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B. MARTIKULASI TABEL HASIL WAWANCARARA 

 

Tabel 1. Profil Informan 

Sumber : Dari pengolahan data hasil wawancara 

 

 

  NO 

 

               Kategori 

 

Karakteristik informan 

 

        Nama Informan 

 

   usia   pendidikan  agama                   pekerjaan  jumlah anak      usia anak 

    1 Bapak Firman / Ibu Lia 

 

32 / 28 S1 / SMA Islam Guru / Ibu rumah tangga 1 anak 4 tahun 

    2 Bapak Hermanto / Ibu Ida 36 / 31 SMA / SMA Islam Wiraswasta / Ibu rumah tangga 2 anak  7 tahun dan 4 tahun 

 

    3 Bapak Ari / Ibu Yani 

 

29 / 26 S1 / SMA Islam Pegawai Swasta / Ibu rumah tangga 1 anak 5 tahun 

    4 Bapak Aan / Ibu Desmi 38 / 36 S1 / S1 Islam Wiraswasta / PNS 2 anak 8 tahun dan 3 tahun 

    5 Bapak Rian / Ibu Ajeng 
32 / 29 S1 / SMA Islam PNS / Ibu rumah tangga 1 anak 4 tahun 

    6 Bapak Reza / Ibu Okta 
33 / 30 SMA / SMA Islam Pegawai Swasta / Guru 1 anak 4 tahun 

    7 Bapak Anang / Ibu Silvi 30 / 28 SMA / SMA Islam Pegawai swasta / Ibu rumah tangga 1 anak 5 tahun 

    8 Bapak Yansah / Ibu Santi 29 / 27 SMA / SMA Islam Satpam / Ibu rumah tangga 1 anak 4 tahun 

    9 Bapak Rahmat / Ibu Yenni 28 / 26 S1 / SMA Islam Pegawai swasta / Ibu rumah tangga 1 anak 5 tahun 
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Table 2. Pola Komunikasi Keluarga dalam Pembinaan Akhlak pada Anak PraSekolah 

 

 

 

 

 

 

 

 

  NO 

 

Kategori 

 

Karakteristik Pertanyaan Wawancara 

 

  

 

 

Nama Informan 

 

Bagaimana anda 

menanamkan 

akhlaq kepada 

anak anda 

tatakrama 

maupun sopan 

santun dalam 

keluarga 

ataupun dalam 

masyarakat ? 

Bagaimana cara 

anda 

menerapkan 

pergaulan pada 

anak anda 

dengan 

lingkungan 

pergaulan 

mereka ? 

 

Apakah anda 

secara rutin 

berkomunikasi 

dengan anak anda 

di rumah, pada 

waktu kapan 

biasanya anda 

berkomunikasi 

dengan anak anda 

? 

 

Bagaimana cara 

anda memantau 

dan membatasi 

pergaulan anak 

anda terhadap 

lingkungan 

pergaulan mereka 

? 

 

Bagaimana cara 

anda menanamkan 

sikap suka berbuat 

amal baik dan 

disiplin waktu 

pada anak anda 

dalam hal waktu 

istirahat, dan 

waktu bermain? 

Materi tentang agama atau 

akhlak apa yang anda 

berikan kepada anak anda? 

 

    1 Keluarga Bapak 

Firman dan Ibu 

Lia 

Dengan cara 

menjelaskan 

ruang lingkup 

Agama Islam 

secara sederhana 

Dengan cara 

membebaskan 

anak bergaul dan 

menjelaskan 

kepada anak 

hendaklah 

berbuat baik 

terhadap orang 

lain atau 

keluarga dan 

menghormati 

Berkomunikasi 

secara rutin pada 

saat waktu 

senggang seperti 

setelah melakukan 

shalat maghrib 

Selalu mengawasi 

dalam hal 

pergaulan  

Menjelaskan sikap 

berbuat amal baik 

seperti suka 

menolong dan 

suka memberi 

Tentang adanya mengenal 

Tuhan yaitu Allah.SWT 

dan percaya dengan 

adanya Tuhan 
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orang yang lebih 

tua 

 

    2 Keluarga Bapak 

Hermanto dan 

Ibu Ida 

Dengan cara 

mengajarkan 

dan menjelaskan 

tentang 

beribadah 

kepada Tuhan 

Yang Maha Esa 

yaitu Allah.Swt 

 

Dengan cara 

membebaskan 

anak bergaul 

atau berteman 

dengan siapapun 

Berkomunikasi 

secara rutin, pada 

saat sore hari 

diwaktu santai 

Selalu mengawasi 

dalam hal 

pergaulan dengan 

batasan-batasan 

kesopanan 

Dengan cara 

menjelaskan 

sesame temannya 

Adam hendaknya 

menyayangi, 

menghormati, 

setia dan gotong 

royong  

Tengtang kewajiban 

seseorang muslim untuk 

beribadah kepada 

Allah.Swt 

    3 Keluarga Bapak 

Ari dan Ibu Yani 

Dengan cara 

mengenalkan 

lingkungan 

keagamaan 

dengan 

menggunakan 

media video 

lagu-lagu Islami 

anak-anak yang 

biasa diputar 

pada waktu 

senggang atau 

sore hari 

 

Dengan cara 

membebaskan 

anak bergaul 

atau berteman 

Berkomunikasi 

secara rutin, pada 

saat sore hari 

Selalu mengawasi 

proses 

pengenalan 

lingkungan 

bermain dan 

belajarnya 

Dengan cara 

menjelaskan dan 

selalu 

menganjurkan 

Adelia untuk 

berbuat amal baik 

Tentang beribadah kepada 

Allah.Swt 

    4 Keluarga Bapak 

Aan dan Ibu 

Dengan cara 

memberikan 

Dengan cara 

membebaskan 

Berkomunikasi 

secara rutin, pada 

Selalu mengawasi 

dalam hal 

Menjelaskan sikap 

berbuat amal baik 

Dikhususkan pada 

pengajian “Darul Fattah” 
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Desmi pengertian dan 

menjelaskan 

secara sederhana 

mengenai akhlak 

 

anak bergaul 

atau berteman 

malam hari saat 

anak ingin tidur 

pergaulan agar anak mendapat materi 

tentang keagamaan 

    5 Keluarga Bapak 

Rian dan Ibu 

Ajeng 

Dengan cara 

memberikan 

pengertian dan 

penjelasan 

tentang 

keagamaan da 

menjelaskan 

bahwa semua 

perbuatan baik 

adalah akhlak 

yang baik 

 

Mengajarkan 

sikap disiplin 

waktu dangan 

mengatur waktu 

bermain Imelda 

Berkomunikasi 

secara rutin, pada 

malam hari saat di 

waktu senggang 

Selalu mengawasi 

dalam hal 

pergaulan anak 

dengan etika atau 

sopan santun 

Menjelaskan sikap 

suka berbuat amal 

baik 

Mengajarkan sopan santun 

seperti etika bermain, etika 

belajar dll 

    6 Keluarga Bapak 

Reza dan Ibu 

Okta 

Dengan cara 

memberikan 

penjelasan 

secara umum 

dan sederhana 

mengenai akhlak 

dan ketakwaan 

terhadap 

Allah.Swt 

 

Dengan cara 

membiarkan 

anak bergaul dan 

berteman 

Berkomunikasi 

secara rutin, pada 

saat kumpul 

bersama keluarga 

Selalu mengawasi 

dalam hal 

pergaulan anak 

dengan batasan-

batasan 

kesopanan 

Menjelaskan 

kepada anaknya 

tentang kasih 

saying, berbuat 

amal baik dan 

berprilaku sopan  

Mengenai sopan santun, 

berbuat amal soleh, dan 

etika dalam keluarga 

    7 Keluarga Bapak Dengan cara Dengan cara Berkomunikasi Selalu mengawasi Mengajarkan Mengajarkan sopan 
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Anang dan Ibu 

Silvi 

memberikan 

penjelasan 

mengenai 

keagamaan 

kepada Ikbal 

secara sederhana 

seperti wajib 

melakukan 

ibadah 

 

 

membiarkan 

anak bergaul dan 

berteman dengan 

mengajak 

bermain Ikbal 

pada saat sore 

hari 

secara rutin, pada 

saat sore hari 

dalam hal 

pergaulan anak 

dengan batasan-

batasan 

kesopanan 

anaknya untuk 

selalu berbuat 

amal baik dan 

berprilaku sopan  

santun, melakukan ibadah 

dan selalu beriman kepada 

Alllah.SWT 

    8 Keluarga Bapak 

Yansah dan Ibu 

Santi 

Dengan cara 

mengajarkan 

selalu berbuat 

amal baik, saling 

tolong menolong 

dan menjelaskan 

tentang ibadah 

 

 

Dengan cara 

membebaskan 

anak bergaul dan 

berteman 

Berkomunikasi 

secara rutin, pada 

saat kumpul 

bersama keluarga 

Selalu mengawasi 

pergaulan dengan 

batasan –batasan 

kesopanan 

Mengajarkan 

selalu berbuat 

amal baik 

Mengajarkan sopan santun 

yaitu etika bermain, etika 

sedang makan dan selalu 

beribadah serta melakukan 

amal baik 

    9 Keluarga Bapak 

Rahmat dan Ibu 

Yenni 

Dengan cara 

memberikan 

pengertian 

tentang 

bertakwa kepada 

Allah.Swt dan 

senantiasa wajib 

melakukan 

Dengan cara 

membebaskan 

anak bergaul dan 

berteman 

Berkomunikasi 

secara rutin, pada 

saat sore dan 

malam hari 

Selalu mengawasi 

pergaulan dengan 

batasan –batasan 

kesopanan 

Mengajarkan tata 

krama yang baik 

dan menanmkan 

sikap disiplin 

Mengajarkan sopan santun 

dan selalu beribadah serta 

melakukan amal baik 
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ibadah 5 waktu 

 

  

 

Kesimpulan 

 

menjelaskan, 

mengajarkan, 

dan memberikan 

pengertian 

tentang ruang 

lingkup 

keagamaan dan 

akhlak yang 

baik secara 

sederhana hanya 

saja pada 

keluarga Bapak 

Rahmat 

menambahkan 

tentang 

ketakwaan 

kepada 

Allah.Swt yang 

dapat dilihat 

dengan 

melakukan 

perintah agama 

yaitu beribadah 

kepada 

Allah.Swt 

 

Orangtua 

membiarkan 

atau 

membebaskan 

anak bergaul 

atau berteman 

serta 

mengajarkan 

sikap berdisiplin 

waktu sejak dini 

dengan cara 

mengatur waktu 

bermain anak 

mereka. 

Keluarga 

berkomunikasi 

secara rutin baik 

diwaktu pagi hari 

saat mulai 

melakukan 

aktifitas 

keseharian serta 

diwaktu-waktu 

senggang jika 

berkumpul 

bersama 

keluaraga, atau 

diwaktu saat 

menemani anak 

jika sedang ingin 

tidur. Ini artinya 

kesembilan 

keluarga informan 

yang penulis pilah 

menerapkan pola 

bintang yang 

mana semua 

anggota keluaraga 

berkomunikasi 

dengan anggota 

Orangtua  selalu 

mengawasi dalam 

hal proses 

pengenalan 

linkungan 

pergaulan anak 

mereka dengan 

batasan-batasan 

nilai kesopanan 

atau etika. 

 

 

 

Orangtua 

menjelaskan dan 

mengajarkan 

anaknya untuk 

selalu saling 

tolonh menolong, 

saling memberi, 

saling hormat 

menghormati, 

selalu berbuat 

amal sholeh, serta 

selalu berprilaku 

sopan santun, dan 

selalu menjaga 

etika atau norma 

yang ada. 

 

 Orangtua mengajarkan 

sopan santun atau etika, 

bertakwa kepada 

Allah.Swt dengan 

beribadah, dan 

melakukan perbuatan 

akhlak baik atau 

berbuat amal baik.  
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Sumber : Dari pengolahan data hasil wawancara 

 

 

 

 

 

 

 

keluarga lainnya. 

Dengan sikap 

komunikasi 

keluarga yang 

demokratis yaitu 

komunikasi 

terbuka didalam 

keluarga. 
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