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Lampiran 1. Kisi-kisi Wawancara Siswa tentang Sikap Tanggung Jawab 

Siswa 

 

KISI-KISI WAWANCARA SISWA TENTANG SIKAP 

TANGGUNG JAWAB SISWA 

No. Indikator Jumlah No. Item 

1 
Berani mengungkapkan 

pendapat 1 1 

2 
Melaksanakan tugas kelompok 

dari sekolah 1 2 

3 
Melaksanakan tugas individu 

dari sekolah 1 3 

4 
Menjaga dan mengembalikan 

barang milik orang lain 1 4 

5 
Berani mengakui kesalahan 

tanpa unsur paksaan 1 5 

6 

Melakukan kegiatan dirumah 

sesuai dengan jadwal yang 

diterapkan 
1 6 

Jumlah 6 
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Lampiran 2. Wawancara Siswa 

 

Wawancara  Siswa 

Analisis Pola Asuh Orang Tua Terhadap Sikap Tanggung Jawab Siswa 

Kelas III Sekolah Dasar 

No Pertanyaan Jawaban 

1.  Apakah kamu kalau di rumah 

berperilaku tanggung jawab apa 

tidak? Apa contoh perilaku 

tanggung jawab ketika berada 

dirumah? 

. 

2. Apakah kamu jika diberi tugas 

kelompok dari sekolah kamu ikut 

mengerjakan? 

 

3. Apakah kamu mengerjakan tugas 

dari sekolah sendiri atau dibantu 

orangtua? 

 

4. Apa yang kamu lakukan jika 

menemukan barang yang bukan 

milikmu?? 

 

5.  Bagaimana jika kamu berbuat 

kesalahan? 

 

6.  Apa yang dilakukan orantua mu jika 

kamu melanggar aturanya? 
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Lampiran 3. Hasil Wawancara Siswa 

 

Wawancara  Siswa 

Analisis Pola Asuh Orang Tua Terhadap Sikap Tanggung Jawab Siswa 

Kelas III Sekolah Dasar 

1.  Siswa 1 

No Pertanyaan Jawaban 

1.  Apakah kamu kalau di rumah 

berperilaku tanggung jawab apa 

tidak? Apa contoh perilaku 

tanggung jawab ketika berada 

dirumah? 

Tanggung jawab mas, saya membantu 

orang tua, ngaji salat, belajar. 

2. Apakah kamu jika diberi tugas 

kelompok dari sekolah kamu ikut 

mengerjakan? 

Saya ikut mengerjakan dan bersama 

dengan yang lain mengerjakan tugas. 

3. Apakah kamu mengerjakan tugas 

dari sekolah sendiri atau dibantu 

orangtua? 

Saya selalu mengerjakan tugas sendiri 

mas tetapi didampingi orang tua, jika 

tidak tahu baru bertanya dengan orang tua. 

4. Apa yang kamu lakukan jika 

menemukan barang yang bukan 

milikmu?? 

Saya memberitahukan yang kehilangan 

dan mengembalikan kepada yang punya. 

5.  Bagaimana jika kamu berbuat 

kesalahan? 

Saya meminta maaf dan berusaha tidak 

mengulangi lagi. 

6.  Apa yang dilakukan orantua mu jika 

kamu melanggar aturanya? 

Mereka akan memarahiku mas. 
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2. Siswa 2 

No Pertanyaan Jawaban 

1.  Apakah kamu kalau di rumah 

berperilaku tanggung jawab apa 

tidak? Apa contoh perilaku 

tanggung jawab ketika berada 

dirumah? 

Ya, mandi belajar bermain dan nyapu. 

2. Apakah kamu jika diberi tugas 

kelompok dari sekolah kamu ikut 

mengerjakan? 

Ya saya dan teman-teman bersama-sama 

mengerjakan tugas kelompok yang 

diberikan disalah satu rumah temanku. 

3. Apakah kamu mengerjakan tugas 

dari sekolah sendiri atau dibantu 

orangtua? 

Saya selalu mengerjakan tugas sendiri. 

4. Apa yang kamu lakukan jika 

menemukan barang yang bukan 

milikmu?? 

Saya mengembalikan kepada yang punya. 

5.  Bagaimana jika kamu berbuat 

kesalahan? 

Takut dimarahi orangtua. 

6.  Apa yang dilakukan orantua mu jika 

kamu melanggar aturanya? 

Dinasehati agar tidak mengulanginya lagi. 
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3. Siswa 3 

No Pertanyaan Jawaban 

1.  Apakah kamu kalau di rumah 

berperilaku tanggung jawab apa 

tidak? Apa contoh perilaku 

tanggung jawab ketika berada 

dirumah? 

Ya. Belajar. 

2. Apakah kamu jika diberi tugas 

kelompok dari sekolah kamu ikut 

mengerjakan? 

Tidak ikut, masih ada teman-teman  yang 

lain bersama-sama mengerjakan tugas 

kelompok karena kelompokan. 

3. Apakah kamu mengerjakan tugas 

dari sekolah sendiri atau dibantu 

orangtua? 

Dikerjakan oleh orangtua. 

4. Apa yang kamu lakukan jika 

menemukan barang yang bukan 

milikmu?? 

Saya simpan dahulu dan kalau tidak ada 

yang punya saya gunakan. 

5.  Bagaimana jika kamu berbuat 

kesalahan? 

Diam saja karena takut dimarahi. 

6.  Apa yang dilakukan orantua mu jika 

kamu melanggar aturanya? 

Dimarahi. 
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4. Siswa 4 

No Pertanyaan Jawaban 

1.  Apakah kamu kalau di rumah 

berperilaku tanggung jawab apa 

tidak? Apa contoh perilaku 

tanggung jawab ketika berada 

dirumah? 

Ya saya tanggung jawab karena diajari 

orang tua tanggung jawab, solat, 

menyapu, belajar bermain tidur tidak 

malam-malam. 

2. Apakah kamu jika diberi tugas 

kelompok dari sekolah kamu ikut 

mengerjakan? 

Ya saya mengerjakan tugas kelompok 

dirumah saya bersama dengan teman-

teman. 

3. Apakah kamu mengerjakan tugas 

dari sekolah sendiri atau dibantu 

orangtua? 

Iya  mengerjakan tugas sendiri. 

4. Apa yang kamu lakukan jika 

menemukan barang yang bukan 

milikmu?? 

mengembalikan kepada yang punya. 

5.  Bagaimana jika kamu berbuat 

kesalahan? 

dimarahi. 

6.  Apa yang dilakukan orantua mu jika 

kamu melanggar aturanya? 

Diingatkan kedua orangtua dan baru saya 

melakukanya. 
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5. Siswa 5 

No Pertanyaan Jawaban 

1.  Apakah kamu kalau di rumah 

berperilaku tanggung jawab apa 

tidak? Apa contoh perilaku 

tanggung jawab ketika berada 

dirumah? 

Ya, belajar 

2. Apakah kamu jika diberi tugas 

kelompok dari sekolah kamu ikut 

mengerjakan? 

Ya mengerjakanya. 

3. Apakah kamu mengerjakan tugas 

dari sekolah sendiri atau dibantu 

orangtua? 

Saya mengerjakan tugas sendiri. 

4. Apa yang kamu lakukan jika 

menemukan barang yang bukan 

milikmu?? 

Saya mengembalikan kepada yang punya. 

5.  Bagaimana jika kamu berbuat 

kesalahan? 

Mengakuinya karena salah 

6.  Apa yang dilakukan orantua mu jika 

kamu melanggar aturanya? 

Tidak diapa-apakan. 
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6. Siswa 6 

No Pertanyaan Jawaban 

1.  Apakah kamu kalau di rumah 

berperilaku tanggung jawab apa 

tidak? Apa contoh perilaku 

tanggung jawab ketika berada 

dirumah? 

Tidak . karena asya sering bermain dan 

samapai lupa tugas sekolah. 

2. Apakah kamu jika diberi tugas 

kelompok dari sekolah kamu ikut 

mengerjakan? 

Tidak , karena kalau kelompok masih ada 

teman yang mengerjakannya, 

3. Apakah kamu mengerjakan tugas 

dari sekolah sendiri atau dibantu 

orangtua? 

Saya seriing lupa karena tidak ada yang 

mengingtakan. 

4. Apa yang kamu lakukan jika 

menemukan barang yang bukan 

milikmu?? 

Saya mengembalikan kepada yang punya. 

5.  Bagaimana jika kamu berbuat 

kesalahan? 

Saya jujur karena salah. 

6.  Apa yang dilakukan orantua mu jika 

kamu melanggar aturanya? 

Dinasehati agar tida berbuat buruk 
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Lampiran 4. Kisi-kisi Wawancara Orang Tua Tentang Pola Asuh 

 

Kisi-kisi Wawancara Orang Tua tentang Pola Asuh  

No. Indikator Jumlah No. Item 

1 

Proses pola asuh orang tua 

terhadap sikap tanggung jawab 

anak 

1 1 

2 

Sikap orang tua dalam 

mengasuh anak dirumah terkait 

dengan mengembangkan sikap 

tanggung jawab anak 

1 2 

3 
Kontrol orang tua terhadap 

aktivitas anak dirumah 
1 3 

4 
Peraturan yang dibuat oleh 

orang tua 
1 4 

5 

Faktor pendorong pola asuh 

orang tua dalam 

mengembangkan sikap tanggung 

jawab anak 

1 5 

Jumlah 6 
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Lampiran 5. Wawancara Orang Tua 

 

Wawancara Orang Tua 

Analisis Pola Asuh Orang Tua Terhadap Sikap Tanggung Jawab Siswa 

Kelas III Sekolah Dasar 

No Pertanyaan Jawaban 

1.  Bagaimana proses pola asuh 

Bapak/Ibu terhadap sikap tanggung 

jawabnya anak? 

 

2. Bagaimana cara Bapak/Ibu dalam 

mengasuh anak dirumah terkait 

dengan mengembangkan sikap 

tanggung jawabnya anak. 

 

3. Bagaimana Bapak/Ibu mengontrol 

aktivitas anak jika dirumah? 

 

4. Peraturan apa saja yang Bapak/Ibu 

buat untuk anak? 

 

5.  Faktor pendorong pola asuh apa 

yang bisa mengembangkan sikap 

tanggung jawab anak? 
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Lampiran 6. Hasil Wawancara Orang Tua tentang Pola Asuh 

 

Wawancara Orang Tua 

Analisis Pola Asuh Orang Tua Terhadap Sikap Tanggung Jawab Siswa 

Kelas III Sekolah Dasar 

1. Orang Tua Siswa 1 

No Pertanyaan Jawaban 

1.  Bagaimana proses pola asuh 

Bapak/Ibu terhadap sikap tanggung 

jawabnya anak? 

Saya menerapkan sikap tanggung jawab 

kepada anak yaitu untuk selalu 

menyelesaikan dan menunaikan 

kewajibannya guna mendapatkan hak 

yang memang layak ia dapatkan. 

2. Bagaimana cara Bapak/Ibu dalam 

mengasuh anak dirumah terkait 

dengan mengembangkan sikap 

tanggung jawabnya anak. 

Saya juga sering memberikan hadiah 

untuk perilaku yang benar serta hukuman 

untuk perilaku yang salah.Karena dengan 

hal seperti itu anak akan terbiasa sehingga 

sikap tanggung jawab akan tertanam 

dengan sendirinya pada diri anak saya. 

3. Bagaimana Bapak/Ibu mengontrol 

aktivitas anak jika dirumah? 

Saya selalu membimbing dan 

mengarahkan anak tanpa memaksakan 

kehendak yang saya inginkan. Selain itu 

juga saya sebagai orang tua memeberi 

penjelasan secara rasional jika orang tua 

melakukan hal seperti itu karena ingin 

anaknya itu memikirkan masa depannya. 

4. Peraturan apa saja yang Bapak/Ibu 

buat untuk anak? 

Peraturan yang saya terapkan sangat ketat 

untuk dipenuhi oleh anak saya, selain itu 

juga segala peraturan yang dibuat untuk 

anak saya juga harus dipenuhi karena itu 

yang  terbaik untuk anak saya 

5.  Faktor pendorong pola asuh apa 

yang bisa mengembangkan sikap 

tanggung jawab anak? 

Dalam mengembangkan sikap tanggung 

jawab anak, saya menekankan kepada 

anak saya untuk selalu mengemukakan 

pendapatnya terkait sesuatu,  

 

2. Orang Tua Siswa 2 

No Pertanyaan Jawaban 
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1.  Bagaimana proses pola asuh 

Bapak/Ibu terhadap sikap tanggung 

jawabnya anak? 

Saya selalu memberikan kebebasan penuh 

kepada anak saya. Saya tidak menekankan 

kepada anak saya untuk selalu mengikuti 

apa yang saya inginkan. 

2. Bagaimana cara Bapak/Ibu dalam 

mengasuh anak dirumah terkait 

dengan mengembangkan sikap 

tanggung jawabnya anak. 

Saya tidak pernah memberikan hadiah 

ataupun hukuman kepada siswa, tetapi 

saya menegur anak saya mana yang baik 

dan mana yang salah 

3. Bagaimana Bapak/Ibu mengontrol 

aktivitas anak jika dirumah? 

Saya selalu mengingatkan anak saya 

untuk selalu belajar. Biasanya ibunya 

yang selalu menegur dan mengingatkan.  

4. Peraturan apa saja yang Bapak/Ibu 

buat untuk anak? 

Ada beberapa aturan yang perlu di 

jalankan ya salah satunya tanggung 

jawabnya dalam belajar 

5.  Faktor pendorong pola asuh apa 

yang bisa mengembangkan sikap 

tanggung jawab anak? 

Jika anak saya melakukan kesalahan saya 

tidak memberinya hukuman. Akan tetapi 

saya akan menasehatinya secara halus. 
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3. Orang Tua Siswa 3 

No Pertanyaan Jawaban 

1.  Bagaimana proses pola asuh 

Bapak/Ibu terhadap sikap tanggung 

jawabnya anak? 

Saya selalu memberikan kebebasan penuh 

sama anak saya.  

2. Bagaimana cara Bapak/Ibu dalam 

mengasuh anak dirumah terkait 

dengan mengembangkan sikap 

tanggung jawabnya anak. 

Jika anak saya melakukan kesalahan saya 

juga memberikan hukuman. Saya tidak 

pernah memberi hadiah kepada anak saya. 

3. Bagaimana Bapak/Ibu mengontrol 

aktivitas anak jika dirumah? 

Anak saya selalu belajar sendiri karena 

saya juga tidak pernah memantau. Saya 

kasih kebebasan anak saya. 

4. Peraturan apa saja yang Bapak/Ibu 

buat untuk anak? 

Saya tidak memberikan aturan apapun 

karena menurut saya kalau dikasih 

peraturan anak nanti tertekan. 

5.  Faktor pendorong pola asuh apa 

yang bisa mengembangkan sikap 

tanggung jawab anak? 

Saya membebaskan perbuatan  anak saya 

tanpa memberikan aturan asal 

perbuatanya baik, kalau tidak baik baru 

saya kasih teguran dan hukuman agar tahu 

kalau itu perbuatan tidak baik. 
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4. Orang Tua Siswa 4 

No Pertanyaan Jawaban 

1.  Bagaimana proses pola asuh 

Bapak/Ibu terhadap sikap tanggung 

jawabnya anak? 

Saya menerapkan sikap tanggung jawab 

kepada anak yaitu untuk selalu 

menyelesaikan dan menunaikan 

kewajibannya guna mendapatkan hak 

yang memang layak ia dapatkan. 

2. Bagaimana cara Bapak/Ibu dalam 

mengasuh anak dirumah terkait 

dengan mengembangkan sikap 

tanggung jawabnya anak. 

Saya juga sering memberikan hadiah 

untuk perilaku yang benar serta hukuman 

untuk perilaku yang salah.Karena dengan 

hal seperti itu anak akan terbiasa sehingga 

sikap tanggung jawab akan tertanam 

dengan sendirinya pada diri anak saya. 

3. Bagaimana Bapak/Ibu mengontrol 

aktivitas anak jika dirumah? 

Saya selalu membimbing dan 

mengarahkan anak tanpa memaksakan 

kehendak yang saya inginkan. Selain itu 

juga saya sebagai orang tua memeberi 

penjelasan secara rasional jika orang tua 

melakukan hal seperti itu karena ingin 

anaknya itu memikirkan masa depannya. 

4. Peraturan apa saja yang Bapak/Ibu 

buat untuk anak? 

Peraturan yang saya terapkan sangat ketat 

untuk dipenuhi oleh anak saya, selain itu 

juga segala peraturan yang dibuat untuk 

anak saya juga harus dipenuhi karena itu 

yang  terbaik untuk anak saya 

5.  Faktor pendorong pola asuh apa 

yang bisa mengembangkan sikap 

tanggung jawab anak? 

Dalam mengembangkan sikap tanggung 

jawab anak, saya menekankan kepada 

anak saya untuk selalu mengemukakan 

pendapatnya terkait sesuatu,  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



85 

 

 
 

5. Orang Tua Siswa 5 

No Pertanyaan Jawaban 

1.  Bagaimana proses pola asuh 

Bapak/Ibu terhadap sikap tanggung 

jawabnya anak? 

Saya selalu memberikan kebebasan penuh 

sama cucu saya.  

2. Bagaimana cara Bapak/Ibu dalam 

mengasuh anak dirumah terkait 

dengan mengembangkan sikap 

tanggung jawabnya anak. 

Jika cucu saya melakukan kesalahan saya 

juga memberikan hukuman. Saya juga 

memberi hadiah kepada cucu saya jika 

yang saya harapkan dipenuhi olehnya 

maka saya mengapresiasi dengan 

memberi hadiah. 

3. Bagaimana Bapak/Ibu mengontrol 

aktivitas anak jika dirumah? 

Cucu saya selalu belajar sendiri karena 

saya juga tidak pernah memantau karena 

umur saya yang sudah tua. Saya hanya 

memberi semangat kepada cucu saya. 

4. Peraturan apa saja yang Bapak/Ibu 

buat untuk anak? 

Saya tidak memberikan aturan apapun 

kepada cucu saya. Cucu saya juga sering 

membantu menyelesaikan pekerjaan 

rumah. 

5.  Faktor pendorong pola asuh apa 

yang bisa mengembangkan sikap 

tanggung jawab anak? 

Memberi hadiah kepada  cucu saya agar 

termotivasi untuk melakukannya lagi dan 

nanti lama-kelamaan akan terbiasa 

sendiri. 
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6. Orang Tua Siswa 6 

No Pertanyaan Jawaban 

1.  Bagaimana proses pola asuh 

Bapak/Ibu terhadap sikap tanggung 

jawabnya anak? 

Cucu saya selalu saya beri kebebasan 

penuh. 

2. Bagaimana cara Bapak/Ibu dalam 

mengasuh anak dirumah terkait 

dengan mengembangkan sikap 

tanggung jawabnya anak. 

Jika cucu saya melakukan kesalahan saya 

tidak memberikan hukuman. Saya tidak 

pernah memberi hadiah juga kepada cucu 

saya. 

3. Bagaimana Bapak/Ibu mengontrol 

aktivitas anak jika dirumah? 

Cucu saya sedikit bandel karena ia sering 

melalaikan tugas-tugas sekolahnya. Jika 

saya suruh belajar ia hanya bilang iya-iya 

saja tetapip tidak dikerjakan. 

4. Peraturan apa saja yang Bapak/Ibu 

buat untuk anak? 

Saya tidak memberikan aturan apapun . 

5.  Faktor pendorong pola asuh apa 

yang bisa mengembangkan sikap 

tanggung jawab anak? 

Tanggung jawab itu sudah ada sendiri 

dengan perkembangan usia, karena masih 

anak anak wajar jika sukanya bermain 

tidak belajar. 
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Lampiran 7. Kisi-kisi Angket Siswa 

 

KISI-KISI ANGKET SISWA TENTANG SIKAP TANGGUNG 

JAWAB SISWA 

No. Indikator Jumlah No. Item  

1 Berani mengungkapkan pendapat  1 1 

2 Melaksanakan tugas kelompok 

dari sekolah 
2 2 

3 Melaksanakan tugas individu 

dari sekolah 
3 3 

4 Menjaga dan mengembalikan 

barang milik orang lain  
4 4 

5 Berani mengakui kesalahan 

tanpa unsur paksaan 
5 5 

6 Melakukan kegiatan dirumah 

sesuai dengan jadwal yang 

diterapkan 

6 6 

Jumlah 6 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


