mengetahui dan ikut berperan serta dalam rangka mendidik, 

membimbing dan mengontrol anaknya.  

Interpretasi : 

Stephanie Cindy Fitrasari secara umum memiliki perilaku sopan terhadap 

Bapak/Ibu guru dan memiliki rasa kasih sayang terhadap temannya. Cindy 

termasuk anak termasuk anak yang cukup pintar, namun masih kurang dalam 

religiusitasnya. Hasil belajarnya cukup bagus meskipun anak tersebut terkadang 

malas dalam belajar. Tingkat religiusitasnya masih perlu bimbingan. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Catatan Lapangan 41 

Metode pengumpulan Data : Wawancara dan Dokumentasi 

 
Hari/Tanggal : Selasa, 22 Desember 2015 

Waktu  : 16.00 WIB 

Lokasi  : Rumah Ustadz Subagyo 

Sumber data : Ustadz Subagyo 

Deskripsi Data: 

Metode pengumpulan data dengan wawancara dan dokumentasi, 

dokumentasi digunakan untuk mengambil gambar kegiatan TPA dan merekam 

hasil wawancara. Wawancara digunakan untuk mendapatkan informasi tentang 

kemampuan belajar membaca dari santriawan dan santriawati. Informan adalah 

Ustadz Subagyo guru TPA dari santriwan yang bernama Cerlang Nuha Grahita. 

Menuturkan kepada peneliti saat wawancara bahwa anak tersebut aktif dalam 

melakukan kegiatan TPA jika tidak berbarengan dengan les serta memiliki tingkat 

religiusitas yang baik. Cerlang termasuk anak yang pandai dan dalam membaca 

Al-Qur’an sudah cukup lancar. Anak tersebut memiliki perilaku baik, namun 

masih perlu bimbingan. Orang tuanya sangat mendukung dan memberikan 

motivasi untuk selalu mengikuti TPA, karena orang tua berharap Cerlang dapat 

mendalami ajaran islam dengan baik. 

Interpretasi : 

Cerlang termasuk anak yang pandai dan dalam membaca Al-Qur’an sudah 

cukup lancar. 



Catatan Lapangan 42 

Metode pengumpulan Data : Wawancara dan Dokumentasi 

 
Hari/Tanggal : Senin, 08 September 2014 

Waktu  : 15.30 WIB 

Lokasi  : Masjid 

Sumber data : Ustadzah Nur Samsi  

Deskripsi Data: 

Metode pengumpulan data dengan wawancara dan dokumentasi, 

dokumentasi digunakan untuk mengambil gambar kegiatan TPA dan merekam 

hasil wawancara. Wawancara digunakan untuk mendapatkan informasi tentang 

kemampuan belajar membaca dari santriawan dan santriawati. Informan adalah 

Ustadzah Nur Samsi, seorang guru TPA dari santriawati Chintya Diah Puspitasari. 

Menuturkan kepada penulis saat wawancara bahwa anak tersebut termasuk anak 

yang rajin dalam mengikuti TPA dan memiliki tingkat religiusitas yang baik. 

Tercermin dalam kelancaran membaca huruf-huruf hijaiyyah bersambung serta 

memiliki perilaku yang baik terhadap temannya. Orang tua juga mendorong 

anaknya untuk mendalami tentang ajaran islam.  

Interpretasi : 

Chintya Diah Puspitasari memiliki tingkat religiusitas yang baik. 

Tercermin dalam kelancaran membaca huruf-huruf hijaiyyah bersambung serta 

memiliki perilaku yang baik terhadap temannya.  

 



Catatan Lapangan 43 

Metode pengumpulan Data : Wawancara dan Dokumentasi 

 
Hari/Tanggal : Jum’at, 25 Desember 2015 

Waktu  : 16.00 WIB 

Lokasi  : Rumah Ustadzah Suprihatin 

Sumber data : Ustadzah Suprihatin 

Deskripsi Data: 

Metode pengumpulan data dengan wawancara dan dokumentasi, 

dokumentasi digunakan untuk mengambil gambar kegiatan TPA dan merekam 

hasil wawancara. Wawancara digunakan untuk mendapatkan informasi tentang 

kemampuan belajar membaca dari santriawan dan santriawati. Informan adalah 

Ustadzah Suprihatinguru TPA dari santriwati yang bernama Fiany Salsabila Putri. 

Menuturkan kepada peneliti saat wawancara bahwa anak tersebut aktif dalam 

melakukan kegiatan TPA. Fiany termasuk anak yang cukup bagus keagamaannya 

dan dalam membaca Al-Qur’an sudah cukup lancar. Anak tersebut memiliki 

perilaku baik dan dapat berkomunikasi dengan teman-temannya. Orang tuanya 

sangat mendukung dan memberikan motivasi untuk selalu mengikuti 

TPA,terutama ibu mbak Fiany. 

Interpretasi : 

Fiany termasukanak yang cukup bagus keagamaannya dan dalam 

membaca Al-Qur’an sudah cukup lancar. Anak tersebut memiliki perilaku baik 

dan dapat berkomunikasi dengan teman-temannya. 



Catatan Lapangan 44 

Metode pengumpulan Data : Wawancara dan Dokumentasi 

 
Hari/Tanggal : Selasa, 09 September 2014 

Waktu  : 15.30 WIB 

Lokasi  : Mushala  

Sumber data : Ustadzah Suprihatin 

Deskripsi Data: 

Metode pengumpulan data dengan wawancara dan dokumentasi, 

dokumentasi digunakan untuk mengambil gambar kegiatan TPA dan merekam 

hasil wawancara. Wawancara digunakan untuk mendapatkan informasi tentang 

kemampuan belajar membaca dari santriawan dan santriawati. Informan adalah 

Ustadzah Suprihatin guru TPA dari santriawan Fitra Dwi Ariyanto. Menuturkan 

kepada penulis saat wawancara bahwa anak tersebut termasuk anak yang kurang 

aktif dalam mengikuti TPA. Namun, ketika bulan Ramadhan anak tersebut aktif 

berangkat TPA. Fitra termasuk anak yang belum memiliki kemampuan dalam 

membaca huruf-huruf hijaiyyah (iqra’). Perilaku Fitra dalam keseharian 

cenderung kurang perduli dengan lingkungannya, termasuk ketika berada di 

lingkungan TPA. Faktor tersebut karena kurang adanya perhatian dari orang 

tuanya.   

 

 



Interpretasi : 

Fitra Dwi Ariyanto termasuk anak yang kurang aktif dalam mengikuti 

TPA. Anak tersebut belum memiliki kemampuan dalam membaca huruf-huruf 

hijaiyyah (iqra’). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Catatan Lapangan 45 

Metode pengumpulan Data : Wawancara dan Dokumentasi 

 
Hari/Tanggal : Minggu, 27 Desember 2015 

Waktu  : 16.00 WIB 

Lokasi  : Rumah Ustadz Kasno 

Sumber data : Ustadz Kasno 

Deskripsi Data: 

Metode pengumpulan data dengan wawancara dan dokumentasi, 

dokumentasi digunakan untuk mengambil gambar kegiatan TPA dan merekam 

hasil wawancara. Wawancara digunakan untuk mendapatkan informasi tentang 

kemampuan belajar membaca dari santriawan dan santriawati. Informan adalah 

Ustadz Kasnoguru TPA dari santriwati yang bernama Ma’rifah Hadaina Faza. 

Menuturkan kepada peneliti saat wawancara bahwa anak tersebut aktif dalam 

melakukan kegiatan TPA. Rifa termasuk anak yang rajin dan bagus 

keagamaannya serta dalam membaca Al-Qur’an sudah cukup lancar. Anak 

tersebut memiliki perilaku baik saat dilingkungan TPA. Orang tuanya sangat 

mendukung karena rumahnya dekat dengan TPA. 

Interpretasi : 

Rifa termasuk anak yang rajin dan bagus keagamaannya serta dalam 

membaca Al-Qur’an sudah cukup lancar. Anak tersebut memiliki perilaku baik 

saat dilingkungan TPA. 

 



Catatan Lapangan 46 

Metode pengumpulan Data : Wawancara dan Dokumentasi 

 
Hari/Tanggal : Selasa, 29 Desember 2015 

Waktu  : 16.00 WIB 

Lokasi  : Rumah Ustadzah Kemiyem 

Sumber data : Ustadzah Kemiyem 

Deskripsi Data: 

Metode pengumpulan data dengan wawancara dan dokumentasi, 

dokumentasi digunakan untuk mengambil gambar kegiatan TPA dan merekam 

hasil wawancara. Wawancara digunakan untuk mendapatkan informasi tentang 

kemampuan belajar membaca dari santriawan dan santriawati. Informan adalah 

Ustadzah Kemiyem guru TPA dari santriwati yang bernama Rr. Kartika  Dyah 

Utari. Menuturkan kepada peneliti saat wawancara bahwa Kartika tersebut cukup 

aktif dalam melakukan kegiatan TPA. Kartika termasuk anak yang rajin dan 

pemahaman keagamaannya cukup baik. Kartika dilingkungan TPA sikapnya 

sudah baik dan sopan. Sepengetahuannya, orang tua Kartika sangat memberikan 

perhatian agar anaknya berangkat TPA. 

Interpretasi : 

Kartika termasuk anak yang rajin dan pemahaman keagamaannya cukup 

baik.Kartika dilingkungan TPA sikapnya sudah baik dan sopan. 

 

 



Catatan Lapangan 47 

Metode pengumpulan Data : Wawancara dan Dokumentasi 

 
Hari/Tanggal : Senin, 08 September 2014 

Waktu  : 15.30 WIB 

Lokasi  : Masjid 

Sumber data : Ustadzah Nur Samsi 

Deskripsi Data: 

Metode pengumpulan data dengan wawancara dan dokumentasi, 

dokumentasi digunakan untuk mengambil gambar kegiatan TPA dan merekam 

hasil wawancara. Wawancara digunakan untuk mendapatkan informasi tentang 

kemampuan belajar membaca dari santriawan dan santriawati. Informan adalah 

Ustadzah Nur Samsi guru TPA dari santriawan yang bernama R.M Hanif 

Khakimi. Menuturkan kepada penulis saat wawancara bahwa anak tersebut 

termasuk anak yang rajin dalam mengikuti TPA dan memiliki tingkat religiusitas 

yang bagus. Tercermin dari tingkat kelancaran anak tersebut dalam membaca Al-

Quran serta memiliki perilaku yang baik kepada temannya. Orang tuanya sangat 

mendorong untuk terus menerus belajar mengenai ajaran islam.  

Interpretasi : 

R.M. Hanif Khakimi termasuk anak yang rajin dalam mengikuti TPA dan 

memiliki tingkat religiusitas yang bagus. Tercermin dari tingkat kelancaran anak 

tersebut dalam membaca Al-Quran. 

 



Catatan Lapangan 48 

Metode pengumpulan Data : Wawancara dan Dokumentasi 

 
Hari/Tanggal : Selasa, 29 Desember 2015 

Waktu  : 19.30 WIB 

Lokasi  : Rumah Ustadzah Nur Samsi 

Sumber data : Ustadzah Nur Samsi 

Deskripsi Data: 

Metode pengumpulan data dengan wawancara dan dokumentasi, 

dokumentasi digunakan untuk mengambil gambar kegiatan TPA dan merekam 

hasil wawancara. Wawancara digunakan untuk mendapatkan informasi tentang 

kemampuan belajar membaca dari santriawan dan santriawati. Informan adalah 

Ustadzah Nur Samsi guru TPA dari santriwati yang bernama Raras Mita Rianda. 

Menuturkan kepada peneliti saat wawancara bahwa mbak Raras anak yang aktif 

dalam berangkat TPA dan tidak berangkat saat ada les di sekolah saja dan 

kepentingan lainnya. Kartika termasuk anak yang rajin dan keagamaannya cukup 

baik. Raras dilingkungan TPA sikapnya sudahbaik. Dilihat dari lingkungan 

keluarga mbak Raras selalu member motivasi. 

Interpretasi : 

Mbak Raras anak yang aktif dalam berangkat TPA dan tidak berangkat 

saat ada les di sekolah saja dan kepentingan lainnya. Raras termasuk anak yang 

rajin dan keagamaannya cukup baik. 

 



Catatan Lapangan 49 

Metode pengumpulan Data : Wawancara dan Dokumentasi 

 
Hari/Tanggal : Senin, 08 September 2014 

Waktu  : 15.30 WIB 

Lokasi  : Masjid 

Sumber data : Ustadzah Nur Samsi 

Deskripsi Data: 

Metode pengumpulan data dengan wawancara dan dokumentasi, 

dokumentasi digunakan untuk mengambil gambar kegiatan TPA dan merekam 

hasil wawancara. Wawancara digunakan untuk mendapatkan informasi tentang 

kemampuan belajar membaca dari santriawan dan santriawati. Informan adalah 

Ustadzah Nur Samsi guru TPA dari santriawan yang bernama Helmi 

Fadlurrahman Surya Perdana. Menuturkan kepada penulis saat wawancara bahwa 

anak tersebut termasuk anak yang tergolong aktif mengikuti TPA dan cukup 

memiliki tingkat religiusitas yang bagus. Anak tersebut dapat mengikuti kegiatan 

TPA dengan baik, tercermin ia sudah bisa membaca huruf hijaiiyah bersambung 

dengan benar. Di lingkungannya, Helmi termasuk anak yang ramah, dan memiliki 

sopan santun begitu juga ketika ia berada di lingkungan TPA. Orang tuanya 

sangat mendukung dan selalu memberi motivasi untuk belajar tentang agama. 

Interpretasi : 

Helmi Fadlurrahman Surya Perdana termasuk anak yang tergolong aktif 

mengikuti TPA dan cukup memiliki tingkat religiusitas yang bagus. Anak tersebut 



dapat mengikuti kegiatan TPA dengan baik, tercermin ia sudah bisa membaca 

huruf hijaiyyah bersambung dengan benar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Catatan Lapangan 50 

Metode pengumpulan Data : Wawancara dan Dokumentasi 

 
Hari/Tanggal : Rabu, 10 September 2014 

Waktu  : 16.00 WIB 

Lokasi  : Mushala 

Sumber data : Ustadz Tusiman 

Deskripsi Data: 

Metode pengumpulan data dengan wawancara dan dokumentasi, 

dokumentasi digunakan untuk mengambil gambar kegiatan TPA dan merekam 

hasil wawancara. Wawancara digunakan untuk mendapatkan informasi tentang 

kemampuan belajar membaca dari santriawan dan santriawati. Informan adalah 

Ustadz Tusiman guru TPA dari santriawati yang bernama Stephanie Cindy 

Fitrasari. Menuturkan kepada penulis saat wawancara bahwa anak tersebut cukup 

aktif dalam melakukan kegiatan TPA serta memiliki tingkat religiusitas yang 

cukup baik. Stephanie termasuk anak yang kurang lancar dalam membaca huruf-

huruf hijaiyyah bersambung. Anak tersebut memiliki perilaku cukup baik, namun 

masih perlu bimbingan. Orang tuanya sangat mendukung dan memberikan 

motivasi untuk selalu mengikuti TPA, dikarenakan letak rumah yang berdekatan 

dengan masjid.  

 

 



Interpretasi : 

Cindy Fitrasari termasuk anak yang cukup aktif dalam melakukan kegiatan 

TPA serta memiliki tingkat religiusitas yang cukup baik. Namun, Stephanie 

termasuk anak yang kurang lancar dalam membaca huruf-huruf hijaiyyah 

bersambung. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



HASIL WAWANCARA DENGAN ANAK KELAS VI 

 

Hari/Tanggal  : Senin, 21 Desember 2015 

Waktu   : 16.00 WIB 

Lokasi   : Dukuh I Krembangan Panjatan 

Sumber Data  : Cerlang Nuha Grahita 

 

Peneliti : Apakah Allah adalah Tuhanmu? 

Narasumber  : Sudah mas. Sering mengerjakan shalat 

Peneliti : Apakah Muhammad adalah Nabimu? 

Narasumber : Iya mas.  

Peneliti : Apakah Al-Quran adalah kitab sucimu? 

Narasumber : Iya mas. Sekarang sudah baca Al-Quran juz sembilan 

Peneliti : Apakah orang tuamu telah mengajarkan tentang shalat? 

Narasumber : Sudah mas. Sejak usia TK 

Peneliti : Apakah kamu telah melakukan shalat? 

Narasumber : Sudah mas.  

Peneliti : Apakah kamu selalu berangkat mengaji? 

Narasumber : Kadang-kadang mas.    

Peneliti : Apakah kamu sudah melakukan puasa? 

Narasumber : Sudah melaksanakan full sehari mas, sejak kelas satu  

Peneliti : Apakah kamu selalu berpamitan jika berangkat ke sekolah? 

Narasumber : Sudah mas dengan mengucapkan salam. 

Peneliti : Apabila berpapasan dengan tetangga bagaimana sikapmu? 

Narasumber : Menyapa dengan memanggil nama. 

Peneliti : Ketika sedang makan dan minum, bagaimana sikapmu? 

Narasumber : Sebelum makan berdoa. 

 

 

 

 



 HASIL WAWANCARA DENGAN ANAK KELAS VI 

 

Hari/Tanggal  : Senin, 25 Agustus 2014 

Waktu   : 09.00 WIB 

Lokasi   : Ruang Kelas VI SD Negeri Panjatan 

Sumber Data  : Chintya Diah Puspitasari 

 

Peneliti : Apakah Allah adalah Tuhanmu? 

Narasumber  : Iya mas. Saya meyakini Allah itu adalah Tuhan saya 

Peneliti : Apakah Muhammad adalah Nabimu? 

Narasumber : Iya mas. Kita kan pengikutnya Nabi Muhammad 

Peneliti : Apakah Al-Quran adalah kitab sucimu? 

Narasumber : Iya mas. Kitab sucinya orang islam Al-Quran 

Peneliti : Apakah orang tuamu telah mengajarkan tentang shalat? 

Narasumber : Iya mas. kata bapakku shalat itu penting, kalau kita shalat 5 waktu  

sudah tertib nanti akan masuk surga 

Peneliti : Apakah kamu telah melakukan shalat? 

Narasumber : Sudah mas.  

Peneliti : Apakah kamu selalu berangkat mengaji? 

Narasumber : Iya. Biar bisa baca Al-Qurannya lancar   

Peneliti : Apakah kamu sudah melakukan puasa? 

Narasumber : Sudah mas. Tapi kemarin pas pertengahan bulan Ramadhan gak  

puasa, soalnya lagi sakit 

Peneliti : Apakah kamu selalu berpamitan jika berangkat ke sekolah? 

Narasumber : Iya. Pamit dulu sama bapak ibu, mengucapkan salam juga 

Peneliti : Apabila berpapasan dengan tetangga bagaimana sikapmu? 

Narasumber : Mengucap salam, biasanya berjabat tangan juga 

Peneliti : Ketika sedang makan dan minum, bagaimana sikapmu? 

Narasumber : Duduk, tenang dan sopan. 

 

 



HASIL WAWANCARA DENGAN ANAK KELAS VI 

 

Hari/Tanggal  : Rabu, 23 Desember 2015 

Waktu   : 16.00 WIB 

Lokasi   : Dukuh I Krembangan Panjatan 

Sumber Data  : Fiany Salsabilla Putri 

 

Peneliti : Apakah Allah adalah Tuhanmu? 

Narasumber  : Iya mas 

Peneliti : Apakah Muhammad adalah Nabimu? 

Narasumber : Iya mas.  

Peneliti : Apakah Al-Quran adalah kitab sucimu? 

Narasumber : Iya. Soalnya sekarang saya sudah baca Al-Quran. 

Peneliti : Apakah orang tuamu telah mengajarkan tentang shalat? 

Narasumber : mengajarkan mas dari sejak kecil 

Peneliti : Apakah kamu telah melakukan shalat? 

Narasumber : Sudah mas.  

Peneliti : Apakah kamu selalu berangkat mengaji? 

Narasumber : iya berangkat mas. Kalau tidak ada les di sekolah.    

Peneliti : Apakah kamu sudah melakukan puasa? 

Narasumber : Saya sudah melakukan puasa mas kemarin.  

Peneliti : Apakah kamu selalu berpamitan jika berangkat ke sekolah? 

Narasumber : Iya saya selalu berpamitan. 

Peneliti : Apabila berpapasan dengan tetangga bagaimana sikapmu? 

Narasumber : Menyapa dengan mengucapkan permisi. 

Peneliti : Ketika sedang makan dan minum, bagaimana sikapmu? 

Narasumber : Duduk dan berdoa sebelum makan 

 

 

 

 



HASIL WAWANCARA DENGAN ANAK KELAS VI 

  

Hari/Tanggal  : Senin, 25 Agustus 2014 

Waktu   : 09.10 WIB 

Lokasi   : Ruang Kelas VI SD Negeri Panjatan 

Sumber Data  : Fitra Dwi Ariyanto 

 

Peneliti  : Apakah Allah adalah Tuhanmu? 

Narasumber : Iya mas 

Peneliti : Apakah Muhammad adalah Nabimu? 

Narasumber : Iya mas.  

Peneliti : Apakah Al-Quran adalah kitab sucimu? 

Narasumber : Iya mas.  

Peneliti  : Apakah orang tuamu telah mengajarkan tentang shalat? 

Narasumber : Iya mas.  

Peneliti : Apakah kamu telah melakukan shalat? 

Narasumber : Ya belum semuanya. Masing ada yang bolong  

Peneliti : Apakah kamu selalu berangkat mengaji? 

Narasumber : Kadang-kadang berangkat, kadang-kadang ya tidak 

Peneliti : Apakah kamu sudah melakukan puasa? 

Narasumber : Sudah mas. pernah tidak puasa karena capek pulang sekolah trus  

haus banget mas. 

Peneliti : Apakah kamu selalu berpamitan jika berangkat ke sekolah? 

Narasumber : Kadang-kadang. Kalau bapak belum pergi ya pamit. Kalau tidak  

ada orang dirumah ya langsung berangkat 

Peneliti : Apabila berpapasan dengan tetangga bagaimana sikapmu? 

Narasumber : Ya bertanya mas. Tapi kadang-kadang ya tidak 

Peneliti : Ketika sedang makan dan minum, bagaimana sikapmu? 

Narasumber : Duduk, kalau berdoa kadang masih lupa e. 

 



HASIL WAWANCARA DENGAN ANAK KELAS VI 

 

Hari/Tanggal  : Kamis, 24 Desember 2015 

Waktu   : 16.00 WIB 

Lokasi   : Pleret, Panjatan 

Sumber Data  : Ma’rifah Hadaina Faza 

 

Peneliti : Apakah Allah adalah Tuhanmu? 

Narasumber  : Iya mas. 

Peneliti : Apakah Muhammad adalah Nabimu? 

Narasumber : Iya mas.  

Peneliti : Apakah Al-Quran adalah kitab sucimu? 

Narasumber : Iya mas.  

Peneliti : Apakah orang tuamu telah mengajarkan tentang shalat? 

Narasumber : Sudah mengajarkan mas.  

Peneliti : Apakah kamu telah melakukan shalat? 

Narasumber : Insyaallah sudah mas. 

Peneliti : Apakah kamu selalu berangkat mengaji? 

Narasumber : Jika tidak ada les, saya selalu berangkat mas.    

Peneliti : Apakah kamu sudah melakukan puasa? 

Narasumber : Insya Allah sudah melaksanakan. 

Peneliti : Apakah kamu selalu berpamitan jika berangkat ke sekolah? 

Narasumber : Sudah mas. 

Peneliti : Apabila berpapasan dengan tetangga bagaimana sikapmu? 

Narasumber : Menyapa. 

Peneliti : Ketika sedang makan dan minum, bagaimana sikapmu? 

Narasumber : Duduk, berdoa dan makan menggunakan tangan kanan. 

 

 

 

 



HASIL WAWANCARA DENGAN ANAK KELAS VI 

 

Hari/Tanggal  : Sabtu, 26 Desember 2015 

Waktu   : 16.00 WIB 

Lokasi   : Dukuh II Panjatan 

Sumber Data  : Rr. Kartika Dyah Utari 

 

Peneliti : Apakah Allah adalah Tuhanmu? 

Narasumber  : Iya mas. 

Peneliti : Apakah Muhammad adalah Nabimu? 

Narasumber : Iya mas.  

Peneliti : Apakah Al-Quran adalah kitab sucimu? 

Narasumber : Iya mas. Sekarang sudah Al-Quran juz 17. 

Peneliti : Apakah orang tuamu telah mengajarkan tentang shalat? 

Narasumber : Mengajarkan mas, sejak TK.  

Peneliti : Apakah kamu telah melakukan shalat? 

Narasumber : Insyaallah sudah mas. 

Peneliti : Apakah kamu selalu berangkat mengaji? 

Narasumber : Kadang-kadang, tapi sering berangkat kok mas.     

Peneliti : Apakah kamu sudah melakukan puasa? 

Narasumber : Sudah, mulai sejak TK walaupun masih ada yang batal. 

Peneliti : Apakah kamu selalu berpamitan jika berangkat ke sekolah? 

Narasumber : iya berpamitan, cium tangan dan mengucapkan salam. 

Peneliti : Apabila berpapasan dengan tetangga bagaimana sikapmu? 

Narasumber : Menyapa dan mengucap nderek langkung. 

Peneliti : Ketika sedang makan dan minum, bagaimana sikapmu? 

Narasumber : Duduk dan membaca doa. 

 

 

 

 



HASIL WAWANCARA DENGAN ANAK KELAS VI 

  

Hari/Tanggal  : Senin, 25 Agustus 2014 

Waktu   : 09.20 WIB 

Lokasi   : Ruang Kelas VI SD Negeri Panjatan 

Sumber Data  : R.M Hanif Khakimi 

 

Peneliti : Apakah Allah adalah Tuhanmu? 

Narasumber : Iya mas. saya percaya Allah adalah tuhan saya. Karena Allah 

  yang menciptakan dunia dan seisinya 

Peneliti : Apakah Muhammad adalah Nabimu? 

Narasumber : Iya mas, saya percaya. Nabi Muhammad adalah utusan Allah 

Peneliti : Apakah Al-Quran adalah kitab sucimu? 

Narasumber : Iya mas. Tiap mengaji saya membaca al-Quran 

Peneliti : Apakah orang tuamu telah mengajarkan tentang shalat? 

Narasumber : Iya mas. dari kecil dulu sudah diajak shalat. Sekarang shalatnya  

sudah 5 waktu. Insya alloh 

Peneliti : Apakah kamu telah melakukan shalat? 

Narasumber : Sudah 5 waktu mas 

Peneliti : Apakah kamu selalu berangkat mengaji? 

Narasumber : Iya mas tiap sore di mushola dekat rumah 

Peneliti : Apakah kamu sudah melakukan puasa? 

Narasumber : Sudah mas. kemarin ada 1 hari gak puasa karena pulang sekolah  

pusing. 

Peneliti : Apakah kamu selalu berpamitan jika berangkat ke sekolah? 

Narasumber : Iya mas. kalau mau pergi kemana-mana juga pamit bapak ibu 

Peneliti : Apabila berpapasan dengan tetangga bagaimana sikapmu? 

Narasumber : Mengucap salam dan berjabat tangan 

Peneliti : Ketika sedang makan dan minum, bagaimana sikapmu? 

Narasumber : Duduk dan berdoa sebelum makan 

 



HASIL WAWANCARA DENGAN ANAK KELAS VI 

 

Hari/Tanggal  : Senin, 28 Desember 2015 

Waktu   : 16.00 WIB 

Lokasi   : Dukuh II Panjatan 

Sumber Data  : Raras Mita Rianda 

 

Peneliti : Apakah Allah adalah Tuhanmu? 

Narasumber  : Yakin mas. 

Peneliti : Apakah Muhammad adalah Nabimu? 

Narasumber : Yakin mas.  

Peneliti : Apakah Al-Quran adalah kitab sucimu? 

Narasumber : Percaya mas. Karna sudah Al-Quran. 

Peneliti : Apakah orang tuamu telah mengajarkan tentang shalat? 

Narasumber : Sudah diajarkan sejak kecil.  

Peneliti : Apakah kamu telah melakukan shalat? 

Narasumber : Iya sudah melakukan. 

Peneliti : Apakah kamu selalu berangkat mengaji? 

Narasumber : Iya berangkat, jika ada waktu. Karna sekarang sering ada les.    

Peneliti : Apakah kamu sudah melakukan puasa? 

Narasumber : Sudah mas. 

Peneliti : Apakah kamu selalu berpamitan jika berangkat ke sekolah? 

Narasumber : Pamit dan minta doa serta mengucap salam. 

Peneliti : Apabila berpapasan dengan tetangga bagaimana sikapmu? 

Narasumber : Menyapa dan memanggil nama. 

Peneliti : Ketika sedang makan dan minum, bagaimana sikapmu? 

Narasumber : Duduk, berdoa dan makan menggunakan tangan kanan. 

 

 

 

 



HASIL WAWANCARA DENGAN ANAK KELAS VI 

  

Hari/Tanggal  : Senin, 25 Agustus 2014 

Waktu   : 09.30 WIB 

Lokasi   : Ruang Kelas VI SD Negeri Panjatan 

Sumber Data  : Helmi Fadlurrahman Surya Perdana 

 

Peneliti : Apakah Allah adalah Tuhanmu? 

Narasumber : Iya mas. kan yang menciptakan alam seisinya ini Allah 

Peneliti : Apakah Muhammad adalah Nabimu? 

Narasumber : Iya mas. Nabi Muhammad adalah Nabi terakhir untuk manusia 

Peneliti : Apakah Al-Quran adalah kitab sucimu? 

Narasumber : Iya mas. kan Al-Quran sebagai pedoman manusia 

Peneliti : Apakah orang tuamu telah mengajarkan tentang shalat? 

Narasumber : Iya mas.bapak ibu selalu mengingatkan agar tidak lalai terus  

shalatnya harus tertib dan tepat waktu  

Peneliti : Apakah kamu telah melakukan shalat? 

Narasumber : Sudah mas. 

Peneliti : Apakah kamu selalu berangkat mengaji? 

Narasumber : Kalau berangkat TPA sore kadang-kadang mas. Soalnya ada les.  

Terus pak ustadz mengajarnya di rumah habis maghrib 

Peneliti : Apakah kamu sudah melakukan puasa? 

Narasumber : Sudah mas.  

Peneliti : Apakah kamu selalu berpamitan jika berangkat ke sekolah? 

Narasumber : Iya mas. 

Peneliti : Apabila berpapasan dengan tetangga bagaimana sikapmu? 

Narasumber : Ya menyapa  

Peneliti : Ketika sedang makan dan minum, bagaimana sikapmu? 

Narasumber : Tenang dan diam. Ya berdoa juga mas. 

 



HASIL WAWANCARA DENGAN ANAK KELAS VI 

  

Hari/Tanggal  : Senin, 25 Agustus 2014 

Waktu   : 09.40 WIB 

Lokasi   : Ruang Kelas VI SD Negeri Panjatan 

Sumber Data  : Stephanie Cindy Fitrasari 

 

Peneliti : Apakah Allah adalah Tuhanmu? 

Narasumber : Iya. Allah yang memberi rezeki kita mas 

Peneliti : Apakah Muhammad adalah Nabimu? 

Narasumber : Iya. karena Nabi Muhammad itu utusan Allah 

Peneliti : Apakah Al-Quran adalah kitab sucimu? 

Narasumber : Iya. Al-Quran sebagai pedoman hidup 

Peneliti : Apakah orang tuamu telah mengajarkan tentang shalat? 

Narasumber : Iya mas. Katanya bapak shalat itu kewajiban  

Peneliti : Apakah kamu telah melakukan shalat? 

Narasumber : Sudah. 

Peneliti : Apakah kamu selalu berangkat mengaji? 

Narasumber : Iya. ya untuk mendekatkan diri kepada Allah. Kalau saat di  

masjid, saya juga sering membaca Al-Quran 

Peneliti : Apakah kamu sudah melakukan puasa? 

Narasumber : Sudah. Ya ada yang tidak puasa soalnya haus banget pas pulang 

sekolah 

Peneliti : Apakah kamu selalu berpamitan jika berangkat ke sekolah? 

Narasumber : Iya mas. Nanti ditegur sama bapak kalau gak pamit 

Peneliti : Apabila berpapasan dengan tetangga bagaimana sikapmu? 

Narasumber : Menyapa dan memberi senyum 

Peneliti : Ketika sedang makan dan minum, bagaimana sikapmu? 

Narasumber : Makan dan minum dengan perlahan-lahan  

 



HASIL WAWANCARA ORANG TUA ANAK KELAS VI 

 

Nama Siswa : Cerlang Nuha Grahita 

Nama Ayah : Jumarna, SIP 

Nama Ibu : Siti Isnaini, SIP 

Alamat  Dusun I, Krembangan, Panjatan, Kulon Progo 

Hari/Tanggal  : Senin, 21 Desember 2015 

 

Peneliti : Apa pekerjaaan Bapak/Ibu? 

Narasumber : PNS di Pemerintah Kabupaten Kulon Progo 

Peneliti : Apa pendidikan terakhir Bapak/Ibu? 

Narasumber : Pendidikan terakhir saya S1 

Peneliti : Berapa bersaudarakah anak bapak atau ibu? 

Narasumber : Dua abersaudara. Dia anak nomor dua  

Peneliti : Bagaimana sikapnya dengan saudara-saudaranya.? 

Narasumber : Secara umum, selama ini baik. Dalam arti selama ini saling  

menghoramti, dan menghargai. Ya seperti halnya hubungan 

kakak dan adik.  

Peneliti : Umur berapakah anak bapak dan ibu? 

Narasumber : 12 Tahun 

Peneliti : Umur berapakah saudara-saudaranya? 

Narasumber  : 14 tahun 

Peneliti : Bagaimana prestasi belajar anak Bapak atau Ibu dalam bidang 

keagamaan? 

Narasumber : Dilihat dari nilai, nilainya bagus yang di dapat dari sekolah dan 

bisa memahami dan melaksanakan. 

Peneliti : Dibidang keagamaan, apakah anak Bapak atau Ibu memiliki  

keunggulan? 

Narasumber : Belum mas. Mungkin sebatas mengikuti lomba lukis islami, 

dalam konteks muatan pesan islami 



Peneliti : Apakah dengan belajar di sekolahan menurut Bapak atau Ibu bisa  

meningkatkan pendidikan dalam bidang keagamaan? 

Narasumber : Pasti menambah. Karena itu secara standar umum anak ketika saat 

dirumah kita bilangin belum tentu semenurut ketika dibilangin 

disekolahan.   

Peneliti : Apakah anak Bapak atau Ibu percaya dengan adanya Allah? 

Narasumber : Alhamdulillah yakin mas. 

Peneliti : Apakah anak Bapak atau Ibu percaya bahwa Al-Quran adalah 

kitab suci umat Islam? 

Narasumber : Percaya mas. 

Peneliti : Apakah dengan kemasjid anak sudah cukup dalam peningkatan 

keagamaan anak? 

Narasumber : Kemasjid, sering ia. Kalau disampaikan sudah cukup sebetulnya 

belum. Karna ke masjid itu kan hanya sebagian, sebagian kita satu 

hari yang 24 jam. Mungkin di masjid kan hanya beberapa menit. 

Dibagi tiga waktu, ada di rumah, sekolah, masjid. Otomatis di 

rumah, disekolah itu yang banyak mendukung.  

Peneliti : Jika mendengar suara adzan apakah anak Bapak atau Ibu 

bergegas sholat? 

Narasumber : Belum. Masih suka diingatkan, dan diberi contoh. 

Peneliti : Kendala apa yang terkadang membuat anak malas untuk shalat? 

Narasumber : Main, bisa dikatakan nonton televisi dan main hp. 

Peneliti : Apakah anak Bapak atau Ibu sudah mampu melaksanakan puasa? 

Narasumber : Puasa full sejak kecil, sekitar kelas satu SD. 

Peneliti : Apakah anak Bapak atau Ibu sudah memahami tentang perintah 

dan larangan dalam agama islam? 

Narasumber : Sebatas itu yang sudah disampaikan, bahkan sesuatu itu kan 

selalu berkembang. Kalau yang sudah disampaikan pasti ia sudah 

paham.  

Peneliti : Apakah anak Bapak atau Ibu sudah memiliki akhlak yang baik? 

Narasumber : Insyaallah  



Peneliti : Bagaimana akhlak anak Bapak atau Ibu kepada kedua orang tua?  

Narasumber : Kalau itu, dia sudah tahu bahwa orang tua itu harus dihormati. 

Namun, letak dari nilai-nilai penghormatan kepada orang tua, itu 

kadang kala anak masih memerlukan pengarahan. 

Peneliti : Bagaimana akhlak anak Bapak atau Ibu ketika sedang makan dan 

minum? 

Narasumber : Alhamdulillah sudah dilaksanakan dengan baik. Makan sambil 

duduk dan berdoa terlebih dahulu. Namanya juga anak, masih 

perlu diingatkan, saat lupa berdoa, dan makan sambil berdiri selalu 

kami ingatkan. Ya wajar sih mas, secara normal anak saya sudah 

mengerti. 

Peneliti : Bagaimana akhlak anak Bapak atau ibu kepada saudara? 

Narasumber : Baik mas. tetapi terkadang masih enggan memanggil kakaknya 

dengan sebutan mas. karena asalnya dulu, kakaknya tidak mau 

dipanggil mas. Jadi sudah terbiasa.  

Peneliti : Jika anak bapak atau ibu melakukan kesalahan yang menyimpang 

dari agama, apakah ia menyadarinya? 

Narasumber : Menyadari, karena sejak kecil kami selalu menanamkan bahwa 

apabila ia mengerjakan kebaikan, maka akan mendapat pahala dan 

surga. Namun, apabila ia mngerjakan keburukan, maka akan 

mendapat dosa dan neraka balasannya.   

Peneliti : Peranan apa yang Bapak atau Ibu lakukan dalam meningkatkan 

keagamaan  anak?  

Narasumber : Memberikan motivasi kepada anak serta memberikan pemahaman 

dasar berkaitan dengan agama.  

Peneliti : Fasilitas apa yang diberikan Bapak atau Ibu dalam meningkatkan 

keagamaan anak? 

Narasumber : Sarana pendukung kami belikan, seperti pakaian setiap lebaran, 

buku-buku keagamaan. 

Peneliti : Faktor–faktor apa saja yang mendukung Bapak atau Ibu dalam 

meningkatkan keagamaan anak?  



Narasumber : Faktor pendukung yang paling kuat adalah lingkungan dari pihak 

keluarga semua muslim, karena lingkungan di sekitar juga tidak 

ada yg berwarna lain dalam artian semua lingkunan di tempat 

tinggal kami muslim. Jadi menjadi faktor pendukung yang 

signifikan 

Peneliti : Faktor–faktor apa saja yang menjadi kendala Bapak atau Ibu 

dalam meningkatkan keagamaan anak?  

Narasumber : sekarang kendala yang sangat saya rasakan adalah tekhnologi. 

Walaupun tetap saya pantau tetap saja kami masih kuwalahan.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



HASIL WAWANCARA ORANG TUA ANAK KELAS VI 

 

Nama Siswa : Chintya Diah Puspitasari 

Nama Ayah : Kirja 

Nama Ibu : Rini Martuti 

Alamat  Desa II, Panjatan, Panjatan, Kulon Progo 

Hari/Tanggal  : Rabu, 27 Agustus 2014 

 

Peneliti : Apa pekerjaaan Bapak/Ibu? 

Narasumber : Pekerjaan saya adalah guru 

Peneliti : Apa pendidikan terakhir Bapak/Ibu? 

Narasumber : Pendidikan terakhir saya S1 

Peneliti : Berapa bersaudarakah anak bapak atau ibu? 

Narasumber : 1 orang saja  

Peneliti : Bagaimana sikapnya dengan saudara-saudaranya.? 

Narasumber : Sikap dengan saudara cukup baik. Ketika bermain dengan adik  

sepupunya memang terkadang bertengkat, namun setelah itu saling 

meminta maaf dan bermain bersama lagi 

Peneliti : Umur berapakah anak bapak dan ibu? 

Narasumber : 12 Tahun 

Peneliti : Umur berapakah saudara-saudaranya? 

Narasumber  : 7 tahun 

Peneliti : Bagaimana prestasi belajar anak Bapak atau Ibu dalam bidang  

keagamaan? 

Narasumber : Prestasi anak saya dalam bidang keagamaan belum cukup baik. 

Masih banyak belajar lagi tentang keagamaan 

Peneliti : Dibidang keagamaan, apakah anak Bapak atau Ibu memiliki  

keunggulan? 

Narasumber : Belum mas. Masih perlu belajar banyak masalah agama 

Peneliti : Apakah dengan belajar di sekolahan menurut Bapak atau Ibu bisa  



meningkatkan pendidikan dalam bidang keagamaan? 

Narasumber : Sudah bisa mas. Namun, terkadang kami sebagai orang tua selalu  

mendorong anak kami untuk memperdalam lagi ilmu agama 

dengan mengikuti TPA.  

Peneliti : Apakah anak Bapak atau Ibu percaya dengan adanya Allah? 

Narasumber : Alhamdulillah sudah mas 

Peneliti : Apakah anak Bapak atau Ibu percaya bahwa Al-Quran adalah 

kitab suci umat Islam? 

Narasumber : Menurut kami sudah mas. Di sekolahnya dia juga mendapatkan 

tentang pelajaran rukun iman, salah satunya iman kepada kitab-

kitab Allah itu. 

Peneliti : Apakah dengan kemasjid anak sudah cukup dalam peningkatan 

keagamaan anak? 

Narasumber : Kami rasa belum ya mas. Kalau dimasjid kan biasanya hanya 

TPA dan waktunya pun hanya 1 sampai 2 jam. 

Peneliti : Jika mendengar suara adzan apakah anak Bapak atau Ibu 

bergegas sholat? 

Narasumber : Tidak mas. Harus disuruh dulu.  

Peneliti : Kendala apa yang terkadang membuat anak malas untuk shalat? 

Narasumber : Biasanya karena nonton tv yang acaranya bagus. kalau tidak ya 

bermain sama temannya mas sampai lupa waktu 

Peneliti : Apakah anak Bapak atau Ibu sudah mampu melaksanakan puasa? 

Narasumber : Alhamdulillah sudah mas. Kami selalu melatih puasa sejak masih 

kecil. Kalau puasa kemarin, Tya sempat sakit, jadi ada sekitar 3-4 

hari tidak puasa 

Peneliti : Apakah anak Bapak atau Ibu sudah memahami tentang perintah 

dan larangan dalam agama islam? 

Narasumber : Kami rasa sudah mas. Walaupun terkadang harus kami 

peringatkan dulu 

Peneliti : Apakah anak Bapak atau Ibu sudah memiliki akhlak yang baik? 

Narasumber : Cukup baik mas 



Peneliti : Bagaimana akhlak anak Bapak atau Ibu kepada kedua orang tua?  

Narasumber : Cukup baik mas. Sudah bisa menghormati kami sebagai orang 

tuanya. Walupun terkadang sering “ngeyel” kalau diberi nasihat.  

Peneliti : Bagaimana akhlak anak Bapak atau Ibu ketika sedang makan dan 

minum? 

Narasumber : Alhamdulillah sudah baik mas, kami selalu mengingatkan untuk 

duduk dan berdoa. Alhamdulillah dia sekarang sudah terbiasa. 

Peneliti : Bagaimana akhlak anak Bapak atau ibu kepada saudara? 

Narasumber : Baik mas. Tapi terkadang juga bertengkar ketika main.  

Peneliti : Jika anak bapak atau ibu melakukan kesalahan yang menyimpang 

dari agama, apakah ia menyadarinya? 

Narasumber : Terkadang menyadari terkadang juga tidak mas. Ketika dia 

meninggalkan shalat karena nonton televisi dia menyadari kalau 

hal tersebut merupakan penyimpangan agama.  

Peneliti : Peranan apa yang Bapak atau Ibu lakukan dalam meningkatkan 

keagamaan  anak?  

Narasumber : Kami selaku orang tua yang paling utama mengingatkan untuk 

selalu melaksanakan shalat lima waktu dan mendorong untuk 

berangkat TPA mas. Dan kami sebagai orang tua sebisa mungkin 

melaksanakan shalat tepat waktu. Selain itu, kami selalu memberi 

contoh dan mengingatkan kepada anak, apabila menemui 

kesukaran baik dalam belajar atau dalam hal apapun, selalu 

meminta pertolongan hanya kepada Allah. Termasuk ketika akan 

mengerjakan ujian, saya selalu berpesan agar berdoa terlebih 

dahulu, supaya diberi kelancaran dan kesuksesan. 

 Kalau untuk salat saya sangat berusaha menanamkan kepada anak-

anak saya mumpung masih kecil-kecil agar terbiasa. Alhamdulillah 

sejauh ini anak-anak saya sudah salat lima waktu mas. Salat Subuh 

kami jarang berjamaah, dikarenakan anak saya bangunnya agak 

susah. Kalau salat Dhuhur Chintya salat berjamaah di sekolah,  dan 



salat asarnya jika bapak sudah pulang kerja kami salat berjamaah 

di rumah. Salat maghrib dan Isak kami selalu berjamaah  

Peneliti : Fasilitas apa yang diberikan Bapak atau Ibu dalam meningkatkan 

keagamaan anak? 

Narasumber : Kita belikan buku iqra’, Al-Quran beberapa buku keagamaan mas 

Peneliti : Faktor–faktor apa saja yang mendukung Bapak atau Ibu dalam 

meningkatkan keagamaan anak?  

Narasumber : Salah satu faktornya karena kakak sepupunya mas. Dia kan selalu 

aktif kegiatan TPA. Jadi Tya sering mengikutinya  

Peneliti : Faktor–faktor apa saja yang menjadi kendala Bapak atau Ibu 

dalam meningkatkan keagamaan anak?  

Narasumber : Terkadang anak itu malas mas. Karena asyik nonton tv terus tidak 

mau berangkat TPA. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



HASIL WAWANCARA ORANG TUA ANAK KELAS VI 

 

Nama Siswa : Fiany Salsabilla Putri 

Nama Ayah : Sukarno Putra 

Nama Ibu : Prihatin 

Alamat : Dukuh I, Krembangan Panjatan, Kulon Progo 

Hari/Tanggal  : Rabu, 23 Desember 2015 

 

Peneliti : Apa pekerjaaan Bapak/Ibu? 

Narasumber : Bapak PNS. Kalau Ibu, Ibu Rumah Tangga 

Peneliti : Apa pendidikan terakhir Bapak/Ibu? 

Narasumber : Bapak S1, Ibu SMA 

Peneliti : Berapa bersaudarakah anak bapak atau ibu? 

Narasumber  : 3 bersaudara  

Peneliti : Bagaimana sikapnya dengan saudara-saudaranya.? 

Narasumber : Alhamdulillah saling menyayangi mas, kalau kakak atau adiknya 

butuh bantuan, yang selalu dibantu 

Peneliti : Umur berapakah anak bapak dan ibu? 

Narasumber : 12 tahun 

Peneliti : Umur berapakah saudara-saudaranya? 

Narasumber : Anak pertama 17 tahun, anak kedua 14 tahun 

Peneliti : Bagaimana prestasi belajar anak Bapak atau Ibu dalam bidang  

keagamaan? 

Narasumber : Kalau berbicara prestasi di lingkup sekolah, terutama nilainya 

sudah bagus mas. tapi kami juga tidak tahu teman-teman yang lain 

seperti apa. 

Peneliti : Dibidang keagamaan, apakah anak Bapak atau Ibu memiliki  

keunggulan? 

Narasumber : Belum mas.  

Peneliti : Apakah dengan belajar di sekolahan menurut Bapak atau Ibu bisa  



meningkatkan pendidikan dalam bidang keagamaan? 

Narasumber : Ya bisa mas. Terkadang si Fian itu, kalau habis diceritain gurunya 

di sekolah tentang hal apapun, dia selalu diceritakan lagi sama kita 

sama kakak-kakaknya juga mas.   

Peneliti : Apakah anak Bapak atau Ibu percaya dengan adanya Allah? 

Narasumber : Anak saya sudah mempunyai keyakinan akan adanya Allah mas. 

Di TPA biasanya diceritakan tentang keyakinan bahwa Allah itu 

ada. 

Peneliti : Apakah anak Bapak atau Ibu percaya bahwa Al-Quran adalah 

kitab suci umat Islam? 

Narasumber : Percaya mas. Alhamdulillah sekarang ini juga sudah Al-Quran. 

Peneliti : Apakah dengan kemasjid anak sudah cukup dalam peningkatan 

keagamaan anak? 

Narasumber : Belum sepenuhnya mas. 

Peneliti : Jika mendengar suara adzan apakah anak Bapak atau Ibu 

bergegas sholat? 

Narasumber : Tidak mas. Harus saya oprak-oprak dulu. hehehe  

Peneliti : Kendala apa yang terkadang membuat anak malas untuk shalat? 

Narasumber : Main mas. Soalnya kalau sudah main jadi lupa sholatnya 

Peneliti : Apakah anak Bapak atau Ibu sudah mampu melaksanakan puasa? 

Narasumber : Alhamdulillah sudah full mas. Soalnya kakak-kakaknya puasanya 

kan juga full, jadi bisa untuk penyemangat. 

Peneliti : Apakah anak Bapak atau Ibu sudah memahami tentang perintah 

dan larangan dalam agama islam? 

Narasumber : Secara garis besar sudah. 

Peneliti : Apakah anak Bapak atau Ibu sudah memiliki akhlak yang baik? 

Narasumber : Gimana ya, kalau menurut kami ya sudah baik. 

Peneliti : Bagaimana akhlak anak Bapak atau Ibu kepada kedua orang tua? 

Narasumber : Menghormati, kalau diberi nasihat ya mendengarkan. 

Peneliti : Bagaimana akhlak anak Bapak atau Ibu ketika sedang makan dan 

minum? 



Narasumber : Duduk, berdoa dahulu 

Peneliti : Bagaimana akhlak anak Bapak atau ibu kepada saudara? 

Narasumber : Ya seperti yang saya sampaikan tadi mas, menyayangi terus 

saling membantu. 

Peneliti : Jika anak bapak atau ibu melakukan kesalahan yang menyimpang 

dari agama, apakah ia menyadarinya? 

Narasumber : Secara garis besar sudah, walaupun kami orang tua juga selalu 

mengingatkannya. 

Peneliti : Peranan apa yang Bapak atau Ibu lakukan dalam meningkatkan 

keagamaan  anak? 

Narasumber : Mendorong TPA, kalau ada pengajian minggu pagi, anak-anak 

juga selalu saya ajak untuk berangkat. Yang paling penting ya 

shalat wajibnya itu mas, yang lima waktu, pokoknya harus selalu 

saya pantau dan kontrol. 

Peneliti : Fasilitas apa yang diberikan Bapak atau Ibu dalam meningkatkan 

keagamaan anak? 

Narasumber : Semestinya seperti halnya anak-anak yang lain, ada peralatan 

shalat, kitab suci, buku-buku agama, baju muslim. 

Peneliti : Faktor–faktor apa saja yang mendukung Bapak atau Ibu dalam 

meningkatkan keagamaan anak? 

Narasumber : Kalau ditanya faktor, lebih ke lingkungan keluarga mas. Karna 

dia kan mencontoh kakak-kakaknya. Karna selain si Fian ini yang 

diberi nasihat, kakaknya juga kami beri nasihat, kalau dengan 

adiknya harus begini, tidak boleh begini, memberi contoh yang 

baik, ya seperti itu mas.  

Peneliti : Faktor–faktor apa saja yang menjadi kendala Bapak atau Ibu 

dalam meningkatkan keagamaan anak? 

Narasumber : Kendalanya ya televisi mas. hehehe.  

 

 

   



HASIL WAWANCARA ORANG TUA ANAK KELAS VI 

 

Nama Siswa : Fitra Dwi Ariyanto 

Nama Ayah : Priyanto 

Nama Ibu : Suginah 

Alamat  Krembangan I, Panjatan, Kulon Progo 

Hari/Tanggal  : Kamis, 28 Agustus 2014 

 

Peneliti : Apa pekerjaaan Bapak/Ibu? 

Narasumber : Buruh mas 

Peneliti : Apa pendidikan terakhir Bapak/Ibu? 

Narasumber : Tamatan SMA mas 

Peneliti : Berapa bersaudarakah anak bapak atau ibu? 

Narasumber  : 3 orang  

Peneliti : Bagaimana sikapnya dengan saudara-saudaranya.? 

Narasumber : Sering bertengkar mas. Tapi masih ada rasa sayang dengan kakak  

dan adiknya 

Peneliti : Umur berapakah anak bapak dan ibu? 

Narasumber : 12 tahun 

Peneliti : Umur berapakah saudara-saudaranya? 

Narasumber : Anak pertama 18 tahun, anak kedua 10 tahun 

Peneliti : Bagaimana prestasi belajar anak Bapak atau Ibu dalam bidang  

keagamaan? 

Narasumber : Masih kurang mas. Perlu banyak belajar lagi tentang keagamaan 

Peneliti : Dibidang keagamaan, apakah anak Bapak atau Ibu memiliki  

keunggulan? 

Narasumber : Tidak mas.  

Peneliti : Apakah dengan belajar di sekolahan menurut Bapak atau Ibu bisa  

meningkatkan pendidikan dalam bidang keagamaan? 

Narasumber : Menurut saya bisa mas.  



Peneliti : Apakah anak Bapak atau Ibu percaya dengan adanya Allah? 

Narasumber : Anak saya sudah mempunyai keyakinan akan adanya Allah mas. 

Di TPA biasanya diceritakan tentang keyakinan bahwa Allah itu 

ada. 

Peneliti : Apakah anak Bapak atau Ibu percaya bahwa Al-Quran adalah 

kitab suci umat Islam? 

Narasumber : Percaya mas. Karena di TPAnya juga pernah diceritakan tentang 

kitab suci orang islam. 

Peneliti : Apakah dengan kemasjid anak sudah cukup dalam peningkatan 

keagamaan anak? 

Narasumber : Belum sepenuhnya mas. 

Peneliti : Jika mendengar suara adzan apakah anak Bapak atau Ibu 

bergegas sholat? 

Narasumber : Tidak mas. Harus saya marahin dulu, baru mau shalat  

Peneliti : Kendala apa yang terkadang membuat anak malas untuk shalat? 

Narasumber : Main mas. Soalnya kalau sudah main jadi lupa sholatnya 

Peneliti : Apakah anak Bapak atau Ibu sudah mampu melaksanakan puasa? 

Narasumber : Sudah mas. Ramadhan kemarin juga sudah puasa, walaupun 

sempat saat pulang sekolah mukanya pucat sekali, terus 

membatalkan puasa  

Peneliti : Apakah anak Bapak atau Ibu sudah memahami tentang perintah 

dan larangan dalam agama islam? 

Narasumber : Sudah mas. Tapi masih banyak hal-hal yang harus saya ingatkan.  

Peneliti : Apakah anak Bapak atau Ibu sudah memiliki akhlak yang baik? 

Narasumber : Masih kurang baik mas. Kalau diberi nasihat kadang tidak mau.  

Peneliti : Bagaimana akhlak anak Bapak atau Ibu kepada kedua orang tua? 

Narasumber : Kalau menurut saya juga masih kurang. Karena kalau diberi 

nasihat sering tidak mau 

Peneliti : Bagaimana akhlak anak Bapak atau Ibu ketika sedang makan dan 

minum? 

Narasumber : Masih kurang mas. Biasanya kalau duduk kakinya “jegang”.  



Kadang-kadang berdoa kadang-kadang juga langsung makan 

Peneliti : Bagaimana akhlak anak Bapak atau ibu kepada saudara? 

Narasumber : Namanya anak mas, bertengkar kalau sudah main sama kakaknya. 

Tidak ada yang mau mengalah. Tapi nanti juga main bersama lagi, 

rukun lagi. 

Peneliti : Jika anak bapak atau ibu melakukan kesalahan yang menyimpang 

dari agama, apakah ia menyadarinya? 

Narasumber : Belum bisa mas. Selalu saya ingatkan tapi terkadang tidak mau 

mendengar 

Peneliti : Peranan apa yang Bapak atau Ibu lakukan dalam meningkatkan 

keagamaan  anak? 

Narasumber : Saya dorong berangkat TPA agar dia bisa lebih paham lagi 

tentang keagamaan. Kalau saya tidak lelah, malamnya saya 

dampingi untuk mengulang pelajaran agama yang didapat dari 

sekolah 

Peneliti : Fasilitas apa yang diberikan Bapak atau Ibu dalam meningkatkan 

keagamaan anak? 

Narasumber : Membelikan buku iqra’ untuk TPA mas 

Peneliti : Faktor–faktor apa saja yang mendukung Bapak atau Ibu dalam 

meningkatkan keagamaan anak? 

Narasumber : Mungkin dari segi bukunya untuk TPA mudah dijangkau. Jadi 

saya lebih mudah mencarikannya 

Peneliti : Faktor–faktor apa saja yang menjadi kendala Bapak atau Ibu 

dalam meningkatkan keagamaan anak? 

Narasumber : Kendalanya ya kadang kalau sudah asyik main playstation itu 

lupa shalat terus sulit untuk berangkat TPA mas.   

 

 

 

 

 



HASIL WAWANCARA ORANG TUA ANAK KELAS VI 

 

Nama Siswa : Ma’rifah Hadaina Faza 

Nama Ayah : Wajidin 

Nama Ibu : Eko Trisnowati 

Alamat : Pleret Panjatan, Kulon Progo 

Hari/Tanggal  : Kamis, 24 Desember 2015 

 

Peneliti : Apa pekerjaaan Bapak/Ibu? 

Narasumber : Bapak PNS. Kalau Ibu IRT 

Peneliti : Apa pendidikan terakhir Bapak/Ibu? 

Narasumber : Bapak S, Ibu SMA 

Peneliti : Berapa bersaudarakah anak bapak atau ibu? 

Narasumber  : 2 bersaudara 

Peneliti : Bagaimana sikapnya dengan saudara-saudaranya.? 

Narasumber : Ya baik mas. 

Peneliti : Umur berapakah anak bapak dan ibu? 

Narasumber : 12 tahun 

Peneliti : Umur berapakah saudara-saudaranya? 

Narasumber : 15 tahun 

Peneliti : Bagaimana prestasi belajar anak Bapak atau Ibu dalam bidang  

keagamaan? 

Narasumber : Kalau berbicara prestasi yang didapat dari sekolah secara 

keseluruhan sudah baik mas.  

Peneliti : Dibidang keagamaan, apakah anak Bapak atau Ibu memiliki  

keunggulan? 

Narasumber : Belum mas.   

Peneliti : Apakah dengan belajar di sekolahan menurut Bapak atau Ibu bisa  

meningkatkan pendidikan dalam bidang keagamaan? 



Narasumber : Iya bisa mas. Dimanapun tempatnya, anak itu pasti belajar, 

apalagi ketika di sekolah. Karna menurut kami, banyak sekali ilmu 

dan praktek-praktek agama yang telah dsampaikan dan diajarkan 

dari pihak sekolah untuk anak kami.   

Peneliti : Apakah anak Bapak atau Ibu percaya dengan adanya Allah? 

Narasumber : Insyaalloh percaya 

Peneliti : Apakah anak Bapak atau Ibu percaya bahwa Al-Quran adalah 

kitab suci umat Islam? 

Narasumber : Insyaalloh percaya 

Peneliti : Apakah dengan kemasjid anak sudah cukup dalam peningkatan 

keagamaan anak?  

Narasumber : Ya bisa. Tapi belum sepenuhnya. Mungkin kalau dimasjid itu kan 

kalau ada pengajian, TPA gitu, dan kalau dilihat dari waktunya 

mungkin hanya seperberapanya ketika dirumah dan disekolahnya. 

Peneliti : Jika mendengar suara adzan apakah anak Bapak atau Ibu 

bergegas sholat? 

Narasumber : Belum mas. Harus disuruh dulu. Ya wajarlah, anak memang harus 

begitu.   

Peneliti : Kendala apa yang terkadang membuat anak malas untuk shalat? 

Narasumber : Main hp, nonton televisi, ya semacam itu. 

Peneliti : Apakah anak Bapak atau Ibu sudah mampu melaksanakan puasa? 

Narasumber : Alhamdulillah, kalau puasa yang bisa full itu pas waktu Ifah itu 

kelas tiga.  

Peneliti : Apakah anak Bapak atau Ibu sudah memahami tentang perintah 

dan larangan dalam agama islam? 

Narasumber : Insyaalloh sudah, ya sebatas yang pernah disampaikan orang tua, 

pihak sekolah, seperti itu.    

Peneliti : Apakah anak Bapak atau Ibu sudah memiliki akhlak yang baik? 

Narasumber : Insyaalloh sudah, tapi namanya anak juga perlu diarahkan terus.    

Peneliti : Bagaimana akhlak anak Bapak atau Ibu kepada kedua orang tua? 



Narasumber : Sejauh ini, kami rasa sudah baik mas. Menghormati, kalau 

disuruh mengambilkan sesuatu ya dilaksanakan. 

Peneliti : Bagaimana akhlak anak Bapak atau Ibu ketika sedang makan dan 

minum? 

Narasumber : Ya seperti halnya anak-anak yang lain mas, ya cuci tangan dulu, 

duduk, berdoa sebelum makan, makan pakai tangan kanan, ya 

seperti itu.  

Peneliti : Bagaimana akhlak anak Bapak atau ibu kepada saudara? 

Narasumber : Ya, sewajarnya kaka dan adiknya mas. hormat, menyayangi juga 

ada. Terkadang juga sering bercanda mereka itu.  

Peneliti : Jika anak bapak atau ibu melakukan kesalahan yang menyimpang 

dari agama, apakah ia menyadarinya? 

Narasumber : Insyaalloh sudah, sebatas yang ia tahu. Namanya anak pasti 

ilmunya pasti akan berkembang. Jadi kami orang tua ya selalu 

membimbingnya. 

Peneliti : Peranan apa yang Bapak atau Ibu lakukan dalam meningkatkan 

keagamaan  anak? 

Narasumber : Ya paling utama, dalam bidang shalat mas. Saya itu, merasa kalau 

anak waktunya shalat kok belum shalat, itu saya punya beban. Jadi 

mesti saya suruh terus. Terkadang saya intip juga, kalau nggak ya 

saya tungguin shalatnya. Bukannya apa, tapi harapan saya kan 

anak itu sadar nek jenenge shalat itu ya kewajiban.  

Peneliti : Fasilitas apa yang diberikan Bapak atau Ibu dalam meningkatkan 

keagamaan anak? 

Narasumber : Membelikan buku cerita kisah para Nabi, peralatan shalat itu 

sudah pasti, buku tuntunan shalat juga ada. 

Peneliti : Faktor–faktor apa saja yang mendukung Bapak atau Ibu dalam 

meningkatkan keagamaan anak? 

Narasumber : Kalau berbicara faktor yang mendukung lingkungannya. 

Lingkungannya kan muslim semua, setiap malam minggu juga ada 



pengajian giliran itu, atau pengajian di masjid. Anak selalu saya 

ajak. 

Peneliti : Faktor–faktor apa saja yang menjadi kendala Bapak atau Ibu 

dalam meningkatkan keagamaan anak? 

Narasumber : Sing mesti itu, main hp, nonton televisi itu sing marai sulit. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 



HASIL WAWANCARA ORANG TUA ANAK KELAS VI 

 

Nama Siswa : Rr. Kartika Dyah Utari 

Nama Ayah : R. Saptono Prihadi 

Nama Ibu : Tumirah 

Alamat  Dukuh II, Panjatan, Kulon Progo 

Hari/Tanggal  : Sabtu, 26 Desember 2015 

 

Peneliti : Apa pekerjaaan Bapak/Ibu? 

Narasumber : Pegawai swasta 

Peneliti : Apa pendidikan terakhir Bapak/Ibu? 

Narasumber : Tamatan SMA  

Peneliti : Berapa bersaudarakah anak bapak atau ibu? 

Narasumber  : dua bersaudara  

Peneliti : Bagaimana sikapnya dengan saudara-saudaranya.? 

Narasumber : Karna jarak gak terlalu jauh, 2 tahun dah punya adik, kebetulan 

dimomongke, kemudian memang saya kerjanya gak tentu, kedua 

anak saya tidak bisa sepermainan, dan terkadang tidak saling 

rukun, empatinya kurang, mereka sering rebutan, berbaginya 

masih kurang.  

Peneliti : Umur berapakah anak bapak dan ibu? 

Narasumber : 12 tahun 

Peneliti : Umur berapakah saudara-saudaranya? 

Narasumber : 14 tahun 

Peneliti : Bagaimana prestasi belajar anak Bapak atau Ibu dalam bidang  

keagamaan? 

Narasumber : Sudah bagus. Waktu mengikuti lomba yang diajukankan juga dia. 

Kalau nilai agama, alhamdulillah ya baik menurut saya. Lombanya 

waktu itu, lomba saritilawah dan tartil quran.  

Peneliti : Dibidang keagamaan, apakah anak Bapak atau Ibu memiliki  



keunggulan? 

Narasumber : Iya mas. seperti mengikuti lomba tadi.   

Peneliti : Apakah dengan belajar di sekolahan menurut Bapak atau Ibu bisa  

meningkatkan pendidikan dalam bidang keagamaan? 

Narasumber : Iya bisa mas. tapi sebagai orang tua, saya berharap anak saya 

memiliki pengetahuan keagaamaan yang lebih di mana dia 

mendapatkannya. 

Peneliti : Apakah anak Bapak atau Ibu percaya dengan adanya Allah? 

Narasumber : Ya jelas mas. itu harus 

Peneliti : Apakah anak Bapak atau Ibu percaya bahwa Al-Quran adalah 

kitab suci umat Islam? 

Narasumber : Iya mas. memang kita harus meyakini, dan anak saya juga saya 

tekankan seperti itu. 

Peneliti : Apakah dengan kemasjid anak sudah cukup dalam peningkatan 

keagamaan anak? 

Narasumber : Kalau dikatakan cukup, menurut saya ya belum. Karna agama 

itu kan luas sekali. 

Peneliti : Jika mendengar suara adzan apakah anak Bapak atau Ibu 

bergegas sholat? 

Narasumber : Tidak mas.  

Peneliti : Kendala apa yang terkadang membuat anak malas untuk shalat? 

Narasumber : Kendalanya di depan televisi mas. karna saya menyadari bahwa 

televisi itu racun banget mas.  

Peneliti : Apakah anak Bapak atau Ibu sudah mampu melaksanakan puasa? 

Narasumber : Alhamdulillah Ramadhan penuh, sejak mulai kelas TK sudah 

mulai berpuasa tapi masih setengah hari. Nah, sejak kelas tiga baru 

puasa full. 

Peneliti : Apakah anak Bapak atau Ibu sudah memahami tentang perintah 

dan larangan dalam agama islam? 

Narasumber : Alhamdulillah sudah mas. semampu saya selalu saya tekankan, 

karena seperti yang sudah saya katakan bahwa agama itu kan luas. 



Seperti dalam keseharian,. Yang baik seperti ini, yang gak boleh 

seperti ini dan yang merupakan kewajiban seperti ini.  

Peneliti : Apakah anak Bapak atau Ibu sudah memiliki akhlak yang baik? 

Narasumber : Kalau menurut saya, ya sudah bagus. Yang penting setiap saat 

saya sudah memberi tahu bahwa kalau sama orang harus begini, 

sama orang tua harus begini. Setidak seperti itu. Tetapi kalau sudah 

bergaul di luar kan sudah lain lagi, yang bisa menilai kan orang 

lain. Tetapi kalau saya lihat dirumah ya baik. 

Peneliti : Bagaimana akhlak anak Bapak atau Ibu kepada kedua orang tua? 

Narasumber : ya baik mas 

Peneliti : Bagaimana akhlak anak Bapak atau Ibu ketika sedang makan dan 

minum? 

Narasumber : Ya berdoa terlebih dahulu, kadang kalau minum, namanya anak 

kecil ya ada aja, tapi selalu kita ingatkan 

Peneliti : Bagaimana akhlak anak Bapak atau ibu kepada saudara? 

Narasumber : Namanya anak mas, bertengkar kalau sudah main sama kakaknya. 

Tidak ada yang mau mengalah. Tapi nanti juga main bersama lagi, 

rukun lagi. 

Peneliti : Jika anak bapak atau ibu melakukan kesalahan yang menyimpang 

dari agama, apakah ia menyadarinya? 

Narasumber : Kalau misal shalatnya keburu, langsung saya tegur, saya bilangi. 

Terus terang saya orangnya kurang sabar, jadi kalau menurut saya 

itu menyimpang, biasanya langsung saya tegur. Misalnya dia 

melakukan shalatnya kok cepet-cepet langsung saya bilang Le 

shalatnya ki yo sing genah seperti itu. 

Peneliti : Peranan apa yang Bapak atau Ibu lakukan dalam meningkatkan 

keagamaan  anak? 

Narasumber : Selain mendorong untuk TPA, yo gunanya agama itu kan gak 

harus formal, tetapi dalam keseharian, saya selalu menanamkan 

kepada anak tentang hal-hal yang baik untuk dilakukan, tetapi 

harus dimulai dari pribadi kita, yaitu memberi contoh seperti sikap 



dan tingkah laku orang tuanya. Biasanya saya mengajak anak saya 

ke tempat pengajian, kan saya sendiri juga ikut tadarus Al-Quran 

itu setiap malam minggu, jadi si Tika itu biasanya saya ajak juga.  

Peneliti : Fasilitas apa yang diberikan Bapak atau Ibu dalam meningkatkan 

keagamaan anak? 

Narasumber : Ya saya sudah berusaha membelikan buku cerita agama, buku 

tauhid, buku cara mendidik anak untuk masalah shalat, selain itu 

juga saya berusaha untuk mempunyai rekaman muratal, saya juga 

membeli Al-Quran yang ada artinya untuk mempermudah 

penghafalan. 

Peneliti : Faktor–faktor apa saja yang mendukung Bapak atau Ibu dalam 

meningkatkan keagamaan anak? 

Narasumber : Faktor yang paling mendukung menurut saya ya dari keluarganya 

mas. terutama orang tua, dan saya selalu berusaha untuk memberi 

contoh, memberi pengarahan langsung ke dia. Alhamdulillah saya 

bekerja di lingkungan Muhammadiyah di RSU PKU Bantul, 

setidaknya saya mendapat ilmu dari tempat saya bekerja. Kan 

kalau disana ada pengajian, satu minggu sekali, atau satu bulan 

sekali. Jadi, menurut saya tempat saya bekerja juga merupakan 

faktor pendukung saya dalam meningkatkan keagamaan anak.  

Peneliti : Faktor–faktor apa saja yang menjadi kendala Bapak atau Ibu 

dalam meningkatkan keagamaan anak? 

Narasumber : Kendalanya ya televisi. Soale ya gini, kalau waktunya mengaji, 

masih di depan televisi, harus saya suruh berkali-kali dan waktunya 

diundur-undur untuk menonton televisi. Trus shalat juga begitu, 

harapan saya, kalau namanya shalat sudah tahu waktunya, ya mbok 

segera dilaksanakan.  

 

 

    

 



HASIL WAWANCARA ORANG TUA ANAK KELAS VI 

 

Nama Siswa : R.M. Hanif Khakimi 

Nama Ayah : M. Munizar 

Nama Ibu : Siti 

Alamat : Dusun II, Panjatan, Panjatan, Kulon Progo 

Hari/Tanggal  : Jumat, 29 Agustus 2014 

 

Peneliti : Apa pekerjaaan Bapak/Ibu? 

Narasumber : Wiraswasta 

Peneliti : Apa pendidikan terakhir Bapak/Ibu? 

Narasumber : SMA sederajat mas 

Peneliti : Berapa bersaudarakah anak bapak atau ibu?  

Narasumber : 3 bersaudara 

Peneliti : Bagaimana sikapnya dengan saudara-saudaranya.? 

Narasumber : Baik mas. Selalu menyayangi adik dan kakaknya 

Peneliti : Umur berapakah anak bapak dan ibu? 

Narasumber : 12 tahun 

Peneliti Umur : berapakah saudara-saudaranya? 

Narasumber : Yang pertama 15 tahun 

Yang ketiga : 7 tahun 

Peneliti : Bagaimana prestasi belajar anak Bapak atau Ibu dalam bidang 

keagamaan? 

Narasumber : Alhamdulillah baik mas. Nilai raportnya juga bagus 

Peneliti : Dibidang keagamaan, apakah anak Bapak atau Ibu memiliki 

keunggulan? 

Narasumber : Alhamdulillah di kelas VI ini ngajinya sudah sampai Al-Quran 

dan alhamdulillah sudah lancar membacanya. 

Peneliti : Apakah dengan belajar di sekolahan menurut Bapak atau Ibu bisa 

meningkatkan pendidikan dalam bidang keagamaan?  



Narasumber : Bisa mas. Menurut kami di sekolah cukup banyak diajarkan 

tentang keagamaan 

Peneliti : Apakah anak Bapak atau Ibu percaya dengan adanya Allah? 

Narasumber : Percaya mas. Disekolah juga diajarkan tentang rukun iman, dan 

dia sekarang ini lebih disiplin mengerjakan shalatnya walaupun 

terkadang juga harus diingatkan. 

Peneliti : Apakah anak Bapak atau Ibu percaya bahwa Al-Quran adalah 

kitab suci umat Islam? 

Narasumber : Percaya mas. Kami selalu membiasakan setelah shalat maghrib, 

harus membaca Al-Quran walaupun hanya satu ayat saja. 

Peneliti : Apakah dengan kemasjid anak sudah cukup dalam peningkatan 

keagamaan anak? 

Narasumber : Cukup mas. Tapi belum sepenuhnya. Menurut kami dalam 

peningkatan keagamaan itu semua lingkungan, baik keluarga, 

sekolah, maupun masyarakat saling mendukung. 

Peneliti : Jika mendengar suara adzan apakah anak Bapak atau Ibu 

bergegas sholat? 

Narasumber : Tidak tentu. Terkadang harus diingatkan 

Peneliti : Kendala apa yang terkadang membuat anak malas untuk shalat? 

Narasumber : Nonton televisi mas. Acaranya bagus sampai lupa kalau sudah 

waktu shalat 

Peneliti : Apakah anak Bapak atau Ibu sudah mampu melaksanakan puasa? 

Narasumber : Alhamdulillah sudah mas. Tapi terkadang, pulang sekolah terasa 

lemas dan tidak kuat membatalkannya.   

Peneliti : Apakah anak Bapak atau Ibu sudah memahami tentang perintah 

dan larangan dalam agama islam? 

Narasumber : Sudah mas. tapi masih perlu diingatkan  

Peneliti : Apakah anak Bapak atau Ibu sudah memiliki akhlak yang baik? 

Narasumber : Alhamdulillah sudah mas 

Peneliti : Bagaimana akhlak anak Bapak atau Ibu kepada kedua orang tua? 

Narasumber : Baik dan hormat dengan orang tua 



Peneliti : Bagaimana akhlak anak Bapak atau Ibu ketika sedang makan dan 

minum? 

Narasumber : Baik mas. selalu duduk dan selalu kami ingtkan untuk berdoa 

dahulu sebelum makan 

Peneliti  : Bagaimana akhlak Bapak atau ibu kepada saudara? 

Narasumber : Baik mas. hormat sama kakaknya walaupun terkadang sering 

bertengkar. Kalau sama adiknya bisa “ngemong”. 

Peneliti : Jika anak bapak atau ibu melakukan kesalahan yang menyimpang 

dari agama, apakah ia menyadarinya? 

Narasumber : Terkadang menyadari mas. tapi terkadang harus diingatkan dulu 

baru Hanif menyadarinya 

Peneliti : Peranan apa yang Bapak atau Ibu lakukan dalam meningkatkan 

keagamaan  anak? 

Narasumber : Kami selalu mengingatkan kepada anak kami untuk tidak 

meninggalkan shalat. Selain itu selalu kami dorong untuk 

berangkat TPA. Selain itu, kami juga menginginkan akhlak anak 

kami baik mas. Baik itu dengan kami sebagai orang tua, 

saudaranya, maupun orang-orang di lingkungan sekitar. Yang 

sepele saja mas, kalau pas lagi gojek sama adiknya terus nangis, ya 

saya biasakan untuk saling memaafkan. Biar terbiasa sampai besar 

mas. Ketika ketemu sama tetangga, nggih tanglet. Le urip nang 

deso mas, wong jowo, jadinya ya pakek bahas nderek langkung, 

nyuwun sewu, seperti itu mas.  

Peneliti : Fasilitas apa yang diberikan Bapak atau Ibu dalam meningkatkan 

keagamaan anak? 

Narasumber : Membelikan buku-buku cerita tentang keagamaan, buku-buku 

lain tentang keagamaan, dan membelikan baju muslim untuk TPA 

Peneliti : Faktor–faktor apa saja yang mendukung Bapak atau Ibu dalam 

meningkatkan keagamaan anak? 



Narasumber : Yang sangat mendukung kami adalah guru ngaji mas. Ustadzah 

Nur Samsi menurut kami sangat paham dalam mahrijul huruf atau 

hukum bacaan dalam Al-Quran 

Peneliti : Faktor–faktor apa saja yang menjadi kendala Bapak atau Ibu 

dalam meningkatkan keagamaan anak? 

Narasumber : Karena kesibukan kami, terkadang kami telat dalam 

mengantarkan anak TPA. Namun, selalu kami usahakan. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



HASIL WAWANCARA ORANG TUA ANAK KELAS VI 

 

Nama Siswa : Raras Mita Rianda 

Nama Ayah : Maruto Hadi 

Nama Ibu : Darsih Riyani, S.Pd 

Alamat  Dukuh II, Panjatan, Kulon Progo 

Hari/Tanggal  : Senin, 28 Desember 2015 

 

Peneliti : Apa pekerjaaan Bapak/Ibu? 

Narasumber : Kalau saya mengajar di PAUD, Bapak di Balai Desa. 

Peneliti : Apa pendidikan terakhir Bapak/Ibu? 

Narasumber : Bapak SLTA, saya S1. 

Peneliti : Berapa bersaudarakah anak bapak atau ibu? 

Narasumber  : dua bersaudara. 

Peneliti : Bagaimana sikapnya dengan saudara-saudaranya.? 

Narasumber : Ya biasa saja. Ya hormat, klau memanggil kakaknya dengan 

panggilan mas. 

Peneliti : Umur berapakah anak bapak dan ibu? 

Narasumber : 12 tahun. 

Peneliti : Umur berapakah saudara-saudaranya? 

Narasumber : 14 tahun 

Peneliti : Bagaimana prestasi belajar anak Bapak atau Ibu dalam bidang  

keagamaan? 

Narasumber : Ya baik mas. 

Peneliti : Dibidang keagamaan, apakah anak Bapak atau Ibu memiliki  

keunggulan? 

Narasumber : Belum mas. 

Peneliti : Apakah dengan belajar di sekolahan menurut Bapak atau Ibu bisa  

meningkatkan pendidikan dalam bidang keagamaan? 



Narasumber : Ya mas bisa. Kan kalau setiap masuk itu kan selalu baca Jus 

Amma, jadi saya tidak mengajari, anak saya sudah hafal surat-surat 

pendek itu, dan saya merasa senang. Kan disekolah juga ada shalat 

dhuha juga.  

Peneliti : Apakah anak Bapak atau Ibu percaya dengan adanya Allah? 

Narasumber : Yakin 

Peneliti : Apakah anak Bapak atau Ibu percaya bahwa Al-Quran adalah 

kitab suci umat Islam? 

Narasumber : Iya.  

Peneliti : Apakah dengan kemasjid anak sudah cukup dalam peningkatan 

keagamaan anak? 

Narasumber : Belum sepenuhnya mas. Ya penting peran saya sebagai peran 

seorang ibu di rumah untuk membimbing anak saya. 

Peneliti : Jika mendengar suara adzan apakah anak Bapak atau Ibu 

bergegas sholat? 

Narasumber : Ya masih saya suruh-suruh. 

Peneliti : Kendala apa yang terkadang membuat anak malas untuk shalat? 

Narasumber : Ya contohnya saja, ketika shalat Asar dia pasti sedang tidur. 

Tetapi saya selalu berusaha membangunkan untuk melaksanakan 

shalat.  

Peneliti : Apakah anak Bapak atau Ibu sudah mampu melaksanakan puasa? 

Narasumber : Iya Alhamdulillah 

Peneliti : Apakah anak Bapak atau Ibu sudah memahami tentang perintah 

dan larangan dalam agama islam? 

Narasumber : Sudah mas. Tapi masih banyak hal-hal yang harus saya ingatkan.  

Peneliti : Apakah anak Bapak atau Ibu sudah memiliki akhlak yang baik? 

Narasumber : Menurut saya, sebagai ibunya yang setiap hari bersama dia, ya 

baik akhlakny.  

Peneliti : Bagaimana akhlak anak Bapak atau Ibu kepada kedua orang tua? 

Narasumber : Ya kalau sama orang tuanya ya baik, terkadang sama orang 

tuanya juga bercanda akrab mas.  



Peneliti : Bagaimana akhlak anak Bapak atau Ibu ketika sedang makan dan 

minum? 

Narasumber : Ya berdoa dulu. Saya juga mengajarkan kalau makan pakai 

tangan kanan dan duduk 

Peneliti : Bagaimana akhlak anak Bapak atau ibu kepada saudara? 

Narasumber : Ya menghormati.  

Peneliti : Jika anak bapak atau ibu melakukan kesalahan yang menyimpang 

dari agama, apakah ia menyadarinya? 

Narasumber : Ya di luruskan. Dulu waktu kecil kalau tidak mau ngaji ya saya 

samblek sampai nangis juga pernah.  

Peneliti : Peranan apa yang Bapak atau Ibu lakukan dalam meningkatkan 

keagamaan  anak? 

Narasumber : Ya saya selalu menekankan untuk harus dan wajib mengerjakan 

shalat lima waktu itu, itu yang harus mas. Selalu mengingatkan 

lupa jangan pula mendoakan orang tua dan anggota keluarga lain, 

seperti simbah dan kakaknya.  

Peneliti : Fasilitas apa yang diberikan Bapak atau Ibu dalam meningkatkan 

keagamaan anak? 

Narasumber : buku-buku agama, buku bacaan agama, alat shalat dan AlQuran. 

Peneliti : Faktor–faktor apa saja yang mendukung Bapak atau Ibu dalam 

meningkatkan keagamaan anak? 

Narasumber : Bentuknya mungkin berupa nasihat dan motivasi saja mas 

Peneliti : Faktor–faktor apa saja yang menjadi kendala Bapak atau Ibu 

dalam meningkatkan keagamaan anak? 

Narasumber : Misalnya waktu bermain, terkadang agak sulit untuk disuruh 

shalat, dan waktunya sampai molor. 

 

 

 

 

 



HASIL WAWANCARA ORANG TUA ANAK KELAS VI 

 

Nama Siswa : Helmi Fadlurrahman Surya Perdana 

Nama Ayah : Suryadi Sri Hartono 

Nama Ibu : Wiwik Nur Hidayati 

Alamat : Dusun II, Panjatan, Panjatan, Kulon Progo 

Hari/Tanggal  : Sabtu, 30 Agustus 2014 

 

 Peneliti : Apa pekerjaaan Bapak/Ibu? 

Narasumber : Pekerjaan saya kontraktor 

Peneliti : Apa pendidikan terakhir Bapak/Ibu? 

Narasumber : Lulusan SMK 

Peneliti : Berapa bersaudarakah anak bapak atau ibu? 

Narasumber :  3bersaudara  

Peneliti : Bagaimana sikapnya dengan saudara-saudaranya.? 

Narasumber : Baik mas 

Peneliti : Umur berapakah anak bapak dan ibu? 

Narasumber  : 11 tahun 

Peneliti : Umur berapakah saudara-saudaranya? 

Narasumber : Yang kedua laki-laki 7 tahun 

Yang ketiga perempuan 4,5 tahun 

Peneliti : Bagaimana prestasi belajar anak Bapak atau Ibu dalam bidang 

keagamaan? 

Narasumber : Cukup baik, namun masih perlu banyak bimbingan mas. 

Peneliti : Dibidang keagamaan, apakah anak Bapak atau Ibu memiliki 

keunggulan? 

Narasumber : Belum mas 

Peneliti : Apakah dengan belajar di sekolahan menurut Bapak atau Ibu bisa 

meningkatkan pendidikan dalam bidang keagamaan? 

Narasumber : Bisa mas. Adanya pelajaran keagamaan di sekolah, dapat  



menambah banyak pengetahuan anak dalam meyakini akan adanya  

Allah dan Al-Qur’an sebagai kitab suci umat islam.  

Peneliti : Apakah anak Bapak atau Ibu percaya dengan adanya Allah? 

Narasumber : Alhamdulillah percaya  

Peneliti : Apakah anak Bapak atau Ibu percaya bahwa Al-Quran adalah 

kitab suci umat Islam? 

Narasumber : Alhamdulillah percaya 

Peneliti : Apakah dengan kemasjid anak sudah cukup dalam peningkatan 

keagamaan anak? 

Narasumber : Belum sepenuhnya 

Peneliti : Jika mendengar suara adzan apakah anak Bapak atau Ibu 

bergegas sholat? 

Narasumber : Nggih alhamdulillah mas,  langsung sok sholat tepat waktu. 

Walaupun terkadang kami juga menyuruhnya 

Peneliti : Kendala apa yang terkadang membuat anak malas untuk shalat? 

Narasumber Bermain handphone 

Peneliti : Apakah anak Bapak atau Ibu sudah mampu melaksanakan puasa? 

Narasumber : Alhamdulillah sudah 

Peneliti : Apakah anak Bapak atau Ibu sudah memahami tentang perintah 

dan larangan dalam agama islam? 

Narasumber : Alhamdulillah sudah melaksanakan puasa sebulan penuh 

Peneliti : Apakah anak Bapak atau Ibu sudah memiliki akhlak yang baik? 

Narasumber : Sudah mas.   

Peneliti : Bagaimana akhlak anak Bapak atau Ibu kepada kedua orang tua? 

Narasumber : Masih perlu bimbingan. Karena terkadang sulit menerima nasihat 

orang tua. 

Peneliti  Bagaimana akhlak anak Bapak atau Ibu ketika sedang makan dan 

minum? 

Narasumber : Ketika makan dan minum sudah terbiasa dengan berdoa dan 

duduk 

Peneliti : Bagaimana akhlak anak Bapak atau ibu kepada saudara? 



Narasumber : Baik mas.  

Peneliti : Jika anak bapak atau ibu melakukan kesalahan yang menyimpang 

dari agama, apakah ia menyadarinya? 

Narasumber : Alhamdulillah sudah menyadarinya mas. Namun masih selalu 

kami ingatkan dan berikan nasihat 

Peneliti : Peranan apa yang Bapak atau Ibu lakukan dalam meningkatkan 

keagamaan  anak? 

Narasumber : Ten dalem nggih dibimbing mas, dibimbing agar Helmi niku 

akhlak e apek mas, dan mengingatkan  untuk mengerjakan ibadah. 

Agama itu membimbing hidup kita untuk berjalan pada jalan yang 

benar, begitu juga sebagai orang tua harus memberikan ilmu agama 

kepada anaknya yang baik dan benar 

Peneliti : Fasilitas apa yang diberikan Bapak atau Ibu dalam meningkatkan 

keagamaan anak? 

Narasumber : Membelikan peralatan ibadah mas, nggih peci, baju koko nopo  

sajadah, numbaske sepeda, tas, lan maringi uang saku mas 

Peneliti : Faktor–faktor apa saja yang mendukung Bapak atau Ibu dalam 

meningkatkan keagamaan anak? 

Narasumber : Mushola untuk TPA dekat dengan rumah sehingga tidak harus 

mengantar, sekaligus pemenuhan fasilitas yang dapat dijangkau. 

Peneliti : Faktor–faktor apa saja yang menjadi kendala Bapak atau Ibu 

dalam meningkatkan keagamaan anak? 

Narasumber : Dari anaknya mas. Terkadang anak kami asyik bermain 

handphone sehingga menjadi malas untuk berangkat TPA.  

 

 

 

 

 

 

 



HASIL WAWANCARA ORANG TUA ANAK KELAS VI 

 

Nama Siswa : Stephanie Cindy Fitrasari 

Nama Ayah : Sukoco, M.Pd 

Nama Ibu : Wartini 

Alamat  Dusun III, Krembangan, Panjatan, Kulon Progo 

Hari/Tanggal  : Senin, 01 September 2014 

 

Peneliti : Apa pekerjaaan Bapak/Ibu? 

Narasumber : Pekerjaan kami PNS 

Peneliti : Apa pendidikan terakhir Bapak/Ibu? 

Narasumber : Strata 1 

Peneliti : Berapa bersaudarakah anak bapak atau ibu? 

Narasumber : 2 bersaudara  

Peneliti : Bagaimana sikapnya dengan saudara-saudaranya? 

Narasumber : baik mas. Sayang dengan adiknya 

Peneliti : Umur berapakah anak bapak dan ibu? 

Narasumber :  12 tahun 

Peneliti Umur : berapakah saudara-saudaranya? 

Narasumber : 10 tahun 

Peneliti : Bagaimana prestasi belajar anak Bapak atau Ibu dalam bidang 

keagamaan?  

Narasumber : Kurang memuaskan. Masih perlu banyak belajar 

Peneliti : Dibidang keagamaan, apakah anak Bapak atau Ibu memiliki 

keunggulan? 

Narasumber : Belum  

Peneliti : Apakah dengan belajar di sekolahan menurut Bapak atau Ibubisa 

meningkatkan pendidikan dalam bidang keagamaan? 



Narasumber : Ya jelas. Pendidikan di sekolah formal khususnya pendidika 

agama islam sangat penting untuk meningkatkan tingkat 

keagamaan anak.  

Peneliti : Apakah anak Bapak atau Ibu percaya dengan adanya Allah? 

Narasumber : Percaya mas. Di sekolah dan di TPA selalu diajarkan tentang 

rukun iman 

Peneliti : Apakah anak Bapak atau Ibu percaya bahwa Al-Quran adalah 

kitab suci umat Islam? 

Narasumber : Percaya mas. 

Peneliti : Apakah dengan kemasjid anak sudah cukup dalam peningkatan 

keagamaan anak? 

Narasumber : bisa mas, tapi belum sepenuhnya. Kami orang tua juga perlu 

mendampingi dan mengajarkan tentang perilaku yang baik. 

Peneliti : Jika mendengar suara adzan apakah anak Bapak atau Ibu 

bergegas sholat? 

Narasumber : Tidak selalu. Tetapi terkadang juga bergegas untuk shalat 

Peneliti : Kendala apa yang terkadang membuat anak malas untuk shalat? 

Narasumber : Menonton acara televisi yang dia sukai, terkadang karena asyik 

bermain 

Peneliti : Apakah anak Bapak atau Ibu sudah mampu melaksanakan puasa? 

Narasumber : Alhamdulillah sudah. Walaupun kemarin sempat puasa setengah 

hari karena kehausan pulang sekolah 

Peneliti : Apakah anak Bapak atau Ibu sudah memahami tentang perintah 

dan larangan dalam agama islam? 

Narasumber : Sudah. Walaupun belum sepenuhnya 

Peneliti : Apakah anak Bapak atau Ibu sudah memiliki akhlak yang baik? 

Narasumber : Sudah. Namun kemandirian masih kurang 

Peneliti : Bagaimana akhlak anak Bapak atau Ibu kepada kedua orang tua? 

Narasumber : Ketika kami beri nasihat mau mendengarkan dan ketika bepergian 

selalu berpamitan terlebih dahulu 



Peneliti : Bagaimana akhlak anak Bapak atau Ibu ketika sedang makan dan 

minum? 

Narasumber : Sudah baik. Selalu mengawalinya dengan berdoa 

Peneliti : Bagaimana akhlak anak Bapak atau ibu kepada saudara? 

Narasumber : Baik mas. Memiliki rasa kasih sayang 

Peneliti : Jika anak bapak atau ibu melakukan kesalahan yang menyimpang 

dari agama, apakah ia menyadarinya? 

Narasumber : Belum menyadari sepenuhnya 

Peneliti : Peranan apa yang Bapak atau Ibu lakukan dalam meningkatkan 

keagamaan  anak? 

Narasumber : Mengingatkan untuk disiplin shalat, mendorong untuk TPA dan 

mengajarkan tentang shadaqah dan infaq. Menawi salat Dhuha 

Cindy di sekolah mas, sahabatnya yang bernama Chintya salat 

Dhuhanya khusuk dan dia anak yang selalu mendapatkan ranking 

di kelasnya. Katanya Cindy ingin seperti itu mas. Kalau salat 

malam Cindy baru melakukan beberapa waktu belakangan ini. Dia 

selalu minta saya untuk selalu dibangunkan disepertiga malam. 

Peneliti : Fasilitas apa yang diberikan Bapak atau Ibu dalam meningkatkan 

keagamaan anak? 

Narasumber : Apapun fasilitas yang mendukung anak untuk belajar selalu kami 

usahakan untuk membelikannya. Contohnya seperti : iqra, Al-

Quran dan beberapa buku keagamaan 

Peneliti : Faktor–faktor apa saja yang mendukung Bapak atau Ibu dalam 

meningkatkan keagamaan anak? 

Narasumber : Alhamdulillah rumah kami dekat dengan mushola untuk TPA. 

Jadi anak kami tidak harus mengantarkannya. Selain itu,semangat 

dari anak untuk berangkat TPA karena teman-temannya yang 

banyak. 

Peneliti : Faktor–faktor apa saja yang menjadi kendala Bapak atau Ibu 

dalam meningkatkan keagamaan anak? 



Narasumber : Terkadang dari anaknya sendiri yang malas berangkat TPA. 

Karena nonton acara televisi, sehingga kami terlebih dahulu harus 

mengingatkan tentang ajaran agama bagi umat muslim. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



HASIL WAWANCARA DENGAN GURU PENDIDIKAN AGAMA ISLAM 

Nama Guru PAI : Nuryati Asmara Dewi,S.Pd.I. 

Guru PAI dari : Cerlang Nuha Grahita 

Lokasi : Kantor Guru SD Negeri Panjatan 

Hari/Tanggal  : Senin / 04 Januari 2016 

 

Peneliti : Bagaimanakah tingkat religiusitas anak tersebut? 

Narasumber : Tingkat religiusitas anak tersebut bagus 

Peneliti : Bagaimana sikap anak tersebut ketika pelajaran agama 

berlangsung? 

Narasumber : Ketika pelajaran agama berlangsung anak tersebut mengikuti 

pelajaran dengan konsentrasi yang cukup baik 

Peneliti : Apakah anak tersebut termasuk anak yang berprestasi? 

Narasumber : Anak tersebut tergolong berprestasi yang baik 

Peneliti : Bagaimana menurut ibu perkembangan hasil belajar agamanya? 

Narasumber : Perkembangannya cukup signifikan. Cerlang mudah dalam 

memahami pelajaran yang saya diberikan 

Peneliti : Apakah anak tersebut melakukan shalat dhuha maupun shalat 

dzuhur di sekolah? 

Narasumber : Iya. Dia sudah melaksanakan shalat dhuha dan shalat dhuhur 

dengan tertib bersama dengan teman-temannya  

Peneliti : Apakah anak tersebut telah melakukan puasa Ramadhan? 

Narasumber : Sudah. Terlihat dari buku kegiatan Ramadhannya, Cerlang 

melaksanakan puasa Ramadhan dengan baik. 



Peneliti : Bagaimana akhlak anak tersebut? 

Narasumber : Alhamdulillah sudah memiliki akhlak yang baik. Dengan 

Bapak/Ibu gurunya sopan dan dengan temannya juga ramah 

Peneliti : Bagaimana cara yang ibu lakukan dalam meningkatkan 

keagamaan anak tersebut? 

Narasumber : Sebagai guru pendidikan agama islam, saya selalu memberikan 

dorongan maupun motivasi untuk selalu melaksanakan kegiatan 

keagamaan yang dilaksanakan pihak sekolah 

Peneliti : Apakah ada sebuah motivasi yang mendasar yang ibu lakukan 

kepada anak tersebut jika kurang dalam keagamaannya? 

Narasumber : Memberikan sebuah motivasi dengan cara menceritakan kisah-

kisah maupun sejarah nabi terdahulu untuk memberikan semangat 

kepada anak tersebut agar senantiasa meningkatkan keyakinan 

beragamanya  

Peneliti : Apakah menurut ibu orangtua anak tersebut dapat mendukung 

perkembangan anaknya dalam bidang keagamaan? 

Narasumber : Sangat mendukung. Orang tuanya selalu membimbing dan 

mengajarkan tentang keagamaan. 

 

 

 

 

 

 



HASIL WAWANCARA DENGAN GURU PENDIDIKAN AGAMA ISLAM 

Nama Guru PAI : Nuryati Asmara Dewi,S.Pd.I. 

Guru PAI dari : Chintya Diah Puspitasari 

Lokasi : Kantor Guru SD Negeri Panjatan 

Hari/Tanggal  : Selasa / 26 Agustus 2015 

 

Peneliti : Bagaimanakah tingkat religiusitas anak tersebut? 

Narasumber : Tingkat religiusitas anak tersebut cukup bagus 

Peneliti : Bagaimana sikap anak tersebut ketika pelajaran agama 

berlangsung? 

Narasumber : Ketika pelajaran agama berlangsung anak tersebut mengikuti 

pelajaran dengan konsentrasi yang cukup baik 

Peneliti : Apakah anak tersebut termasuk anak yang berprestasi? 

Narasumber : Anak tersebut masih tergolong dengan prestasi sedang 

Peneliti : Bagaimana menurut ibu perkembangan hasil belajar agamanya? 

Narasumber : Perkembangannya cukup baik. Chintya sudah dapat memahami 

pelajaran yang saya diberikan 

Peneliti : Apakah anak tersebut melakukan shalat dhuha maupun shalat 

dzuhur di sekolah? 

Narasumber : Iya. Dia sudah melaksanakan shalat dhuha dan shalat dhuhur 

dengan tertib bersama dengan teman-temannya  

Peneliti : Apakah anak tersebut telah melakukan puasa Ramadhan? 

Narasumber : Sudah. Terlihat dari buku kegiatan Ramadhannya, Chintya 

melaksanakan puasa Ramadhan dengan baik. 



Peneliti : Bagaimana akhlak anak tersebut? 

Narasumber : Alhamdulillah sudah memiliki akhlak yang baik. Dengan 

Bapak/Ibu gurunya sopan dan dengan temannya juga ramah 

Peneliti : Bagaimana cara yang ibu lakukan dalam meningkatkan 

keagamaan anak tersebut? 

Narasumber : Sebagai guru pendidikan agama islam, saya selalu memberikan 

dorongan maupun motivasi untuk selalu melaksanakan kegiatan 

keagamaan yang dilaksanakan pihak sekolah 

Peneliti : Apakah ada sebuah motivasi yang mendasar yang ibu lakukan 

kepada anak tersebut jika kurang dalam keagamaannya? 

Narasumber : Memberikan sebuah motivasi dengan cara menceritakan kisah-

kisah maupun sejarah nabi terdahulu untuk memberikan semangat 

kepada anak tersebut agar senantiasa meningkatkan keyakinan 

beragamanya  

Peneliti : Apakah menurut ibu orangtua anak tersebut dapat mendukung 

perkembangan anaknya dalam bidang keagamaan? 

Narasumber : Sangat mendukung. Orang tuanya juga selalu membimbing dan 

mengajarkan tentang keagamaan, salah satunya adalah bersuci atau 

wudhu. Terlihat dari hasil praktek wudhu sudah tertib dan urut. 

Doa setelah wudhupun juga sudah lancar. 

 

 

 

 

 

 

 



HASIL WAWANCARA DENGAN GURU PENDIDIKAN AGAMA ISLAM 

Nama Guru PAI : Nuryati Asmara Dewi,S.Pd.I. 

Guru PAI dari : Fiany Salsabilla Putri 

Lokasi : Kantor Guru SD Negeri Panjatan 

Hari/Tanggal  : Senin / 04 Januari 2016 

 

Peneliti : Bagaimanakah tingkat religiusitas anak tersebut? 

Narasumber : Tingkat religiusitas anak tersebut baik 

Peneliti : Bagaimana sikap anak tersebut ketika pelajaran agama 

berlangsung? 

Narasumber : Ketika pelajaran agama berlangsung anak tersebut selalu 

memperhatikan 

Peneliti : Apakah anak tersebut termasuk anak yang berprestasi? 

Narasumber : Anak tersebut tergolong berprestasi cukup baik 

Peneliti : Bagaimana menurut ibu perkembangan hasil belajar agamanya? 

Narasumber : Perkembangannya cukup bagus. Selama ini anak tersebut 

memahami pelajaran yang saya sampaikan 

Peneliti : Apakah anak tersebut melakukan shalat dhuha maupun shalat 

dzuhur di sekolah? 

Narasumber : Iya. Dia sudah melaksanakan shalat dhuha dan shalat dhuhur 

dengan tertib bersama dengan teman-temannya  

Peneliti : Apakah anak tersebut telah melakukan puasa Ramadhan? 

Narasumber : Sudah. Terlihat dari buku kegiatan Ramadhannya, Fiany 

melaksanakan puasa Ramadhan dengan baik 



Peneliti : Bagaimana akhlak anak tersebut? 

Narasumber : Alhamdulillah Fiany sudah memiliki akhlak yang baik.  

Peneliti : Bagaimana cara yang ibu lakukan dalam meningkatkan 

keagamaan anak tersebut? 

Narasumber : Sebagai guru pendidikan agama islam, saya selalu memberikan 

dorongan maupun motivasi untuk selalu melaksanakan kegiatan 

keagamaan yang dilaksanakan pihak sekolah 

Peneliti : Apakah ada sebuah motivasi yang mendasar yang ibu lakukan 

kepada anak tersebut jika kurang dalam keagamaannya? 

Narasumber : Memberikan sebuah motivasi dengan cara menceritakan kisah-

kisah maupun sejarah nabi terdahulu untuk memberikan semangat 

kepada anak tersebut agar senantiasa meningkatkan keyakinan 

beragamanya  

Peneliti : Apakah menurut ibu orangtua anak tersebut dapat mendukung 

perkembangan anaknya dalam bidang keagamaan? 

Narasumber : Setahu saya, orang tuanya mendukung dalam meningkatkan 

keagamaannya. 

 

 

 

 

 

 

 



HASIL WAWANCARA DENGAN GURU PENDIDIKAN AGAMA ISLAM 

Nama Guru PAI : Nuryati Asmara Dewi,S.Pd.I. 

Guru PAI dari : Fitra Dwi Ariyanto 

Lokasi : Kantor Guru SD Negeri Panjatan 

Hari/Tanggal  : Selasa / 26 Agustus 2015 

 

Peneliti : Bagaimanakah tingkat religiusitas anak tersebut? 

Narasumber : Tingkat religiusitas anak tersebut cukup 

Peneliti : Bagaimana sikap anak tersebut ketika pelajaran agama 

berlangsung? 

Narasumber : Ketika pelajaran berlangsung, anak tersebut kurang dapat 

mengikuti pelajaran dengan baik. 

Peneliti : Apakah anak tersebut termasuk anak yang berprestasi? 

Narasumber : Dalam keagamaannya anak tersebut belum termasuk anak yang 

berprestasi, namun tergolong anak yang pintar 

Peneliti : Bagaimana menurut ibu perkembangan hasil belajar agamanya? 

Narasumber : Hasil belajar Fitra pelajaran agama kurang mengalami 

peningkatan, dikarenakan Fitra kurang memperhatikan ketika 

pelajaran agama berlangsung sehingga materi yang diberikan 

kurang dipahaminya. 

Peneliti : Apakah anak tersebut melakukan shalat dhuha maupun shalat 

dzuhur di sekolah? 

Narasumber : Iya. Namun terkadang masih diingatkan atau bahkan harus 

ditegur dahulu, hal ini dikarenakan Fitra yang terkadang malas 

menjalankannya. 



Peneliti : Apakah anak tersebut telah melakukan puasa Ramadhan? 

Narasumber : Sudah. Terlihat dari buku kegiatan Ramadhannya, Fitra 

melaksanakan puasa Ramadhan dengan baik. Walaupun ada 

beberapa hari yang ia tidak berpuasa karena kelelahan ketika 

pulang sekolah 

Peneliti : Bagaimana akhlak anak tersebut? 

Narasumber : Dalam segi akhlah, Fitra masih memerlukan nasihat dan 

bimbingan agar dapat membedakan antara hal yang baik dan hal 

yang buruk, termasuk dalam berperilaku sopan terhadap Bapak/Ibu 

guru.  

Peneliti : Bagaimana cara yang ibu lakukan dalam meningkatkan 

keagamaan anak tersebut? 

Narasumber : Memberikan nasihat, arahan, dorongan dan motivasi untuk selalu 

melaksanakan kegiatan keagamaan yang dilaksanakan pihak 

sekolah, salah satunya dalam menjalankan shalat sunah dhuha dan 

shalat fardhu dhuhur. 

Peneliti : Apakah ada sebuah motivasi yang mendasar yang ibu lakukan 

kepada anak tersebut jika kurang dalam keagamaannya? 

Narasumber : Ada.  Salah satunya adalah dengan mengajaknya sharing dan 

setelah itu memberikan masukan tentang anjuran dan larangan 

dalam beragama. Setelah itu memberikan motivasi yang 

membangun kepada Fitra agar ia memiliki kesadaran beragama.  

Peneliti : Apakah menurut ibu orangtua anak tersebut dapat mendukung 

perkembangan anaknya dalam bidang keagamaan? 

Narasumber : Mendukung namun belum sepenuhnya. Di kelas VI ini Fitra 

belum lancar dalam membaca bacaan dalam shalat. 



HASIL WAWANCARA DENGAN GURU PENDIDIKAN AGAMA ISLAM 

Nama Guru PAI : Nuryati Asmara Dewi,S.Pd.I. 

Guru PAI dari : Ma’rifah Hadaina Faza 

Lokasi : Kantor Guru SD Negeri Panjatan 

Hari/Tanggal  : Senin / 04 Januari 2016 

 

Peneliti : Bagaimanakah tingkat religiusitas anak tersebut? 

Narasumber : Tingkat religiusitas anak tersebut baik 

Peneliti : Bagaimana sikap anak tersebut ketika pelajaran agama 

berlangsung? 

Narasumber : Ketika pelajaran agama berlangsung anak tersebut selalu 

memperhatikan dan aktif bertanya apabila ada hal yang kurang 

dimengerti 

Peneliti : Apakah anak tersebut termasuk anak yang berprestasi? 

Narasumber : Anak tersebut tergolong berprestasi cukup baik 

Peneliti : Bagaimana menurut ibu perkembangan hasil belajar agamanya? 

Narasumber : Perkembangannya cukup bagus. Selama ini anak tersebut 

memahami pelajaran yang saya sampaikan 

Peneliti : Apakah anak tersebut melakukan shalat dhuha maupun shalat 

dzuhur di sekolah? 

Narasumber : Iya. Dia sudah melaksanakan shalat dhuha dan shalat dhuhur 

dengan tertib bersama dengan teman-temannya  

Peneliti : Apakah anak tersebut telah melakukan puasa Ramadhan? 

Narasumber : Sudah. Terlihat dari buku kegiatan Ramadhannya, Ma’rifah 

melaksanakan puasa Ramadhan dengan baik 



Peneliti : Bagaimana akhlak anak tersebut? 

Narasumber : Alhamdulillah Ma’rifah sudah memiliki akhlak yang baik.  

Peneliti : Bagaimana cara yang ibu lakukan dalam meningkatkan 

keagamaan anak tersebut? 

Narasumber : Sebagai guru pendidikan agama islam, saya selalu memberikan 

dorongan maupun motivasi untuk selalu melaksanakan kegiatan 

keagamaan yang dilaksanakan pihak sekolah 

Peneliti : Apakah ada sebuah motivasi yang mendasar yang ibu lakukan 

kepada anak tersebut jika kurang dalam keagamaannya? 

Narasumber : Memberikan sebuah motivasi dengan cara menceritakan kisah-

kisah maupun sejarah nabi terdahulu untuk memberikan semangat 

kepada anak tersebut agar senantiasa meningkatkan keyakinan 

beragamanya  

Peneliti : Apakah menurut ibu orangtua anak tersebut dapat mendukung 

perkembangan anaknya dalam bidang keagamaan? 

Narasumber : Orang tuanya mendukung penuh anaknya dalam belajar ilmu 

agama yang baik 

 

 

 

 

 

 

 



HASIL WAWANCARA DENGAN GURU PENDIDIKAN AGAMA ISLAM 

Nama Guru PAI : Nuryati Asmara Dewi,S.Pd.I. 

Guru PAI dari : Rr. Kartika Dyah Utari 

Lokasi : Kantor Guru SD Negeri Panjatan 

Hari/Tanggal  : Senin / 04 Januari 2016 

 

Peneliti : Bagaimanakah tingkat religiusitas anak tersebut? 

Narasumber : Tingkat religiusitas tergolong baik 

Peneliti : Bagaimana sikap anak tersebut ketika pelajaran agama 

berlangsung? 

Narasumber : Ketika pelajaran agama berlangsung Kartika dapat mengikuti 

dengan baik 

Peneliti : Apakah anak tersebut termasuk anak yang berprestasi? 

Narasumber : Iya, dia pernah mewakili SD untuk mengikuti lomba keagamaan 

(sari tilawah Al-Quran) 

Peneliti : Bagaimana menurut ibu perkembangan hasil belajar agamanya? 

Narasumber : Perkembangannya bagus mas. Selama ini anak tersebut nilainya 

diatas rata-rata 

Peneliti : Apakah anak tersebut melakukan shalat dhuha maupun shalat 

dzuhur di sekolah? 

Narasumber : Iya. Dia sudah melaksanakan shalat dhuha dan shalat dhuhur 

dengan tertib bersama dengan teman-temannya  

Peneliti : Apakah anak tersebut telah melakukan puasa Ramadhan? 

Narasumber : Sudah. Terlihat dari buku kegiatan Ramadhannya, Kartika 

melaksanakan puasa Ramadhan dengan baik 



Peneliti : Bagaimana akhlak anak tersebut? 

Narasumber : Menurut saya, Kartika memiliki akhlak yang baik mas 

Peneliti : Bagaimana cara yang ibu lakukan dalam meningkatkan 

keagamaan anak tersebut? 

Narasumber : Sebagai guru pendidikan agama islam, saya selalu memberikan 

dorongan maupun motivasi untuk selalu melaksanakan kegiatan 

keagamaan yang dilaksanakan pihak sekolah 

Peneliti : Apakah ada sebuah motivasi yang mendasar yang ibu lakukan 

kepada anak tersebut jika kurang dalam keagamaannya? 

Narasumber : Memberikan sebuah motivasi dengan cara menceritakan kisah-

kisah maupun sejarah nabi terdahulu untuk memberikan semangat 

kepada anak tersebut agar senantiasa meningkatkan keyakinan 

beragamanya  

Peneliti : Apakah menurut ibu orangtua anak tersebut dapat mendukung 

perkembangan anaknya dalam bidang keagamaan? 

Narasumber : Kalau orang tuanya sangat mendukung sekali, terutama ibunya. 

 

 

 

 

 

 

 

 



HASIL WAWANCARA DENGAN GURU PENDIDIKAN AGAMA ISLAM 

Nama Guru PAI : Nuryati Asmara Dewi,S.Pd.I. 

Guru PAI dari : R.M Hanif Khakimi 

Lokasi : Kantor Guru SD Negeri Panjatan 

Hari/Tanggal  : Selasa / 26 Agustus 2015 

 

Peneliti : Bagaimanakah tingkat religiusitas anak tersebut? 

Narasumber : Tingkat religiusitas anak tersebut sudah bagus 

Peneliti : Bagaimana sikap  anak tersebut ketika pelajaran agama 

berlangsung? 

Narasumber : Ketika pelajaran agama berlangsung, hanif mengikuti pelajaran d 

  engan konsentrasi yang cukup baik dan aktif dalam bertanya 

Peneliti : Apakah anak tersebut termasuk anak yang berprestasi? 

Narasumber : Dalam keagamaannya anak tersebut termasuk anak yang 

berprestasi 

Peneliti : Bagaimana menurut ibu perkembangan hasil belajar agamanya? 

Narasumber : Dalam perkembangan hasil belajarnya Hanif selalu mengalami 

peningkatan bahkan nilai agamanya tergolong sangat memuaskan  

Peneliti : Apakah anak tersebut melakukan shalat dhuha maupun shalat 

dzuhur di sekolah? 

Narasumber : Iya. Hanif melaksanakan shalat dhuha dan shalat dzuhur dengan 

tertib bahkan terkadang mengajak  teman-temannya yang lain 

untuk melaksanakan shalat. 

Peneliti : Apakah anak tersebut telah melakukan puasa Ramadhan? 



Narasumber : Sudah. Terlihat dari buku kegiatan Ramadhannya, Hanif 

melaksanakan puasa Ramadhan dengan baik.  

Peneliti : Bagaimana akhlak anak tersebut? 

Narasumber : Dalam segi akhlah, Hanif merupakan anak yang memiliki akhlak 

dan perilaku yang baik. Anak tersebut memiliki perilaku sopan dan 

santun terhadap Bpak/Ibu guru, dan memiliki rasa saling 

menghargai antar teman. Terlihat, saat temannya mengajak 

berbicara, ia tidak pernah memotong pembicaraan. 

Peneliti : Bagaimana cara yang ibu lakukan dalam meningkatkan 

keagamaan anak tersebut? 

Narasumber : Memberikan dorongan maupun motivasi untuk selalu 

melaksanakan kegiatan keagamaan yang dilaksanakan pihak 

sekolah.  

Peneliti : Apakah ada sebuah motivasi yang mendasar yang ibu lakukan 

kepada anak tersebut jika kurang dalam keagamaannya? 

Narasumber : Alhamdulillah selama ini Hanif sudah menjalankan perintah 

agama, salah satunya shalat dikerjakan dengan tepat waktu dan 

terlihat khusuk. Oleh karena itu, saya selaku guru pendidikan 

agama islam selalu memberikan motivasi membangun kepada 

Hanif agar semakin meningkat ketaqwaannya kepada Allah SWT. 

Peneliti : Apakah menurut ibu orangtua anak tersebut dapat mendukung 

perkembangan anaknya dalam bidang keagamaan? 

Narasumber : Sangat mendukung. Orang tuanya juga selalu membimbing dan 

mengajarkan tentang keagamaan, Terlihat dari hasil belajarnya 

selalu meningkat dan mendapatkan nilai yang cukup memuaskan. 

 

 



HASIL WAWANCARA DENGAN GURU PENDIDIKAN AGAMA ISLAM 

Nama Guru PAI : Nuryati Asmara Dewi,S.Pd.I. 

Guru PAI dari : Raras Mita Rianda 

Lokasi : Kantor Guru SD Negeri Panjatan 

Hari/Tanggal  : Senin / 04 Januari 2016 

 

Peneliti : Bagaimanakah tingkat religiusitas anak tersebut? 

Narasumber : Tingkat religiusitas anak tersebut cukup baik 

Peneliti : Bagaimana sikap anak tersebut ketika pelajaran agama 

berlangsung? 

Narasumber : Ketika pelajaran agama berlangsung Raras dapat memperhatikan 

pelajaran dengan baik.  

Peneliti : Apakah anak tersebut termasuk anak yang berprestasi? 

Narasumber : Anak tersebut selama ini belum memiliki prestasi 

Peneliti : Bagaimana menurut ibu perkembangan hasil belajar agamanya? 

Narasumber : Perkembangannya cukup bagus mas. Dilihat dari hasil belajarnya 

selama ini cukup memuaskan 

Peneliti : Apakah anak tersebut melakukan shalat dhuha maupun shalat 

dzuhur di sekolah? 

Narasumber : Iya. Dia sudah melaksanakan shalat dhuha dan shalat dhuhur 

dengan tertib bersama dengan teman-temannya  

Peneliti : Apakah anak tersebut telah melakukan puasa Ramadhan? 

Narasumber : Sudah. Terlihat dari buku kegiatan Ramadhannya, Raras 

melaksanakan puasa Ramadhan dengan baik 



Peneliti : Bagaimana akhlak anak tersebut? 

Narasumber : Mbak Raras tergolong anak yang memiliki akhlak baik 

Peneliti : Bagaimana cara yang ibu lakukan dalam meningkatkan 

keagamaan anak tersebut? 

Narasumber : Sebagai guru pendidikan agama islam, saya selalu memberikan 

dorongan maupun motivasi untuk selalu melaksanakan kegiatan 

keagamaan yang dilaksanakan pihak sekolah 

Peneliti : Apakah ada sebuah motivasi yang mendasar yang ibu lakukan 

kepada anak tersebut jika kurang dalam keagamaannya? 

Narasumber : Memberikan sebuah motivasi dengan cara menceritakan kisah-

kisah maupun sejarah nabi terdahulu untuk memberikan semangat 

kepada anak tersebut agar senantiasa meningkatkan keyakinan 

beragamanya  

Peneliti : Apakah menurut ibu orangtua anak tersebut dapat mendukung 

perkembangan anaknya dalam bidang keagamaan? 

Narasumber : Dari pihak keluarga sangat mendukung 

 

 

 

 

 

 

 

 



HASIL WAWANCARA DENGAN GURU PENDIDIKAN AGAMA ISLAM 

Nama Guru PAI : Nuryati Asmara Dewi,S.Pd.I. 

Guru PAI dari : Helmi Fadlurrahman Surya Perdana 

Lokasi : Kantor Guru SD Negeri Panjatan 

Hari/Tanggal  : Selasa / 26 Agustus 2015 

 

Peneliti : Bagaimanakah tingkat religiusitas anak tersebut? 

Narasumber : Tingkat religiusitas anak tersebut cukup bagus 

Peneliti : Bagaimana sikap  anak tersebut ketika pelajaran agama 

berlangsung? 

Narasumber : Pada saat pelajaran agama berlangsung, anak tersebut selalu 

memperhatikan pelajaran dengan tenang 

Peneliti : Apakah anak tersebut termasuk anak yang berprestasi? 

Narasumber : Dalam keagamaannya anak tersebut termasuk anak yang 

berprestasi 

Peneliti : Bagaimana menurut ibu perkembangan hasil belajar agamanya? 

Narasumber : Dalam perkembangan hasil belajarnya Helmi selalu mengalami 

peningkatan bahkan nilai agamanya tergolong sangat memuaskan  

Peneliti : Apakah anak tersebut melakukan shalat dhuha maupun shalat 

dzuhur di sekolah? 

Narasumber : Iya. Helmi melaksanakan shalat dhuha dan shalat dzuhur dengan 

tertib. 

Peneliti : Apakah anak tersebut telah melakukan puasa Ramadhan? 

Narasumber : Sudah. Terlihat dari buku kegiatan Ramadhannya, Helmi 

melaksanakan puasa Ramadhan dengan baik.  



Peneliti : Bagaimana akhlak anak tersebut? 

Narasumber : Dalam segi akhlah, anak tersebut memiliki akhlak yang  baik, 

dengan Bapak/Ibu gurunya sopan dan dengan temannya juga 

ramah. 

Peneliti : Bagaimana cara yang ibu lakukan dalam meningkatkan 

keagamaan anak tersebut? 

Narasumber : Yang saya lakukan salah satunya adalah memberikan dorongan 

maupun motivasi untuk selalu melaksanakan kegiatan keagamaan 

yang dilaksanakan pihak sekolah.  

Peneliti : Apakah ada sebuah motivasi yang mendasar yang ibu lakukan 

kepada anak tersebut jika kurang dalam keagamaannya? 

Narasumber : Sama seperti Hanif, Alhamdulillah selama ini Helmi sudah 

menjalankan perintah agama, salah satunya shalat dikerjakan 

dengan tepat waktu dan sudah terlihat khusuk. Oleh karena itu, 

saya selaku guru pendidikan agama islam selalu memberikan 

motivasi membangun kepada Helmi agar semakin meningkat 

ketaqwaannya kepada Allah SWT. 

Peneliti : Apakah menurut ibu orangtua anak tersebut dapat mendukung 

perkembangan anaknya dalam bidang keagamaan? 

Narasumber : Sangat mendukung. Orang tuanya juga selalu membimbing dan 

mendampingi anaknya saat belajar, termasuk belajar agama. Orang 

tuanya juga mengajarkan tentang bacaan shalat, sehingga terlihat 

Helmi dalam mengahafal bacaan shalat sudah lancar. 

 

 

 



HASIL WAWANCARA DENGAN GURU PENDIDIKAN AGAMA ISLAM 

Nama Guru PAI : Nuryati Asmara Dewi,S.Pd.I. 

Guru PAI dari : Stephanie Cindy Fitrasari 

Lokasi : Kantor Guru SD Negeri Panjatan 

Hari/Tanggal  : Selasa / 26 Agustus 2015 

 

Peneliti : Bagaimanakah tingkat religiusitas anak tersebut? 

Narasumber : Tingkat religiusitas anak tersebut tergolong cukup  

Peneliti : Bagaimana sikap  anak tersebut ketika pelajaran agama 

berlangsung? 

Narasumber : Pada saat pelajaran agama berlangsung, anak tersebut mengikuti 

pelajaran dengan cukup baik. Ia mampu menerima dan memehami 

materi yang sedang diajarkan. 

Peneliti : Apakah anak tersebut termasuk anak yang berprestasi? 

Narasumber : Dalam keagamaannya anak tersebut tergolong anak yang 

berprestasi sedang 

Peneliti : Bagaimana menurut ibu perkembangan hasil belajar agamanya? 

Narasumber : Dalam perkembangan hasil belajarnya Chindy mengalami 

peningkatan yang cukup bagus  

Peneliti : Apakah anak tersebut melakukan shalat dhuha maupun shalat 

dzuhur di sekolah? 

Narasumber : Iya. Chindy melaksanakan shalat dhuha dan shalat dzuhur dengan 

tertib. 

Peneliti : Apakah anak tersebut telah melakukan puasa Ramadhan? 



Narasumber : Sudah. Terlihat dari buku kegiatan Ramadhannya, Chindy 

melaksanakan puasa Ramadhan dengan baik.  

Peneliti : Bagaimana akhlak anak tersebut? 

Narasumber : Chindy termasuk anak yang memiliki akhlak baik, memiliki 

perilaku sopan santun terhadap guru, sayang terhadap teman-

temannya, dan termasuk anak yang senang berbagi. Terlihat ketika 

dia membawa makanan, dia selalu berbagi dengan teman satu 

kelasnya. Bahkan terkadang dimakan bersama-sama bersama 

teman-temannya. 

Peneliti : Bagaimana cara yang ibu lakukan dalam meningkatkan 

keagamaan anak tersebut? 

Narasumber : Sama seperti anak-anak yang lain saya selalu memberikan 

nasihat, dorongan maupun motivasi untuk selalu melaksanakan 

kegiatan Narasumber : keagamaan yang dilaksanakan pihak 

sekolah. 

Peneliti : Apakah ada sebuah motivasi yang mendasar yang ibu lakukan 

kepada anak tersebut jika kurang dalam keagamaannya? 

Narasumber : Memberikan motivasi yang membangun kepada anak tersebut 

dengan cara menceritakan kisah Nabi Muhammad yang selalu 

berdakwah menegakkan ajaran islam, walaupun banyak 

rintangannya. 

Peneliti : Apakah menurut ibu orangtua anak tersebut dapat mendukung 

perkembangan anaknya dalam bidang keagamaan? 

Narasumber : Sangat mendukung. Orang tuanya juga selalu membimbing dan 

mendampingi anaknya saat belajar, termasuk belajar agama. 

Fasilitas yang diperlukan Cindy untuk belajar juga selalu dipenuhi 

 



 

HASIL WAWANCARA WALI KELAS VI 

Nama Guru Kelas : Bapak Haryana, S.Pd 

Wali Kelas : Cerlang Nuha Grahita  

Lokasi : Kantor Guru SD Negeri Panjatan 

Hari / Tanggal  : Selasa / 5 Januari 2016 

 

Peneliti : Bagaimanakah perilaku anak tersebut jika di dalam kelas? 

Narasumber : Perilaku mas Cerlang sangat baik dan sopan. Mas Cerlang juga 

memiliki rasa sosial yang tinggi kepada teman sekelasnya. 

Peneliti : Apakah anak tersebut termasuk anak yang berprestasi? 

Narasumber : Iya. Dia termasuk anak yang berprestasi 

Peneliti : Bagaimana menurut bapak perkembangan hasil belajarnya? 

Narasumber : Hasil belajarnya selalu mengalami peningkatan 

Peneliti : Bagaimana sifat religiusitas anak tersebut? 

Narasumber : Sudah bagus. Terlihat dari perilaku sehari-hari di sekolah. 

Peneliti : Apakah seimbang pengetahuan dan keagamaan anak tersebut? 

Narasumber : Iya. Pengetahuan dan keagamaannya sangat seimbang 

Peneliti : Menurut bapak apakah orangtuanya ikut andil dalam 

meningkatkan pendidikan dan keagamaannya? 

Narasumber : Orang tua mas Cerlang menurut saya sangat ikut andil dalam 

peningkatan pendidikan anaknya. 

Peneliti : Bagaimana cara yang bapak lakukan dalam meningkatkan 

pengetahuan dan keagamaan anak tersebut? 



Narasumber : Sebagai guru kelas saya selalu berusaha memberikan nasihat dan 

masukan kepada anak didik saya tentang berbagai macam hal, 

khususnya di bidang pengetahuan dan keagamaan pada saat jam 

pertama sebelum pelajaran di mulai atau setelah jam pelajaran 

selesai.   

Peneliti : Bagaimana cara bapak melihat perkembangan anak tersebut selain 

dari nilai harian? 

Narasumber : Saya selalu mengamati anak didik saya baik di dalam kelas 

maupun di luar kelas. Sehingga antara nilai kognitif, afektif 

maupun psikomotornya dapat berjalan dengan seimbang. 

Peneliti : Apakah ada sebuah motivasi mendasar yang bapak lakukan 

kepada anak tersebut jika kurang dalam pengetahuan dan 

keagamaannya? 

Narasumber : Sebagai guru kelas saya selalu berupaya menjalin kerjasama yang 

baik dengan orang tua dari siswa. Untuk mengetahui 

perkembangan anak, kami dari pihak sekolah menyediakan buku 

penghubung sebagai pemberitahuan kepada orang tua mengenai 

perkembangan anaknya. Sehingga perilaku dan segala sesuatu yang 

dilakukan oleh anak baik di rumah maupun disekolah dapat 

terpantau dengan baik.  

Peneliti : Apakah menurut bapak orangtua anak tersebut dapat mendukung 

perkembangan anaknya?? 

Narasumber : Iya sangat mendukung. Dengan kerja sama yang baik antara guru 

dan orang tua dapat dipastikan perkembangan anak semakin lebih 

baik. Karena untuk menanamkan karakter kepada anak, sekolah, 

keluarga maupun lingkungan harus memiliki iklim kerja sama yang 

baik. 

 



HASIL WAWANCARA WALI KELAS VI 

Nama Guru Kelas : Bapak Haryana, S.Pd 

Wali Kelas : Chintya Diah Puspitasari  

Lokasi : Kantor Guru SD Negeri Panjatan 

Hari / Tanggal  : Senin / 25 Agustus 2015 

 

Peneliti : Bagaimanakah perilaku anak tersebut jika di dalam kelas? 

Narasumber : Baik dan memiliki perilaku sopan terhadap bapak Ibu gurunya. 

Selain itu, juga memiliki rasa solidaritas terhadap temannya. 

Ketika temannya tidak bisa atau belum faham terhadap materi 

pelajaran, anak tersebut selalu membantu temannya dengan 

menjelaskan kembali materi tersebut. 

Peneliti : Apakah anak tersebut termasuk anak yang berprestasi? 

Narasumber : Iya. Dia termasuk anak yang berprestasi 

Peneliti : Bagaimana menurut bapak perkembangan hasil belajarnya? 

Narasumber : Hasil belajarnya selalu mengalami peningkatan 

Peneliti : Bagaimana sifat religiusitas anak tersebut? 

Narasumber : Sudah bagus. Ketika guru memberi salam dia selalu 

menjawabnya, dan ketika mengawali pelajaran dia selalu berdoa 

dengan khusuk dengan duduk yang rapi  

Peneliti : Apakah seimbang pengetahuan dan keagamaan anak tersebut? 

Narasumber : Iya. Pengetahuan dan keagamaannya sangat seimbang 

Peneliti : Menurut bapak apakah orangtuanya ikut andil dalam 

meningkatkan pendidikan dan keagamaannya? 



Narasumber : Iya. Selalu ikut andil. Contohnya: Ketika di sekolah diadakan 

suatu kegiatan keagamaan, orang tuanya sangat mendukung dalam 

pelaksanaan kegiatan tersebut. 

Peneliti : Bagaimana cara yang bapak lakukan dalam meningkatkan 

pengetahuan dan keagamaan anak tersebut? 

Narasumber : Sebagai guru kelas saya selalu berusaha memberikan nasihat dan 

masukan kepada anak didik saya tentang berbagai macam hal, 

khususnya di bidang pengetahuan dan keagamaan pada saat jam 

pertama sebelum pelajaran di mulai atau setelah jam pelajaran 

selesai.   

Peneliti : Bagaimana cara bapak melihat perkembangan anak tersebut selain 

dari nilai harian? 

Narasumber : Saya selalu mengamati anak didik saya baik di dalam kelas 

maupun di luar kelas. Sehingga antara nilai kognitif, afektif 

maupun psikomotornya dapat berjalan dengan seimbang. 

Peneliti : Apakah ada sebuah motivasi mendasar yang bapak lakukan 

kepada anak tersebut jika kurang dalam pengetahuan dan 

keagamaannya? 

Narasumber : Sebagai guru kelas saya selalu berupaya menjalin kerjasama yang 

baik dengan orang tua dari siswa. Untuk mengetahui 

perkembangan anak, kami dari pihak sekolah menyediakan buku 

penghubung sebagai pemberitahuan kepada orang tua mengenai 

perkembangan anaknya. Sehingga perilaku dan segala sesuatu yang 

dilakukan oleh anak baik di rumah maupun disekolah dapat 

terpantau dengan baik.  

Peneliti : Apakah menurut bapak orangtua anak tersebut dapat mendukung 

perkembangan anaknya?? 



Narasumber : Iya sangat mendukung. Dengan kerja sama yang baik antara guru 

dan orang tua dapat dipastikan perkembangan anak semakin lebih 

baik. Karena untuk menanamkan karakter kepada anak, sekolah, 

keluarga maupun lingkungan harus memiliki iklim kerja sama yang 

baik. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



HASIL WAWANCARA WALI KELAS VI 

Nama Guru Kelas : Bapak Haryana, S.Pd 

Wali Kelas : Fiany Salsabila Putri 

Lokasi : Kantor Guru SD Negeri Panjatan 

Hari / Tanggal  : Selasa / 5 Januari 2016 

 

Peneliti : Bagaimanakah perilaku anak tersebut jika di dalam kelas? 

Narasumber : Tingkah laku mbak fiani setiap hari di kelas sudah baik, 

Peneliti : Apakah anak tersebut termasuk anak yang berprestasi? 

Narasumber : Iya. Dia termasuk anak yang berprestasi 

Peneliti : Bagaimana menurut bapak perkembangan hasil belajarnya? 

Narasumber : Hasil belajarnya selalu meningkat dilihat dari nilai-nilainya 

Peneliti : Bagaimana sifat religiusitas anak tersebut? 

Narasumber : Saya menilai sudah tergolong baik mas. 

Peneliti : Apakah seimbang pengetahuan dan keagamaan anak tersebut? 

Narasumber : Seimbang mas. 

Peneliti : Menurut bapak apakah orangtuanya ikut andil dalam 

meningkatkan pendidikan dan keagamaannya? 

Narasumber : Orang tua Fiany menurut saya sangat ikut andil dalam 

peningkatan pendidikan anaknya. 

Peneliti : Bagaimana cara yang bapak lakukan dalam meningkatkan 

pengetahuan dan keagamaan anak tersebut? 

Narasumber : Sebagai guru kelas saya selalu berusaha memberikan nasihat dan 

masukan kepada anak didik saya tentang berbagai macam hal, 



khususnya di bidang pengetahuan dan keagamaan pada saat jam 

pertama sebelum pelajaran di mulai atau setelah jam pelajaran 

selesai.   

Peneliti : Bagaimana cara bapak melihat perkembangan anak tersebut selain 

dari nilai harian? 

Narasumber : Saya selalu mengamati anak didik saya baik di dalam kelas 

maupun di luar kelas. Sehingga antara nilai kognitif, afektif 

maupun psikomotornya dapat berjalan dengan seimbang. 

Peneliti : Apakah ada sebuah motivasi mendasar yang bapak lakukan 

kepada anak tersebut jika kurang dalam pengetahuan dan 

keagamaannya? 

Narasumber : Sebagai guru kelas saya selalu berupaya menjalin kerjasama yang 

baik dengan orang tua dari siswa. Untuk mengetahui 

perkembangan anak, kami dari pihak sekolah menyediakan buku 

penghubung sebagai pemberitahuan kepada orang tua mengenai 

perkembangan anaknya. Sehingga perilaku dan segala sesuatu yang 

dilakukan oleh anak baik di rumah maupun disekolah dapat 

terpantau dengan baik.  

Peneliti : Apakah menurut bapak orangtua anak tersebut dapat mendukung 

perkembangan anaknya?? 

Narasumber : Iya sangat mendukung. Dengan kerja sama yang baik antara guru 

dan orang tua dapat dipastikan perkembangan anak semakin lebih 

baik. Karena untuk menanamkan karakter kepada anak, sekolah, 

keluarga maupun lingkungan harus memiliki iklim kerja sama yang 

baik. 

 

 

 



HASIL WAWANCARA WALI KELAS VI 

Nama Guru Kelas : Bapak Haryana, S.Pd 

Wali Kelas : Fitra Dwi Ariyanto  

Lokasi : Kantor Guru SD Negeri Panjatan 

Hari / Tanggal  : Senin / 25 Agustus 2015 

 

Peneliti : Bagaimanakah perilaku anak tersebut jika di dalam kelas? 

Narasumber : Perilakunya kurang memiliki sopan santun terhadap Bapak/Ibu 

guru. Fitra termasuk anak yang kurang peka dalam sosialnya. 

ketika berada di dalam kelas anak tersebut terkadang sulit untuk 

diajak kerjasama, biasanya malah asyik bermain sendiri.  

Peneliti : Apakah anak tersebut termasuk anak yang berprestasi? 

Narasumber : Belum. Namun dia termasuk anak cukup pintar 

Peneliti : Bagaimana menurut bapak perkembangan hasil belajarnya? 

Narasumber : Hasil belajarnya cukup mengalami peningkatan 

Peneliti : Bagaimana sifat religiusitas anak tersebut? 

Narasumber : Religiusitas anak tersebut masih perlu bimbingan. Ketika 

menjawab salam masih dengan tertawa, dan ketika berdoa masih 

belum khusuk. 

Peneliti : Apakah seimbang pengetahuan dan keagamaan anak tersebut? 

Narasumber : Anak tersebut masih kurang dalam bidang keagamaannya. 

Namun di bidang pengetahuan sudah cukup bagus. 

Peneliti : Menurut bapak apakah orangtuanya ikut andil dalam 

meningkatkan pendidikan dan keagamaannya? 



Narasumber : Orang tuanya belum sepenuhnya ikut andil dalam meningkatkan 

pendidikan dan keagamaan anaknya.  

Peneliti : Bagaimana cara yang bapak lakukan dalam meningkatkan 

pengetahuan dan keagamaan anak tersebut? 

Narasumber : Sebagai guru kelas saya dan guru pendidikan agama islam selalu 

memberikan nasihat dan masukan kepada anak tersebut tentang 

pentingnya agama, anjuran dan larangan dalam beragama. Selain 

itu, kami dari pihak sekolah berusaha selalu mengontrol dan 

mengawasi anak tersebut ketika berada di sekolah. Sedangkan 

ketika di luar sekolah kami selalu bertanya baik dengan tetangga 

maupun teman sepermainannya. 

Peneliti : Bagaimana cara bapak melihat perkembangan anak tersebut 

selain dari nilai harian? 

Narasumber : Sama seperti anak-anak yang lain, saya selalu mengamati anak 

didik saya baik di dalam kelas maupun di luar kelas. Sehingga 

antara nilai kognitif, afektif maupun psikomornya dapat berjalan 

dengan seimbang. 

Peneliti : Apakah ada sebuah motivasi mendasar yang bapak lakukan 

kepada anak tersebut jika kurang dalam pengetahuan dan 

keagamaannya? 

Narasumber : Sebagai guru kelas saya selalu berupaya menjalin kerjasama yang 

baik dengan orang tua dari siswa. Untuk mengetahui 

perkembangan anak, kami dari pihak sekolah menyediakan buku 

penghubung sebagai pemberitahuan kepada orang tua mengenai 

perkembangan anaknya. Sehingga perilaku dan segala sesuatu yang 

dilakukan oleh anak baik di rumah maupun disekolah dapat 

terpantau dengan baik.  



Peneliti : Apakah menurut bapak orangtua anak tersebut dapat mendukung 

perkembangan anaknya? 

Narasumber : Orang tua anak tersebut kurang mendukung dalam perkembangan 

  anaknya. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



HASIL WAWANCARA WALI KELAS VI 

Nama Guru Kelas : Bapak Haryana, S.Pd 

Wali Kelas : Ma’rifah Hadaina Faza  

Lokasi : Kantor Guru SD Negeri Panjatan 

Hari / Tanggal  : Selasa / 5 Januari 2016 

 

Peneliti : Bagaimanakah perilaku anak tersebut jika di dalam kelas? 

Narasumber : Perilaku sangat baik dan sopan dia juga memiliki rasa sosial yang 

tinggi kepada teman sekelasnya. 

Peneliti : Apakah anak tersebut termasuk anak yang berprestasi? 

Narasumber : Cukup berprestasi mas 

Peneliti : Bagaimana menurut bapak perkembangan hasil belajarnya? 

Narasumber : Dilihat dari hasil keseharian menunjukkan perkembangan yang 

cukup baik. 

Peneliti : Bagaimana sifat religiusitas anak tersebut? 

Narasumber : Sudah cukup bagus. 

Peneliti : Apakah seimbang pengetahuan dan keagamaan anak tersebut? 

Narasumber : Pengetahuan dan keagamaannya sangat seimbang mas 

Peneliti : Menurut bapak apakah orang tuanya ikut andil dalam 

meningkatkan pendidikan dan keagamaannya? 

Narasumber : Orang tuanya menurut saya sangat ikut andil dalam peningkatan 

pendidikan mbak ma’rifah 

Peneliti : Bagaimana cara yang bapak lakukan dalam meningkatkan 

pengetahuan dan keagamaan anak tersebut? 



Narasumber : Sebagai guru kelas saya selalu berusaha memberikan nasihat dan 

masukan kepada anak didik saya tentang berbagai macam hal, 

khususnya di bidang pengetahuan dan keagamaan pada saat jam 

pertama sebelum pelajaran di mulai atau setelah jam pelajaran 

selesai.   

Peneliti : Bagaimana cara bapak melihat perkembangan anak tersebut selain 

dari nilai harian? 

Narasumber : Saya selalu mengamati anak didik saya baik di dalam kelas 

maupun di luar kelas. Sehingga antara nilai kognitif, afektif 

maupun psikomotornya dapat berjalan dengan seimbang. 

Peneliti : Apakah ada sebuah motivasi mendasar yang bapak lakukan 

kepada anak tersebut jika kurang dalam pengetahuan dan 

keagamaannya? 

Narasumber : Sebagai guru kelas saya selalu berupaya menjalin kerjasama yang 

baik dengan orang tua dari siswa. Untuk mengetahui 

perkembangan anak, kami dari pihak sekolah menyediakan buku 

penghubung sebagai pemberitahuan kepada orang tua mengenai 

perkembangan anaknya. Sehingga perilaku dan segala sesuatu yang 

dilakukan oleh anak baik di rumah maupun disekolah dapat 

terpantau dengan baik.  

Peneliti : Apakah menurut bapak orang tua anak tersebut dapat mendukung 

perkembangan anaknya?? 

Narasumber : Iya sangat mendukung. Dengan kerja sama yang baik antara guru 

dan orang tua dapat dipastikan perkembangan anak semakin lebih 

baik. Karena untuk menanamkan karakter kepada anak, sekolah, 

keluarga maupun lingkungan harus memiliki iklim kerja sama yang 

baik. 

 



HASIL WAWANCARA WALI KELAS VI 

Nama Guru Kelas : Bapak Haryana, S.Pd 

Wali Kelas : Rr Kartika Dyah Utari  

Lokasi : Kantor Guru SD Negeri Panjatan 

Hari / Tanggal  : Selasa / 5 Januari 2016 

 

Peneliti : Bagaimanakah perilaku anak tersebut jika di dalam kelas? 

Narasumber : perilaku keseharian mbak kartika sangat baik mas. Dengan semua 

orang sopan dan ramah. 

Peneliti : Apakah anak tersebut termasuk anak yang berprestasi? 

Narasumber : Iya. Dia termasuk anak yang berprestasi karena dia juga sudah 

mewakili dalam lomba keagamaan. 

Peneliti : Bagaimana menurut bapak perkembangan hasil belajarnya? 

Narasumber : Hasil belajarnya dilihat dari nilainya mendapatkan nilai yang 

membanggakan. 

Peneliti : Bagaimana sifat religiusitas anak tersebut? 

Narasumber : Sifatnya menunjukkan anak yang baik dan memiliki akhlah yang 

baik. 

Peneliti : Apakah seimbang pengetahuan dan keagamaan anak tersebut? 

Narasumber : Dalam pendidikan dan keagamaannya kartika memiliki nilai yang 

cukup baik dan seimbang 

Peneliti : Menurut bapak apakah orangtuanya ikut andil dalam 

meningkatkan pendidikan dan keagamaannya? 

Narasumber : Orang tuanya setahu saya sangat ikut andil dalam meningkatkan 

prestasi belajarnya. 



Peneliti : Bagaimana cara yang bapak lakukan dalam meningkatkan 

pengetahuan dan keagamaan anak tersebut? 

Narasumber : Sebagai guru kelas saya selalu berusaha memberikan nasihat dan 

masukan kepada anak didik saya tentang berbagai macam hal, 

khususnya di bidang pengetahuan dan keagamaan pada saat jam 

pertama sebelum pelajaran di mulai atau setelah jam pelajaran 

selesai.   

Peneliti : Bagaimana cara bapak melihat perkembangan anak tersebut selain 

dari nilai harian? 

Narasumber : Saya selalu mengamati anak didik saya baik di dalam kelas 

maupun di luar kelas. Sehingga antara nilai kognitif, afektif 

maupun psikomotornya dapat berjalan dengan seimbang. 

Peneliti : Apakah ada sebuah motivasi mendasar yang bapak lakukan 

kepada anak tersebut jika kurang dalam pengetahuan dan 

keagamaannya? 

Narasumber : Sebagai guru kelas saya selalu berupaya menjalin kerjasama yang 

baik dengan orang tua dari siswa. Untuk mengetahui 

perkembangan anak, kami dari pihak sekolah menyediakan buku 

penghubung sebagai pemberitahuan kepada orang tua mengenai 

perkembangan anaknya. Sehingga perilaku dan segala sesuatu yang 

dilakukan oleh anak baik di rumah maupun disekolah dapat 

terpantau dengan baik.  

Peneliti : Apakah menurut bapak orangtua anak tersebut dapat mendukung 

perkembangan anaknya?? 

Narasumber : Iya sangat mendukung. Dengan kerja sama yang baik antara guru 

dan orang tua dapat dipastikan perkembangan anak semakin lebih 

baik.  



HASIL WAWANCARA WALI KELAS VI 

Nama Guru Kelas : Bapak Haryana, S.Pd 

Wali Kelas : R.M. Hanif Khakimi  

Lokasi : Kantor Guru SD Negeri Panjatan 

Hari / Tanggal  : Senin / 25 Agustus 2015 

 

Peneliti : Bagaimanakah perilaku anak tersebut jika di dalam kelas? 

Narasumber : Baik, memiliki perilaku sopan terhadap bapak Ibu gurunya. Dia 

memiliki rasa kasih sayang terhadap temannya, dalam termasuk 

anak yang aktif bertanya dalam segala hal. 

Peneliti : Apakah anak tersebut termasuk anak yang berprestasi? 

Narasumber : Iya. Dia termasuk anak yang berprestasi 

Bagaimana menurut bapak perkembangan hasil belajarnya? 

Narasumber : Hasil belajarnya selalu mengalami peningkatan yang cukup baik, 

begitu juga ketaatan kepada ajaran islam sudah terlihat. 

Peneliti : Bagaimana sifat religiusitas anak tersebut? 

Narasumber : Sudah bagus. Ketika guru memberi salam dia selalu 

menjawabnya, dan ketika mengawali pelajaran dia selalu berdoa 

dengan khusuk dengan duduk yang rapi  

Peneliti : Apakah seimbang pengetahuan dan keagamaan anak tersebut? 

Narasumber : Iya. Pengetahuan dan keagamaannya sangat seimbang 

Peneliti : Menurut bapak apakah orangtuanya ikut andil dalam 

meningkatkan pendidikan dan keagamaannya? 



Narasumber : Iya. Orang tuanya selalu ikut andil dalam meningkatkan 

pendidikan dan keagamaannya. Terkadang orang tuanya selalu 

bertanya tentang perkembangan anaknya di sekolah.  

Peneliti : Bagaimana cara yang bapak lakukan dalam meningkatkan 

pengetahuan dan keagamaan anak tersebut? 

Narasumber : Sebagai guru kelas, saya selalu memberikan motivasi kepada 

anak tersebut agar selalu mempertahankan prestasinya. Terkadang, 

memberikan sebuah hadiah “reward” kepadanya agar lebih 

meningkat dalam belajarnya. Disamping itu, sebagai motivasi 

kepada anak-anak yang lain akan lebih meningkatkan belajarnya.  

Peneliti : Bagaimana cara bapak melihat perkembangan anak tersebut 

selain dari nilai harian? 

Narasumber : Sama seperti anak yang lain, saya selalu mengamati anak didik 

saya baik di dalam kelas maupun di luar kelas. Sehingga antara 

nilai kognitif, afektif maupun psikomornya dapat berjalan dengan 

seimbang. 

Peneliti : Apakah ada sebuah motivasi mendasar yang bapak lakukan 

kepada anak tersebut jika kurang dalam pengetahuan dan keagamaannya? 

Narasumber : Alhamdulillah selama ini baik pengetahuan maupun religiusitas 

anak tersebut semakin baik. Sehingga kami dari pihak sekolah 

selalu memberikan motivasi kepada anak tersebut. Selain itu, kami 

selalu mengikutsertakan Hanif dalam berbagai lomba, baik lomba 

keagamaan maupun pengetahuan. 

Peneliti : Apakah menurut bapak orangtua anak tersebut dapat mendukung 

perkembangan anaknya?? 

Narasumber : Iya sangat mendukung. Kami dari pihak sekolah dan khususnya 

saya sebagai wali kelas selalu bekerja sama dengan orang tua 



murid guna meningkatkan perkembangan anak, baik dalam 

pengetahuan maupun religiusitasnya.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



HASIL WAWANCARA WALI KELAS VI 

Nama Guru Kelas : Bapak Haryana, S.Pd 

Wali Kelas : Raras Mita Rianda 

Lokasi : Kantor Guru SD Negeri Panjatan 

Hari / Tanggal  : Selasa / 5 Januari 2016 

 

Peneliti : Bagaimanakah perilaku anak tersebut jika di dalam kelas? 

Narasumber : perilaku keseharian di sekolah cukup bagus. 

Peneliti : Apakah anak tersebut termasuk anak yang berprestasi? 

Narasumber : Belum begitu berprestasi dalam perlombaan. 

Peneliti : Bagaimana menurut bapak perkembangan hasil belajarnya? 

Narasumber : Hasil belajarnya cukup bagus dan mengalami peningkatan. 

Peneliti : Bagaimana sifat religiusitas anak tersebut? 

Narasumber : sifatnya menunjukkan etikat yang baik mas. 

Peneliti : Apakah seimbang pengetahuan dan keagamaan anak tersebut? 

Narasumber : dilihat dari hasil belajarnya bisa dikatakan cukup seimbang. 

Peneliti : Menurut bapak apakah orang tuanya ikut andil dalam 

meningkatkan pendidikan dan keagamaannya? 

Narasumber : Menurut saya sangat ikut andil dalam peningkatan pendidikan 

anaknya. 

Peneliti : Bagaimana cara yang bapak lakukan dalam meningkatkan 

pengetahuan dan keagamaan anak tersebut? 

Narasumber : Sebagai guru kelas saya selalu berusaha memberikan nasihat dan 

masukan kepada anak didik saya tentang berbagai macam hal, 



khususnya di bidang pengetahuan dan keagamaan pada saat jam 

pertama sebelum pelajaran di mulai atau setelah jam pelajaran 

selesai.   

Peneliti : Bagaimana cara bapak melihat perkembangan anak tersebut selain 

dari nilai harian? 

Narasumber : Saya selalu mengamati anak didik saya baik di dalam kelas 

maupun di luar kelas. Sehingga antara nilai kognitif, afektif 

maupun psikomornya dapat berjalan dengan seimbang. 

Peneliti : Apakah ada sebuah motivasi mendasar yang bapak lakukan 

kepada anak tersebut jika kurang dalam pengetahuan dan 

keagamaannya? 

Narasumber : Sebagai guru kelas saya selalu berupaya menjalin kerjasama yang 

baik dengan orang tua dari siswa. Untuk mengetahui 

perkembangan anak, kami dari pihak sekolah menyediakan buku 

penghubung sebagai pemberitahuan kepada orang tua mengenai 

perkembangan anaknya. Sehingga perilaku dan segala sesuatu yang 

dilakukan oleh anak baik di rumah maupun disekolah dapat 

terpantau dengan baik.  

Peneliti : Apakah menurut bapak orangtua anak tersebut dapat mendukung 

perkembangan anaknya?? 

Narasumber : Iya sangat mendukung. Dilihat dari kerjasama antara orang tua 

dengan sekolahan maupun wali kelas dalam meningkatkan 

pendidikan anak. 

 

 

 

 

 



HASIL WAWANCARA WALI KELAS VI 

Nama Guru Kelas : Bapak Haryana, S.Pd 

Wali Kelas : Helmi Fadlurrahman Surya Perdana 

Lokasi : Kantor Guru SD Negeri Panjatan 

Hari / Tanggal  : Senin / 25 Agustus 2015 

 

Peneliti : Bagaimanakah perilaku anak tersebut jika di dalam kelas? 

Narasumber : Perilaku anak tersebut sopan dan ramah terhadap Bapak/Ibu guru, 

memiliki rasa kasih sayang terhadap temannya, dan termasuk anak 

yang periang.  Ketika temannya lupa membawa peralatan tulis, 

anak tersebut selalu menawarkan untuk meminjamkan peralatan 

tulis yang dimilikinya. 

Peneliti : Apakah anak tersebut termasuk anak yang berprestasi? 

Narasumber : Iya. Dia termasuk anak yang berprestasi 

Peneliti : Bagaimana menurut bapak perkembangan hasil belajarnya? 

Narasumber : Hasil belajarnya selalu mengalami peningkatan yang cukup baik, 

begitu juga ketaatan kepada ajaran islam sudah terlihat. 

Peneliti : Bagaimana sifat religiusitas anak tersebut? 

Narasumber : Sudah bagus. Ketika guru memberi salam dia selalu 

menjawabnya, dan ketika mengawali pelajaran dia selalu berdoa 

dengan khusuk dengan duduk yang rapi  

Peneliti : Apakah seimbang pengetahuan dan keagamaan anak tersebut? 

Narasumber : Iya. Pengetahuan dan keagamaannya seimbang 

Peneliti : Menurut bapak apakah orangtuanya ikut andil dalam 

meningkatkan pendidikan dan keagamaannya? 



Narasumber : Iya. Orang tuanya selalu ikut andil dalam meningkatkan 

pendidikan dan keagamaannya. Terkadang orang tuanya selalu 

memberitahu pihak sekolah tentang kekurangan Helmi yang masih 

sulit untuk dibenahi. Oleh karena itu, orang tuanya selalu meminta 

kepada pihak sekolah untuk memberikan nasihat kepada anaknya 

tersebut.  

Peneliti : Bagaimana cara yang bapak lakukan dalam meningkatkan 

pengetahuan dan keagamaan anak tersebut? 

Narasumber : Dengan cara memberikan nasihat motivasi dan dukungan serta 

memberikan evaluasi pada setiap mata pelajaran seperti anak-anak 

yang lain. 

Peneliti : Bagaimana cara bapak melihat perkembangan anak tersebut 

selain dari nilai harian? 

Narasumber : Sama seperti anak yang lain, saya selalu mengamati anak didik 

saya baik di dalam kelas maupun di luar kelas. Sehingga antara 

nilai kognitif, afektif maupun psikomornya dapat berjalan dengan 

seimbang. 

Peneliti : Apakah ada sebuah motivasi mendasar yang bapak lakukan 

kepada anak tersebut jika kurang dalam pengetahuan dan 

keagamaannya? 

Narasumber : Alhamdulillah selama ini baik pengetahuan maupun religiusitas 

anak tersebut semakin baik. Sehingga kami dari pihak sekolah 

selalu memberikan motivasi kepada anak tersebut.  

Peneliti : Apakah menurut bapak orangtua anak tersebut dapat mendukung 

perkembangan anaknya?? 

Narasumber : Iya sangat mendukung sekali.  

  



HASIL WAWANCARA WALI KELAS VI 

Nama Guru Kelas : Bapak Haryana, S.Pd 

Wali Kelas : Stephanie Cindy Fitrasari 

Lokasi : Kantor Guru SD Negeri Panjatan 

Hari / Tanggal  : Senin / 25 Agustus 2015 

 

Peneliti : Bagaimanakah perilaku anak tersebut jika di dalam kelas? 

Narasumber : Perilaku anak tersebut sopan terhadap Bapak/Ibu guru dan 

memiliki rasa kasih sayang terhadap temannya 

Peneliti : Apakah anak tersebut termasuk anak yang berprestasi? 

Narasumber : Dia belum termasuk anak yang berprestasi, namun dia cukup 

pintar. Kendati demikian, anak tersebut masih perlu banyak belajar 

tentang keagamaan 

Peneliti : Bagaimana menurut bapak perkembangan hasil belajarnya? 

Narasumber : Hasil belajarnya cukup bagus. Walaupun terkadang dia malas 

untuk belajar. 

Peneliti : Bagaimana sifat religiusitas anak tersebut? 

Narasumber : Sifat religiusnya masih perlu bimbingan. Terlihat ketika sedanng 

berdoa dia asyik bermain sendiri. Selain itu, saat teman-temannya 

mengantri mengambil air wudhu untuk melakukan shalat dzuhur 

berjamaah, Cindy terkadang masih asyik bermain. 

Peneliti : Apakah seimbang pengetahuan dan keagamaan anak tersebut? 

Narasumber : Belum seimbang. Pengetahuannya sudah cukup bagus, namun 

keagamaannya masih perlu bimbingan.  

Peneliti : Menurut bapak apakah orangtuanya ikut andil dalam 

meningkatkan pendidikan dan keagamaannya? 



Narasumber : Orang tuanya sudah ikut andil dalam meningkatkan pendidikan 

dan keagamaan anaknya.  

Peneliti : Bagaimana cara yang bapak lakukan dalam meningkatkan 

pengetahuan dan keagamaan anak tersebut? 

Narasumber : Saya selaku guru kelas beserta guru pendidikan agama islam 

selalu berupaya untuk memberikan nasihat dan pengertian kepada 

Cindy agar lebih disiplin dan tepat waktu dalam menunaikan 

ibadah shalat. 

Peneliti : Bagaimana cara bapak melihat perkembangan anak tersebut 

selain dari nilai harian? 

Narasumber : Sama seperti anak yang lain, saya selalu mengamati anak didik 

saya baik di dalam kelas maupun di luar kelas. Sehingga antara 

nilai kognitif, afektif maupun psikomornya dapat berjalan dengan 

seimbang. 

Peneliti : Apakah ada sebuah motivasi mendasar yang bapak lakukan 

kepada anak tersebut jika kurang dalam pengetahuan dan 

keagamaannya? 

Narasumber : Selain memantau dan memberikan berbagai macam nasihat 

kepada anak tersebut, saya sebagai guru kelas juga memberikan 

buku penghubung kepada orang tua murid sebagai pemberitahuan 

mengenai pengetahuan maupun keagamaan anak yang masih perlu 

untuk ditingkatkan. Sehingga orang tua lebih memperhatikan dan 

membimbing anaknya tersebut.  

Peneliti : Apakah menurut bapak orangtua anak tersebut dapat mendukung 

perkembangan anaknya?? 

Narasumber : Iya sangat mendukung sekali.  

 



HASIL WAWANCARA DENGAN GURU NGAJI 

Nama Ustadz/Ustadzah : Ustadz Subagyo 

Guru Ngaji dari : Cerlang Nuha Grahita 

Lokasi : Rumah Ustadz Subagyo 

Hari/Tanggal  : Selasa / 22 Desember 2015 

 

Peneliti : Apakah anak tersebut rajin dalam belajar di masjid ? 

Narasumber : Ya, kalau sekarang kalau pas ada jadwal les tidak berangkat mas. 

Peneliti : Apakah anak tersebut memiliki keagamaan yang bagus? 

Narasumber : Ya mas. Tingkat religiusitasnya baik. Ketika praktek shalat, 

terlihat antara gerakan dan bacaannya sudah baik. Bacaan 

shalatnya pun sudah baik.  

Peneliti : Bagaimana prestasi keagamaan anak tersebut? 

Narasumber : prestasinya kalau dalam TPA dilihat dari ngajinya sudah baik. 

Peneliti : Bagaimana sikap anak tersebut dilingkungan ngaji ini? 

Narasumber : Sikapnya dilingkungan ngaji baik terhadap teman-temannya, 

sopan terhadap ustadz/ustadzah. 

Peneliti : Apakah orangtua dari anak tersebut selalu memberi motivasi 

untuk mengaji? 

Narasumber : Selalu mas. Orang tuanya walaupun banyak kesibukan selalu 

mengantarkan anaknya berangkat TPA. Padahal letak rumah 

dengan masjid lumayan cukup jauh. Mereka berharap anaknya 

dapat lebih mendalami tentang ajaran islam. 

 

 



HASIL WAWANCARA DENGAN GURU NGAJI 

Nama Ustadz/Ustadzah : Ustadzah Nur Samsi 

Guru Ngaji dari : Chintya Diah Puspitasari 

Lokasi : Rumah Ustadzah Nur Samsi 

Hari/Tanggal  : Senin / 8 September 2014 

 

Peneliti : Apakah anak tersebut rajin dalam belajar di masjid ? 

Narasumber : Ya anak tersebut rajin berangkat TPA ke masjid 

Peneliti : Apakah anak tersebut memiliki keagamaan yang bagus? 

Narasumber : Ya mas. Tingkat religiusitasnya baik. Ketika praktek shalat, 

terlihat antara gerakan dan bacaannya sudah serasi. Bacaan 

shalatnya pun sudah baik, meskipun ada beberapa bacaan yang 

masih lupa.  

Peneliti : Bagaimana prestasi keagamaan anak tersebut? 

Narasumber : Cukup baik mas. Chintya sudah bisa membaca huruf-huruf 

hijaiyyah bersambung. Saat ini ia belajar iqra’ jilid 5  

Peneliti : Bagaimana sikap anak tersebut dilingkungan ngaji ini? 

Narasumber : Sikapnya baik terhadap teman-temannya, sopan terhadap 

ustadz/ustadzah dan saat membaca iqra juga dengan sikap yang 

baik. 

Peneliti : Apakah orangtua dari anak tersebut selalu memberi motivasi 

untuk mengaji? 

Narasumber : Selalu mas. Orang tuanya walaupun banyak kesibukan selalu 

mengantarkan anaknya berangkat TPA. Padahal letak rumah 

dengan masjid lumayan cukup jauh. Mereka berharap anaknya 

dapat lebih mendalami tentang ajaran islam. 



HASIL WAWANCARA DENGAN GURU NGAJI 

Nama Ustadz/Ustadzah : Ustadzah Suprihatin 

Guru Ngaji dari : Fiany Salsabilla Putri 

Lokasi : Rumah Ustadzah Suprihatin 

Hari/Tanggal  : Jumat / 25 Desember 2015 

 

Peneliti : Apakah anak tersebut rajin dalam belajar di masjid ? 

Narasumber : Rajin berangkat mas. 

Peneliti : Apakah anak tersebut memiliki keagamaan yang bagus? 

Narasumber : Keagamaannya  

cukup bagus mas. 

Peneliti : Bagaimana prestasi keagamaan anak tersebut? 

Narasumber : Hasil belajarnya di TPA sudah baik mas. 

Peneliti : Bagaimana sikap anak tersebut dilingkungan ngaji ini? 

Narasumber : Sikapnya saat dilingkungan ngaji sudah baik dilihat dari dia 

berkomunikasi dengan teman-temannya. 

Peneliti : Apakah orangtua dari anak tersebut selalu memberi motivasi 

untuk mengaji? 

Narasumber : di lihat dari keseharian orang tua fiany terutama ibu selalu 

memberikan pengarahan untuk berangkat TPA. 

 

 

 

 

 

 



 

HASIL WAWANCARA DENGAN GURU NGAJI 

Nama Ustadz/Ustadzah : Ustadzah Suprihatin 

Guru Ngaji Dari : Fitra Dwi Ariyanto 

Lokasi  : Rumah Ibu Suprihatin 

Hari/Tanggal  : Selasa / 09 September 2014 

 

Peneliti : Apakah anak tersebut rajin dalam belajar di masjid ? 

Narasumber : Anak tersebut kurang aktif berangkat TPA mas. 

Peneliti : Apakah anak tersebut memiliki keagamaan yang bagus? 

Narasumber : Masih kurang mas. Fitra dalam keagamaan masih perlu 

bimbingan dan arahan. ketika berdoa mengawali belajarpun 

terkadang masih “gojekan” 

Peneliti : Bagaimana prestasi keagamaan anak tersebut? 

Narasumber : Masih banyak belajar mas. Anak tersebut belum memiliki 

kemampuan dalam membaca huruf-huruf hijaiyyah (iqra’) 

Peneliti : Bagaimana sikap anak tersebut dilingkungan ngaji ini? 

Narasumber : Sikapnya terlihat kurang perduli. Terkadang dengan 

ustadz/ustadzahnya kurang sopan, ketika ditegur pun terkadang 

tidak memperdulikannya. 

Peneliti : Apakah orangtua dari anak tersebut selalu memberi motivasi 

untuk mengaji? 

Narasumber : Kurang mendukung dan kurang memberi motivasi mas. Orang 

tuanya sibuk bekerja.  

 

 



 

HASIL WAWANCARA DENGAN GURU NGAJI 

Nama Ustadz/Ustadzah : Ustadz Kasno 

Guru Ngaji dari : Ma’rifah Hadaina Faza 

Lokasi : Rumah Ustadz Kasno 

Hari/Tanggal  : Minggu / 27 Desember 2015 

 

Peneliti : Apakah anak tersebut rajin dalam belajar di masjid ? 

Narasumber : Rifa selalu berangkat mengaji mas 

Peneliti : Apakah anak tersebut memiliki keagamaan yang bagus? 

Narasumber : Keagamaannya tergolong bagus mas. 

Peneliti : Bagaimana prestasi keagamaan anak tersebut? 

Narasumber : prestasi di TPA dia sudah Al-Qur’an 

Peneliti : Bagaimana sikap anak tersebut dilingkungan ngaji ini? 

Narasumber : Sikapnya saat dilingkungan ngaji sudah baik. 

Peneliti : Apakah orangtua dari anak tersebut selalu memberi motivasi 

untuk mengaji? 

Narasumber : Mendukung mas karena kebetulan rumahnya dekat dengan tempat 

TPA. 

 

 

 

 

 

 

 



 

HASIL WAWANCARA DENGAN GURU NGAJI 

Nama Ustadz/Ustadzah : Ustadzah Kemiyem 

Guru Ngaji dari : Rr Kartika Dyah Utari 

Lokasi : Rumah Ustadzah Kemiyem 

Hari/Tanggal  : Selasa / 29 Desember 2015 

 

Peneliti : Apakah anak tersebut rajin dalam belajar di masjid ? 

Narasumber : kadang-kadang mas.  

Peneliti : Apakah anak tersebut memiliki keagamaan yang bagus? 

Narasumber : pemahaman keagamaannya cukup bagus di seumuran dia. 

Peneliti : Bagaimana prestasi keagamaan anak tersebut? 

Narasumber : Dilihat dari hasil belajarnya di TPA sudah baik mas. 

Peneliti : Bagaimana sikap anak tersebut dilingkungan ngaji ini? 

Narasumber : Sikapnya saat dilingkungan ngaji sudah baik dan sopan. 

Peneliti : Apakah orangtua dari anak tersebut selalu memberi motivasi 

untuk mengaji? 

Narasumber : Kelihatannya orang tua memberi motivasi mas. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

HASIL WAWANCARA DENGAN GURU NGAJI 

Nama Ustadz/Ustadzah : Ustadz Nur Samsi 

Guru Ngaji dari : R.M Hanif Khakimi 

Lokasi : Rumah Ustadz Nur Samsi 

Hari/Tanggal  : Senin / 8 September 2014 

 

Peneliti : Apakah anak tersebut rajin dalam belajar di masjid ? 

Narasumber : Anak tersebut rajin berangklat TPA mas. 

Peneliti : Apakah anak tersebut memiliki keagamaan yang bagus? 

Narasumber : Iya mas. Hanif dalam keagamaannya sangat bagus. Ketika 

mengawali belajar sikap berdoanya sudah bagus. Dia juga sudah 

hafal bacaan atau doa dalam kehidupan sehari-hari. Ketika praktek 

sholat, bacaannya sudah hafal dengan lancar, gerakan dan 

bacaannya pun juga sudah serasi.  

Peneliti : Bagaimana prestasi keagamaan anak tersebut? 

Narasumber : Cukup berprestasi mas. Saat ini Hanif sudah belajar tingkat Al-

Quran, dia juga sudah bisa memahami hukum-hukum tajwid dan 

cara membacanya juga sudah baik.  

Peneliti : Bagaimana sikap anak tersebut dilingkungan ngaji ini? 

Narasumber : Anak tersebut  memiliki perilaku yang ramah, baik kepada teman 

maupun kepada ustadz/ustadzahnya  

Peneliti : Apakah orangtua dari anak tersebut selalu memberi motivasi 

untuk mengaji? 

Narasumber : Iya mas. Alhamdulillah masih sempat mengantarkan anaknya ke 

TPA. Padahal sudah sibuk, rumahnya jauh dari tempat TPA.  



 

HASIL WAWANCARA DENGAN GURU NGAJI 

Nama Ustadz/Ustadzah : Ustadzah Nur Samsi 

Guru Ngaji dari : Raras Mita Rianda 

Lokasi : Rumah Ustadzah Nur Samsi 

Hari/Tanggal  : Selasa / 29 Desember 2015 

 

Peneliti : Apakah anak tersebut rajin dalam belajar di masjid ? 

Narasumber : Rajin berangkat mas. Tidak berangkat jika ada les katanya. 

Peneliti : Apakah anak tersebut memiliki keagamaan yang bagus? 

Narasumber : Keagamaannya cukup bagus mas. 

Peneliti : Bagaimana prestasi keagamaan anak tersebut? 

Narasumber : Hasil belajarnya di TPA juga sudah baik mas. 

Peneliti : Bagaimana sikap anak tersebut dilingkungan ngaji ini? 

Narasumber : Sikapnya saat dilingkungan ngaji baik mas. 

Peneliti : Apakah orangtua dari anak tersebut selalu memberi motivasi 

untuk mengaji? 

Narasumber : Dilihat dari lingkungan keluarga orang tua pasti memberi 

motivasi mas 

 

 

 

 

 

 

 



 

HASIL WAWANCARA DENGAN GURU NGAJI 

Nama Ustadz/Ustadzah : Ustadz Nur Samsi 

Guru Ngaji dari : Helmi Fadlurrahman Surya Perdana 

Lokasi : Rumah Ustadz Nur Samsi 

Hari/Tanggal  : Senin / 8 September 2014 

 

Peneliti : Apakah anak tersebut rajin dalam belajar di masjid ? 

Narasumber : Kalau belajar di masjid tidak selalu mas. Namun, mas Helmi saya 

dampingi belajar TPA dirumah, karena sore hari dia ada les privat. 

Peneliti : Apakah anak tersebut memiliki keagamaan yang bagus? 

Narasumber : Iya mas. Diantara teman-temannya mas Hanif ini sangat bagus. 

Ketika mengawali belajar sikap berdoanya sudah bagus, dia juga 

sudah hafal bacaan atau doa dalam kehidupan sehari-hari. Ketika 

praktek shalat, dia sudah hafal bacaan shalat, gerakan shalat dan 

bacaannya pun juga sudah serasi.   

Peneliti : Bagaimana prestasi keagamaan anak tersebut? 

Narasumber : Cukup baik mas. Saat ini mas Helmi belajar ditingkat iqra’jilid 5. 

Alhamdulillah dia sudah cukup lancar membaca huruf hijaiyyah 

bersambung. Karena itu merupakan bekal untuk membaca ayat-

ayat Al-Quran.    

Peneliti : Bagaimana sikap anak tersebut dilingkungan ngaji ini? 

Narasumber : Anak tersebut  memiliki perilaku yang ramah dan sopan santun, 

baik kepada teman maupun kepada ustadz/ustadzahnya  

Peneliti : Apakah orangtua dari anak tersebut selalu memberi motivasi 

untuk mengaji? 



Narasumber : Selalu mas. Orang tuanya sangat mendukung dan selalu memberi 

motivasi untuk belajar tentang agama. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



HASIL WAWANCARA DENGAN GURU NGAJI 

Nama Ustadz/Ustadzah : Ustadz Tusiman 

Guru Ngaji Dari : Stephanie Cindy Fitrasari 

Lokasi : Rumah Bapak Tusiman 

Hari/Tanggal   : Rabu / 10 September 2014 

 

Peneliti : Apakah anak tersebut rajin dalam belajar di masjid ? 

Narasumber : Alhamdulillah anak tersebut cukup aktif dalam mengikuti 

kegiatan TPA setiap sore hari 

Peneliti : Apakah anak tersebut memiliki keagamaan yang bagus? 

Narasumber : Alhamdulillah tingkat keagamaannya cukup bagus namun masih 

perlu banyak pendampingan, baik dalam bacaan shalat maupun 

doa-doa kesehariannya. Karena terkadang anak tersebut masih 

lupa. 

Peneliti : Bagaimana prestasi keagamaan anak tersebut? 

Narasumber : Cukup baik mas. Namun, masih perlu banyak berlatih dalam 

membaca huruf-huruf hijaiiyah bersambung karena belum lancar 

sepenuhnya.  

Peneliti : Bagaimana sikap anak tersebut dilingkungan ngaji ini? 

Narasumber : Anak tersebut  cukup memiliki perilaku baik, meskipun masih 

perlu beberapa nasihat. Anak tersebut terlihat masih membeda-

bedakan dengan temannya. 

Peneliti : Apakah orangtua dari anak tersebut selalu memberi motivasi 

untuk mengaji? 



Narasumber : Orang tuanya sangat mendukung dan memberikan motivasi untuk 

selalu mengikuti TPA, terlebih lokasi rumah yang berdekatan 

dengan masjid. 
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RIWAYAT HIDUP 

A. Identitas 

Nama  : Ahmad Ihsanudin 

TTL  : Kulon Progo, 17 November 1990 

Agama  : Islam 

Alamat  : Carikan, Bumirejo, Lendah, Kulon Progo 

GolonganDarah : O 

Nama Ayah : Kuswiyono 

NamaIbu  : Supriyatun, S.Ag 

Cita – Cita  : Pengusaha 

Hobby  : Lomba burung berkicau 

No HP  : 085725898246 

Email  : ichsannisa12@gmail.com 

B. Latar Belakang Pendidikan 

Riwayat Pendidikan 

TK ABA Carikan : 1996-1997 

SD Negeri Cabean : 1997-2003 

Mts Darul Ullum : 2003-2006 

MAN 2 Wates : 2006-2009 

 Yogyakarta, 24 November 2015 

Hormat saya, 

 

Ahmad Ihsanudin 
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