
 

102 
 

  LAMPIRAN 
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Panduan Wawancara  
1. Bagaimana akhlak anak jalanan ? 

2. Metode apa saja yang digunakan ? 

3. Bagaimana proses pembinaan tersebut  ?  

4. Apa faktor penghambat dalam proses pembinaan akhlak ? 

5. Apa faktor pendukung dalam proses pembinaan akhlak ? 

6. Apa upaya untuk mengatasi hambatan tersebut ? 

7. Apa output yang harus dimiliki setelah adanya pembinaan ? 
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Wawancara 

Hari/Tanggal  : Rabu, 10 Juli 2019 

Pukul  : 13.00 – 15.00 Wib 

 

Rizal   : Selamat siang bu  

Ibu Nana  : Iya, siang 

Rizal   : bagaimana kabarnya bu 

Ibu Nana  : Alhamdulillah baik  

Rizal   : Bagaimana akhlak anak jalanan yang ada di yayasan setara bu  

Ibu Nana :Akhlak anak jalanan yang berada di yayasan setara itu sangat 

bermacam – macam jenisnya, ada yang mempunyai akhlak 

baik dan juga ada yang mempunyai akhlak buruk .  

Rizal   : Apa saja akhlak yang baik dan akhlak yang buruk bu  

Ibu Nana  : Akhlak baiknya anak – anak tersebut yang sepeti halnya 

berhubungan baik antar sesama manusia, kemudian akhlak 
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buruk yang dimilikinya seperti halnya hubungan yang kurang 

bagus antara sang pencipta alam atau ibadahnya masih dalam 

tataran belum sempurna 

Rizal   : Metode apa saja yang digunakan dalam pembinaan 

Ibu Nana  : Banyak metode yang digunakan dalam pembinaan yaitu 

metode tutor sebaya, metode eksplorasi, metode ceramah, 

metode tanya jawab, metode teladan metode pembiasaan 

Rizal   : Dari berbagai macam metode yang digunakan, apakah ada 

metode  yang sering dilakukan  

Ibu Nana  : Metode teladan, jadi para pembina menjadi teladan bagi 

anak – anak jalanan tersebut 

Rizal   : Bagaimana proses pembinaan berlangsung  

Ibu Nana : Proses pembinaan tersebut dilaksanakan setiap seminggu dua 

kali atau bisa lebih pada sore hari sampai sebelum magrib. 

Pembinaan tersebut dilaksanakan di tempat yang disediakan di 

desa tersebut. Ada yang di rumah warga setempat, ada juga 

yang di halaman sekitar warga. 

Rizal   : Apa faktor penghambat dalam proses pembinaan 

Ibu Nana  : Faktor penghambat antara lain SDM dari pembina yang 

minim, sehingga mengakibatkan para pembina harus bekerja 

lebih ekstra, kemudian masih ada anak – anak yang 

mengkonsumsi obat – obat terlarang dan minum alkohol 
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Rizal   : Apa faktor pendukung dalam proses pembinaan  

Ibu Nana : Faktor pendukung dari proses pembinaan yaitu adanya 

dukungan dari orang tua dan masyarakat setempat, ada progam 

pemerintah yang bersinergi dengan kegiatan pembinaan 

Rizal   : Apa upaya untuk mengatasi hambatan tersebut  

Ibu Nana : Upaya untuk mengatasi hambatan tersebut yaitu dengan 

melakukan kontroling melalaui orang tua, teman, dan warga setempat. 

Rizal   : Apa output dari adanya pembinaan tersebut  

Ibu Nana  : Secara garis besar mereka mempunyai akhlakul karimah   

Rizal  : Terimaksih ibu sudah meluangkan waktunya 

Ibu Nana : iya sama – sama. 
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Observasi Metode Pembinaan Akhlak Anak Jalanan di Yayasan Setara 

 

NO 

 

Aspek Penelitian 

Materi  

Keterangan Tgl:15/07/2019 Tgl:18/07/2019 Tgl:3/08/2019 

Ya Tidak Ya Tidak Ya Tidak 

1. Metode    

- Ceramah √  √  √  Anak terbiasa 

mendengarkan. 

- Tutor sebaya √   √ √  Anak terlihat 

dewasa  

- Eksplorasi  √ √  √  Anak 

mengeluarkan 

semua 

pemikirannya 

- Tanya Jawab √  √   √ Menghidupkan 

forum  

- Demonstrasi √   √ √  Anak bisa 

langsung praktek 

dalam teorinya 

- Teladan √  √  √  Kegiatan positif 

yang sering 

diperlihatkan 

- Pembiasaan √   √ √  Disiplin secara 

berkelanjutan 

- Nasehat  √ √  √  Ada beberapa 

anak yang masih 

cuek 

- Perumpamaan  √ √  √  Kurang efektif 

2. Akhlak kepada 

Allah  
  

- Sabar √  √   √ Menyebut nama 

Allah ketika ada 

masalah 

- Syukur √   √ √  Kurang aktif ke 

masjid ketika 

mendengarkan 

adzan 

- Ikhlas √  √   √ Sebagaian 

Memberikan 

amal ke kotak 
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masjid  

- Tawakal  √ √  √  Berserah kepada 

Allah atas 

perbuatannya 

- Qana’ah √   √ √  Menerima semua 

atas pemberian 

Allah 

Akhlak kepada 

Rosulullah 
       

- Membaca 

Sholawat 
 √ √  √  Sebagain 

Mengikuti 

maulud Nabi 

- Sidiq (Jujur) √   √ √  Ada beberapa 

anak yang masih 

bohong  

- Amanah 

(Dipercaya) 
√  √   √ Sebagaian besar 

anak bisa 

dipercaya 

-Tabligh 

(Menyampaikan) 
√  √   √ Dalam 

penyampaian 

anak terlihat 

bagus 

- Fatonah (Cerdas) √  √   √ beberapa anak 

terlihat cerdas, 

namun kurang 

bimbingan  

3. 

  

  

Akhlak kepada 

Manusia 
       

- Sopan Santun √  √  √  Anak menyapa 

kepada Pembina 

atau temannya 

saat bertemu 

- Menolong  √ √  √  Berbagi 

makanan  

- Menasehati    √  √ √  Kurang saling 

meningatkan 

dalam kebaikan  

- Memaafkan   √   √ √  Sebagaian besar 

anak memberi 

maaf kepada 

temannya 

- Menghormati √  √   √ Bersalaman 
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kepada orang 

yang lebih tua 

- Menghargai √   √ √  Tidak mengejek 

temannya  

- Kasih Sayang   √ √  √  Peduli antar 

sesama teman 

4. Akhlak kepada 

Lingkungan  
       

- Menjaga 

Kebersihan 
√  √  √  Menyapu 

halaman yang 

kotor, 

membuang 

sampah di 

tempatnya 

-Menanam 

Tumbuhan 
 √  √ √  Menanam bunga 

di pot 

-Merawat 

Tumbuhan  
√  √  √  Menyirami 

bunga 
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Dokumentasi 

 

 



 

112 
 

 

 

 



 

113 
 

 

 



 

114 
 

 



 

115 
 

 

 



 

116 
 

 



 

117 
 

 

 



 

118 
 

 

 

 

 

 

  

 


