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Catatan Lapangan I  

 

Hal  : Permohonan Ijin  

Hari/Tanggal : Kamis, 17 Januari 2019 

Lokasi  : Balai Kelurahan Banjardowo 

Waktu  : 09.00-09.30 

Narasumber : Titik Astuti (Sekretaris) 

Deskrpsi Data : 

 Sebelum menuju ke Balai kelurahan Banjardowo penulis pada tanggal 16 

januari 2019 membuat surat permohonan ijin untuk penelitian dari kampus 

UNISSULA ke warga rw 02 kelurahan Banjardowo Semarang. Setelah mendapat 

surat ijin dari kampus keesokan harinya tanggal 17 januari 2019 penulis menuju balai 

kelurahan untuk menyerahkan surat peromohonan penelitian. Disana penulis bertemu 

dengan ibu Titik Astuti selaku sekretaris lurah, pada waktu itu bapak lurah sedang 

ada dinas keluar kantor. Ibu Titik menyuruh menunggu sebentar akan tetapi pak lurah 

belum juga kembali dan akhirnya menyuruh meninggal suratnya dan akan diberi 

kabar akan surat balasan agar diijinkan penelitan melalui telfon, dan penulis pun 

pamit pada ibu Titik untuk pulang. Sudah beberapa minggu hingga bulan maret pun 

belum ada kabar dari pihak kelurahan akhirnya penulis kembali ke kelurahan hari 

selasa 12 maret 2019 untuk menyakan surat balasan diperbolehkan melakukan 
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penelitian. Akhirnya baru diberi surat balasan oleh ibu Titik dan dipinjami dokumen-

dokumen yang dibutuhkan penulis. 

  



76 
 

 
 

Catatan lapangan II 

 

Hari/Tanggal : Kamis, 27 Juni 2019 

Lokasi  : Rumah Bapak Sulaiman 

Waktu  :19.00-20.00 

Narasumber : Ibu Sri 

Deskripsi data : 

 Pada malam hari penulis menuju ke rumah ibu Sri, disitu penulis ingin 

bersilaturami dan menjelaskan maksud akan kedatangannya. Disitu penulis disambut 

dengan sangat baik oleh ibu Sri, lalu meminta ijin melakukan wawancara mengenai 

topik yang akan dibahas. 

 Menurut ibu Sri pendidikan itu sangat penting “iya mbak sangat penting 

karena pendidikan itu tidak hanya sebatas belajar akan tetapi untuk menbah wawasan 

yang belum diketahui walaupun saya hanya luluan SMA tapi saya menginginkan 

anak saya sekolah sampai tinggi. Dengan pendidikan tinggi saya berharap anak saya 

bisa bermanfaat bagi keluarga dan syukur-syukur untuk orang lain. Kelak agar dapat 

mendidik anaknya dengan berpendidikan dan diimbangi dengan akhlak yang mulia”. 
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Catatan Lapangan III 

 

Hari/Tanggal : Sabtu, 29 Juni 2019 

Lokasi  : Rumah Bapak Selamet 

Waktu  :16.00-17.00 

Narasumber : Ibu Yuli 

Deskripsi data : 

 Sore hari itu penulis diminta tolong oleh ibu rt 02 untuk mendata anak balita 

di rumah warga. Disitu penulis juga melakukan wawancara kepada ibu Yuli karena 

juga memiliki anak yang sudah di Sekolah Dasar. Setelah selesai mendata balita 

penulis meminta ijin untuk wawancara mengenai topik dan memulai untuk 

berwawancara. 

 Menurut ibu Yuli pendidikan akhlak itu penting sekali karena jika anak tidak 

berakhlak yang baik kelak akan menjadi seperti apa, akhlak itu sebagai pedomanan 

untuk semua tingkah laku seseorang. Dengan itu beliau juga mensekolahkan anaknya 

di Taman Pendidikan Qur’an agar anaknya tidak hanya mendapatkan pendidikan 

formal saja dan juga bisa mengaji dan lebih-lebih untuk memperdalam pendidikan 

akhlaknya. Setelah cukup banyak wawancara penulis berterimaksih dan mohon pamit 

untuk mendata ke rumah warga yang lain.  
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Catatan Lapangan IV 

 

Hari/Tanggal : Senin, 01 Juli 2019 

Lokasi  : Rumah Bapak Kuncoro 

Waktu  :10.30.11.30 

Narasumber : Ibu Anna 

Deskripsi data : 

 Siang hari ditengah panasnya terik matahari penulis mendatangi rumah bapak 

Kuncoro selaku ketua rt 07 akan tetapi beliau tidak dan bertemu dengan istrinya yaitu 

ibu Anna, disambut dengan ramah dan baik. Disitu penulis menyampaikan maksud 

kedatangannya berkunjung dan meminta ijin untuk melakukan wawancara. Menurut 

ibu Anna pendidikan dan pendidikan akhlak itu sangat penting, keduanya harus 

seimbang karena untuk pegangan anak-anak dikemudian hari ketika sudah tidak 

bersama kedua orang tuanya. Ibu Anna tegas dalam mendidik anak-anaknya itu 

dilakukannya untuk kebaikan anaknya sendiri bukan kebaikan orang tua. 
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PEDOMAN OBSERVASI 

 

Hari/Tanggal: 

Tempat : 

No Aspek / Gejala Yang Diobservasi Nama Ya Tidak 

1 

Orang Tua Sebagai Motivator    

a. Memberikan Semangat 

Sriatun √  

Alis Asikin √  

Yuliastuti √  

Santoso  √ 

Ana Lestari √  

Sugiarti √  

Arwani  √ 

 

b. Memberikan Hadiah 

Sriatun √  

Alis Asikin √  

Yuliastuti √  

Santoso  √ 

Ana Lestari √  

Sugiarti √  

Arwani √  

c. Memberikan Hukuman 

Sriatun √  

Alis Asikin √  

Yuliastuti  √ 

Santoso  √ 

Ana Lestari √  

Sugiarti √  

Arwani  √ 

2 

Orang Tua Sebagai Teladan    

a. Sabar 

Sriatun √  

Alis Asikin √  

Yuliastuti √  

Santoso √  

Ana Lestari √  

Sugiarti √  

Arwani √  

b. Tawakal Sriatun √  



80 
 

 
 

Alis Asikin √  

Yuliastuti √  

Santoso √  

Ana Lestari √  

Sugiarti √  

Arwani √  

c. Bersyukur 

Sriatun √  

Alis Asikin √  

Yuliastuti √  

Santoso √  

Ana Lestari √  

Sugiarti √  

Arwani √  

 

d. Sholat Berjama’ah 

Sriatun √  

Alis Asikin √  

Yuliastuti  √ 

Santoso  √ 

Ana Lestari √  

Sugiarti √  

Arwani  √ 

e. Puasa Sunnah 

Sriatun √  

Alis Asikin √  

Yuliastuti √  

Santoso  √ 

Ana Lestari √  

Sugiarti √  

Arwani  √ 

f. Mengaji setelah Sholat Maghrib 

Sriatun √  

Alis Asikin √  

Yuliastuti √  

Santoso  √ 

Ana Lestari √  

Sugiarti √  

Arwani  √ 

3 

Orang Tua Sebagai Penegak Aturan    

a. Aturan Beribadah 

Sriatun √  

Alis Asikin √  

Yuliastuti √  

Santoso  √ 

Ana Lestari √  

Sugiarti √  
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Arwani √  

b. Aturan Belajar 

Sriatun √  

Alis Asikin √  

Yuliastuti √  

Santoso  √ 

Ana Lestari √  

Sugiarti √  

Arwani √  

 

c. Aturan Bermain 

Sriatun √  

Alis Asikin √  

Yuliastuti √  

Santoso  √ 

Ana Lestari √  

Sugiarti √  

Arwani √  
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PEDOMAN WAWANCARA 

 

B. Pertanyaan Untuk Orang Tua 

1. Bagaimana menurut bapak/ibu mengenai pendidikan dan pendidikan akhlak? 

2. Apa yang menjadi kendala bapak/ibu dalam mendidik anak? 

3. Apakah bapak/ibu memberikan hadiah atau menghargai setiap usaha anak? 

4. Bagaimana cara bapak/ibu menghargai usaha anak? 

5. Apakah bapak/ibu memberikan hukuman pada anak jika anak melakukan 

kesalahan? 

6. Bagaimana cara bapak/ibu memberikan hukuman pada anak? 

7. Apakah bapak/ibu selalu memberikan semangat pada anak? 

8. Bagaimana cara bapak/ibu memberikan semangat pada anak? 

9. Bagaimana cara bapak/ibu mengajarkan ketaatan dalam beribadah pada anak? 

10. Bagaimana bapak/ibu berperilaku baik pada anak? 

11. Bagaimana bapak/ibu mengajarkan kedisplinan pada anak? 

12. Apakah bapak/ibu memiliki peraturan yang harus ditaati oleh semua 

keluarga? 

13. Apakah bapak/ibu menegakkan aturan pada seluruh anggota keluarga? 
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PEDOMAN DOKUMENTASI  

 

NO. Aspek atau Gejala Yang Diteliti 

Keterangan 

Ada Tidak Ada 

1 

Profil Kelurahan Banjardowo 

- Geografis kelurahan 

- Visi dan Missi 

- Keadaan Penduduk 

- Keadaan Mata Pencaharian 

- Keadaan Penduduk Menurut Pendidikan 

- Sarana dan Prasarana 

 

√ 

√ 

√ 

√ 

√ 

√ 

 

2 Data Kartu Keluarga (KK) Yang Akan Diobservasi √  

3 

Data Kartu Tanda Penduduk (KTP) Yang Akan 

Diobservasi 

√  
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