
BAB IV 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian 

1. Sejarah Kampung Prenggan 

Kampung prenggan berada di wilayah kecamatan Kotagede yang diapit oleh 2 

wilayah yaitu kelurahan Rejowinangun dan Kelurahan Purbayan. Kampung 

Prenggan dikenal dengan perkampungan agamis yang di buktikan dengan adanya 

pondok pesantren Nurul Ummah yang didirikan oleh KH.Asyhari Marzuqi dan 

Masjid Perak.  Masjid Perak didirikan oleh Kyai Amir dan Haji Mudzakir pada 

tahun 1937 dan mulai digunakan pada tahun 1940. Nama Perak diambil dari kata 

dalam bahasa arab 'Firaq' yang berarti terpisah, artinya Masjid ini dan segala 

kegiatan dakwahnya lepas dari pengaruh Keraton, warna putih perak berarti suci, 

artinya Masjid ini ingin dijadikan tempat pemurnian ajaran Islam yang pada masa 

itu masih tercampur dengan ajaran Hindu, animisme, dan dinamisme1.  

Selain menjadi kampung agamis, kampung Prenggan juga menjadi kampung 

percontohan pendidikan anti korupsi berbasis keluarga yang di pilih oleh KPK. 

Terdapat warung kejujuran yang terimplementasi di kampung Prenggan sebagai 

tempat untuk melatih kejujuran masyarakat, sehingga dalam pengoperasiannya 

tidak membutuhkan penjaga dalam melayani pembeli dan hanya terdapat kotak 

untuk memasukan uang di dalamnya. 

2. Letak Geografis 

                                                           
1 http://www.blogkmp.net/2013/02/sejarah-perjalanan-masjid-perak-kotagede.html (diakses 27 Juli 

2017 pukul 11.02 WIB) 

http://www.blogkmp.net/2013/02/sejarah-perjalanan-masjid-perak-kotagede.html


Kamnpung Prenggan ini termasuk dalam wilayah kecamatan Kotagede. Adapun 

masyarakat yang menghuni kampung Prenggan berada di 12 RW (RW 1, RW 2, 

RW 3, RW 4, RW 5, RW 6, RW 7, RW 88, RW 9, RW 10, RW 11, dan RW 12).  

Adapun batas-batas wilayah kampung Prenggan sebagai berikut: 

Bagian Timur : Kelurahan Rejowinangun dan Kelurahan Purbayan 

Bagian Barat : Kelurahan Giwangan dan Kelurahan Pandeyan 

Bagian Utara : Kelurahan Pandeyan dan Kelurahan Rejowinangun 

Bagian Selatan : Desa Jagalan dan Kelurahan Giwangan  

3. Kondisi Masyarakat Kampung Prenggan 

Kelurahan Prenggan terdiri dari 57 Rukun Tetangga dan 13 Rukun Warga. 

Jumlah seluruh warga kampung Prenggan adalah 11.059 jiwa dengan rincian laki-

laki sebanyak 5.381 jiwa dan perempuan sebanyak 5678 jiwa. Di kampung 

Prenggan sendiri terdapat 3.420 kepala keluarga. Berdasarkan usia masyarakat yang 

berada di kampung tersebut paling muda 0-12 bulan dan yang paling tua yaitu 75 

tahun. Berikut adalah sajian tabel usia masyarakat di kampung Prenggan: 

 

No. Usia Laki-Laki Perempuan 

1.  0-12 Bulan 70 66 

2.  1-6 Tahun 482 485 

3.  7-18 Tahun 2.313 1.040 

4.  18-56 Tahun 1.577 3.279 

5.  56-75 Tahun 700 591 



6.  Lebih dari 75 

Tahun  

239 217 

Jumlah 5.381 5.678 

Total Jumlah 11.059 

Sumber: (Diolah dari Pemkot Yogyakarta, 2016) 

Tebel tersebut menunjukan bahwa jumlah terbesar masyarakat kampung Prenggan 

berada pada usia 18-56 tahun, jika di jumlahkan antara laki-laki dengan perempuan mencapai 

4856. Usia tersebut adalah usia dimana generasi muda penerus bangsa yang diupayakan untuk 

dididik agar tidak melakukan tindakan korupsi di kemudaian hari. 

Tabel Tingkatan pendidikan penduduk di Kelurahan Prenggan 

No. Tingkatan Pendidikan Laki-Laki Perempuan 

1.  Tamat D-2/Sederajat 27 orang 43 orang 

2.  Tamat D-3/Sederajat 215 orang 273 orang 

3.  Tamat S-1/Sederajat 745 orang 751 orang 

4.  Tamat S-2/Sederajat 88 orang 71 orang 

5.  Tamat S-3/Sederajat 13 orang 9 orang 

6.  Tamat SD/Sederajat 653 orang 788 orang 

7.  Tamat SMP/Sederajat 1.619 orang 1.660 orang 

8.  Tamat SMA/Sederajat 694 orang 649 orang 

9.  Usia 3-6 tahun yang belum masuk TK 129 orang 78 orang 

10.  Usia 3-6 tahun yang sedang TK/play 

group 

27 orang 68 orang 

11.  Usia 7-18 tahun yang sedang sekolah 144 orang 783 orang 



Jumlah 9.527 orang 

 

Tabel tersebut menunjukan bahwa masyarakat kampung Prenggan memiliki kesadaran 

pendidikan yang tinggi, karena mayoritas pendidikan terakhir mereka adalah sarjana baik D1, 

D2, D3, S1, S2, dan S3. Dengan kesadaran pendidikan tersebut, diharapkan para orang tua 

dapat menanamkan nilai anti korupsi terhadap anak agar kelak terhindar dari perbuatan koruptif 

yang akan merugikan diri sendiri, orang lain maupun negara.  

Tabel. 1 Mata Pencaharian Pokok Penduduk di Kelurahan Prenggan 

No. Jenis Pekerjaan Laki-Laki Perempuan 

1.  Arsitektur/Designer 5 orang 0 orang 

2.  Belum bekerja 951 orang 1.205 orang 

3.  Bidan Swasta 0 orang 5 orang 

4.  Buruh Tani 2 orang 4 orang 

5.  Dokter Swasta 6 orang 17 orang 

6.  Dosen Swasta 30 orang 26 orang 

7.  Ibu Rumah Tangga 0 orang 1.260 orang 

8.  Karyawan Perusahaan Pemerintah 24 orang 12 orang 

9.  Karyawan Perusahaan Swasta 1.062 orang 742 orang 

10.  Montir 8 orang 0 orang 

11.  Notaris 0 orang 0 orang 

12.  Pegawai Negeri Sipil  228 orang 182 orang 

13.  Pembanu Rumah Tangga 0 orang 12 orang 



14.  Pengrajin 105 orang 124 orang 

15.  Pengusaha Kecil, Menengah dan 

Dasar 

884 orang 650 orang 

16.  Perawat Swasta 0 orang 7 orang 

17.  Petani 11 orang 7 orang 

18.  POLRI 22 orang 1 orang 

19.  Purnawirawan/Pensiunan 173 orang 83 orang 

20.  Seniman/Artis 6 orang 1 orang 

21.  Tidak mempunyai pekerjaan tetap 1.918 orang 1.427 orang 

22.  TNI 10 orang 1 orang 

23.  Tukang Batu 4 orang 0 orang 

24.  Tukang Kayu 2 orang 0 orang 

Jumlah 9.527 orang 

Sumber: (Diolah dari Pemkot Yogyakarta, 2016) 

Dari tabel tersebut dapat kita lihat bahwasanya masyarakat kampung Prenggan yang 

berprofesi sebagai ibu rumah tangga mencapai 1.260. Hal ini di harapkan agar penanaman nilai 

anti korupsi terhadap anak teroptimalkan, karena pendidikan utama seorang anak di mulai dari 

rumah. Sebagai ibu rumah tangga memiliki peran penting dalam keluarga yaitu mengasuh dan 

merawat anak, walaupun mendidik anak adalah tugas kedua orang tua, namun ibu adalah orang 

yang mendominasi dalam mendidik anak dirumah. Bukan berarti seorang ayah tidak mendidik, 

namun waktu yang diberikan oleh ibu sangat banyak kepada anak dibandingkan oleh ayahnya.  

Tabel. 1 Agama/Aliran Kepercayaan Penduduk di Kelurahan Prenggan 

No. Agama Laki-Laki Perempuan 



1.  Budha 3 orang 2 orang 

2.  Hindu 7 orang 6 orang 

3.  Islam 5.019 

orang 

5.337 orang 

4.  Katholi

k 

184 orang 221 orang 

5.  Kristen 170 orang 112 orang 

Jumlah 5.381 

orang 

5.678 orang 

Sumber: (Diolah dari Pemkot Yogyakarta, 2016) 

Tabel tersebut melampirkan bahwasanya penduduk di kampung Prenggan cenderung 

homogen pada aspek keagamaan sebab mayoritas penduduk beragama Islam. Hanya sebagian 

kecil penduduk di Kelurahan Prenggan yang beragama Budha, Hindu, Katholik, Kristen. Hal 

tersebut diharapkan masyarakat kampung Prenggan lebih menggunakan didikan secara Islami. 

Peribadatan penduduk di Kelurahan Prenggan didukung oleh keberadaan prasarana 

peribadatan masing-masing agama kecuali untuk ibadah agama Budha dan Hindu. Keberadaan 

prasarana peribadatan di Kelurahan Prenggan di dominasi oleh tempat peribadatan untuk 

penduduk yang beragama Islam dengan banyak teerdapatnya Mesjid dan 

Langgar/Surau/Mushola. Data jumlah prasarana peribadatan di Kelurahan Prenggan 

sebagaimana dapat dilihat dalam tabel berikut 

Tabel. 1 Agama/Aliran Kepercayaan Penduduk di Kelurahan Prenggan 

No. Prasaran Peribadatan Jumlah 

1.  Gereja Katholik 1 Buah  



2.  Gereja Kristen 

Protestan 

1 Buah 

3.  Langgar/Surau/Mushol

a 

13 Buah 

4.  Mesjid 19 Buah 

Sumber: (Diolah dari Pemkot Yogyakarta, 2016) 

Dari tabel tersebut bahwasanya di kampung Prenggan lebih banyak tempat peribadatan 

umat muslim. Dengan adanya tempat seperti mushola, langgar, dan surau diharapkan agar 

tempat tersebut tidak hanya untu melakukan ibadah sholat, pengajian, dan kegiatan pada hari 

besar, namun kegiatan seperti TPA (Taman Pendidikan Al-Qur’an) lebih dioptimlakan lagi.  

B. Profil Informan 

Setelah melakukan survei, akhirnya peneliti mendapatkan informan yang sesuai 

dengan kriteria penentuan lokasi dan subyek penelitian di Kampung Prenggan. Subyek 

yang diambil mengunakan cara purposive atau dengan penunjukan dari Ibu Ari selaku 

relawan anti korupsi berbasis keluarga di Kampung Prenggan. Peneliti diarahkan untuk 

mengambil beberapa lokasi penelitian di RW 11 dan RW 12 karena sudah mencukupi 

kriteria yang peneliti ajukan.  

Dari pengarahan beliau, peneliti kemudian menghubungi beberapa informan 

untuk penelitian ini. Adapun profil informan tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut: 

1. Ibu Ullyana yang bekerja sebagai ibu rumah tangga dengan pendidikan 

terakhir SMA dan memiliki anak 4 yang salah satunya masih SD kelas 1 

bernama Dinda. 

2. Ibu Eni Wulandari yang bekerja sebagai ibu rumah tangga dengan 

pendidikan terakhir D1 dan memiliki anak 3 yang salah satunya masih 

sekolah TK. 



3. Ibu Nurbaity yang bekerja sebagai ibu rumah tangga dengan pendidikan 

terakhir D1 dan memiliki anak 3 yang salah satunya masih SD di Nurul 

Ummah. 

4. Ibu Eva Renawati yang bekerja sebagai ibu rumah tangga dengan 

pendidikan terakhir SMA dan memiliki 3 orang anak yang masih bersekolah 

SD dan balita. 

C. Pola Komunikasi Orang Tua 

Setelah melakukan wawancara dengan para informan, peneliti mendapatkan 

hasil yang terkait dengan pola komunikasi orang tua di kampung Prenggan RW 11 daan 

RW 12. Hasil tersebut dapat dijelaskan dari ke 5 informan yang telah diwawancarai 

sebagai berikut: 

Informan pertama bernama Ibu Eny Wulandari yang bekerja sebagai ibu rumah 

tangga. Dalam kesehariannya ibu Eny menerapkan pola komunikasi konsensual, 

dimana ketika menjalani komunikasi di dalam keluarga, ibu Enny selaku orang tua 

sangat senang mendengarkan apa yang dikatakan oleh anak-anaknya, namun bu Enny 

adalah pemegang keputusan yang tinggi. Berikut kutipan wawancara dengan Ibu Eny 

Wulandari:  

“saya ini orangnya demokratis mbak, ke anak itu kaya temen sendiri gitu, 

kebetulan anak saya ada yang gede ada juga yang kecil mbak, dan anak saya itu 

kebanyakan cewek mbak, jadi yaa sudah seperti temen sendiri gitu mbak”.2 

 Selanjutnya adalah percakapan antara peneliti dengan bu Enny untuk 

mengetahui pola komunikasi apa yang di gunakan dalam kesehariannya di dalam 

keluarga.  

 

                                                           
2 wawancara dengan ibu Eny pada tanggal 3 Mei 2017 pukul 12.00 WIB) 



saya lebih memberi tahu ke anak, seperti hal hal yang terjadi pada sekarang 

ini, remaja sekarang kan aneh anaeh yaa mbak yaa, yaa saya kasih tau kalau perbuatan 

yang jelek tu sperti ini, yang baik seperti ini gitu mbak”.3 

Dari hasil wawancara diatas juga kita bisa melihat bahwa ibu Eny juga 

menerapkan pendidikan dalam keluarga Islam yaitu mendidik anak dengan nasehat dan 

keteladanan, sebagaimana dianjurkan oleh Rasullaulah untuk mendidik anak dan 

diyakini sebagai cara yang ampuh. Meskipun secara teori tentang pola komunikasi 

kurang memahami, akan tetapi secara praktik Ibu Enny sudah melakukan dengan benar. 

Pola komunikasi yang dilakukan kesehariannya terhadap anak dan keluarga yang 

terbuka dan menjadikannya teman bukan lawan antara anggota keluarga dapat dengan 

leluasa mengutarakan pendapat serta menimbulkan rasa saling menghormati dan 

mendukung satu sama lainya.  

Bahkan dalam keluarga ibu Enny juga menerapkan pendidikan anti korupsi 

dengan pendekatan secara konsensual, dalam artian mencontohkan dan menasehati 

dengan bertukar pikiran. Menganalisis suatu kejadian yang berdasarkan nilai-nilai anti 

korupsi yang diajarkan. Seperti hal nya dengan menerapkan nilai kejujuran kepada 

anak-anaknya dalam wawancara sebagai berikut: 

“kejujuran tu kalau untuk kakak-kakaknya yang gede itu udah tau jujur mbak, 

tapi kalau anak saya yang ketiga itu saya agak kurang kedewasaanya karna 

pergaulannya masih sama anak yang umurnya dibawah dia, kadang kegini mbak 

kejadian yang biasa terjadi, dia kan badannya gede, lebih gede dari kakak-kakanya, 

jadi kalau pas jatah makan dia sering nyuil-nyuil jatah makan kakanya gitu mbak, trus 

yaa tak bilangin, jatahmu kan udah jangan ngambil punya kaka, yaa pelan pelan tak 

kasih tau mbak tak terapin takut nanti sampe besar dia kebawa sama sifat yang seperti 

itu, suka ngambil jatah orang lain”.4 

 

                                                           
3 wawancara dengan ibu Enny pada tanggal 3 Mei 2017 pukul 12.00 WIB 
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Kemudian hasil wawancara tersebut juga menunjukan bahwasanya nilai 

kejujuran dimulai dari hal-hal yang sepele, meskipun hanya tentang makanan, namun 

dari hal kecilpun jika yang tertanam adalah nilai-nilai koruptif bukan anti korupsi maka 

dampak yang akan terasa dewasa nanti adalah prilaku atau sifat koruptif pada hal yang 

besar. Meskipun secara teori tentang penerapan nilai kejujuran belum sempurna, 

setidaknya ibu Enny sudah berhasil menerapkan nilai kejujuran terhadap anaknya. Dari 

pola komunikasi tersebut dan mendidik anak dengan nasihat dapat menanamkan nilai-

nilai anti korupsi sejak dini dan terhindar dari sifat koruptif. 

Tidak hanya nilai kejujuran saja yang ditanamkan oleh Ibu Enny, namun nilai-

nilai anti korupsi lainnya pun juga, seperti hasil wawancara sebagai berikut: 

“yaa biasa sih mbak, anak saya sudah saya ajarkan kalau besog kita bakal 

hidup secara mandiri, ga tergantung ke orang tua terus, bakal bersosialisa 

kemasyarakat luas”.5 

 

Hasil wawancara tersebut bahwasanya ibu Enny menerapkan nilai kemandirian 

dengan menasehati anak-anaknya dengan mengatakan tidak boleh tergantung kepada 

orang tua dan mengajarkan anak untuk bersosialisasi terhadap masyarakat luas. Selain 

itu, ibu Enny juga menerapkan nilai kesedrhanaan pada anak-anaknya agar kelak tidak 

menjadi pribadi yang sombong, berikut hasil wawancara peneliti dengan informan: 

“ya saya bilang mbak keanak saya, kalau untuk sering sering tengok ke bawah 

dari pada diatas, soalnya mbak nggak bakal selesai kalau kita selalu menengok keatas, 

bersyukur aja selalu diajarkan untuk melihat kebawah, walaupun mamah mampu 

belikan ini itu buat kamu, tapi kalau kamu butuh sesuatu untuk ini itu kamu harus 

berusa sendiri untuk mendapatkannya”.6 

 

Nasehat klasik yang selalu terdengar di telinga kita, memiliki makna yang 

sangat dalam, bersyukur atas apa yang Allah berikan ketika, tidak meminta berlebihan 
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dan selalu menyisakan hak orang lain atau yang biasa disebut zakat dalam agama Islam. 

Selaian nilai kesederhanaan tersebut, ibu Enny juga nemerapkan nilai keadilan kepada 

anak, berikut hasil wawancara informan dengan peneliti: 

“kebetulan anak saya itu tau mbak, itu kakanya itu adiknya, jadi dia mengerti 

bagaimana harus bersikap terhadap orang tua, kakak, dan adiknya. Harus menghormati 

dan mengasihi, disini gada pilih kasih diantara anak saya mbak”.7 

 

Dari hasil wawancara informan dengan peneliti dapat diketahui bahwasanya 

anak ibu Enny sudah menerapkan nilai-nilai keadilan, tidak adanya rasa pilih kasih di 

antara mereka dan saling mengerti satu sama lainnya. 

Informan kedua bernama ibu Nurbaity yang bekerja sebagai ibu rumah tangga. 

Dalam kesehariannya ibu Nurbaity yang selalu mengurus rumah tangga hinga 

mengantar anak ke sekolah juga menerapkan pola komunikasi konsensual, yang 

dibuktikan dengan terbukanya beliau dengan putra-putranya terhadap apa yang mereka 

ceritakan dan alami selama sekolah, namun bu Nurbaity adalah pemegang keputusan 

yang tinggi dalam artian apa yang diceritakan atau dialaminya boleh atau tidak untuk 

ditiru. Berikut kutipan wawancara dengan Ibu Nurbaity: 

“iyaaa mbak cerita, saya kan dengan anak-anak selalu terbuka, biasanya kalau 

pulang sekolah dia cerita “ma tadi di sekolah ada temen aku yang suka banget bilang 

kata-kata saru, kaya asu sama bajingan” trus tak sautin aja mbak, dek kalau kata-kata 

yang nggak pernah diajarin mama sma papah gausah di ikutin yaa, dan saya juga 

selalu tanya kalau ngomong kegitu enak di dengar gak, sopan enggak, dari situ dia 

ngerti mbak kalau kata-kata tersebut tidak baik untuk di ucapkan. Tapi kita tidak boleh 

menghakimi gitu aja mbak, gaboleh asal memarahi, kita harus mendengarkan dulu apa 

yang dia alami dan dia perbuat”.8 

Menilik dari hasil wawancara tersebut, ibu Nurbaity menggunakan teknik mendidik 

anak dengan evaluasi pengawasan yang memberikan waktu untuk memperhatikan 
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perkembangan anak dan melakukan evaluasi seperti yang dilakukan oleh ibu Nurbaity. 

Seperti memperhatikan perkembangan anak yang mulai mengetahui pergaulan anak 

dengan menceritakan kejadian disekolah yang di alaminya, kemudian ibu Nurbaity 

melakukan evalusi pada apa yang dialaminya itu tidak baik untuk dilakukan dan ditiru. 

Dalam hal komunikasi secara teori ibu Nurbaity sudah sesuai dalam menerapkan pola  

konsensual terhadap anak sehingga anak terbuka terhadap orang tua dan tetap memiliki 

kepatuhan yang tinggi. Dalam hal ini, ibu Nurbaity juga menguunakan pola komunikasi 

tersebut untuk menanamkan nilai anti korupsi terhadap anak seperti wawancara sebagai 

berikut: 

“gini mbak, jujur itu adalah kunci dari segalanya mbak, semua sifat baik itu 

bermula dari sifat jujur mbak, jujur itu kunci dari segala halnya mbak, kita itu biasanya 

belajar pada anak mbak, kenapa, karena anak ini biasanya masih jujur, polos, untuk 

hal hal tertentu biasanya mereka suka mengatakan bahwasannya segala sesuatu yang 

diarasakan akan mereka ceritakan secara sama dan nyata. Seperti kemaren mbak, 

ketika saya mendaftarkan anak saya pas ujian fisik, saya bilang dek pokoknya bilang 

yang bagus-bagus ya biar diterima, eh anak saya malah bilang dan menyanggah kalau 

ma, kan kita daiajarkan harus jujur ma, gaboleh bohong, jadi kita harus apa adanya”.9 

Hasil wawancara tersebut menunjukan bahwasanya jujur adalah kuci segalanya, 

karena sifat baik itu bermula dari kejujuran tersebut. Penanaman nilai kejujuran yang 

dilakukan oleh ibu Nurbaity secara dini dinilai dapat membentuk karakter anak untuk 

tidak memiliki sifat koruptif pada dewasa nanti. Namun, Secara teori ibu Nurbaity 

belum sempurna dalam penerapannya dikarenakan beliau sendiri belum 

memaksimalkan penanaman terhadap diri sendiri yang terlihat pada hasil wawancara 

tersebut. Dari pola komunikasi dan cara mendidik tersebut anak dapat terhindar dari 

perilaku koruptif dimasa yang akan datang.  
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Selain menerapakan nilai kejujuran, ibu Nurbaity juga menanamkan nilai 

kepedulian terhadap anak, berikut hasil wawancara informan dengan peneliti: 

“iyaa anak saya alhamdulilahnya itu mbak, sudah mengerti, mungkin karna 

pawakan dia yang gede badannya, jadi dia ngalah kalau ada apa-apa, contohnya seperti 

ini mbak, semisal ada temene yang dateng kerumah kebetulan makanan yang dia punya 

Cuma sedikit, jadi dia mending ngalah nggak makan tapi temene dia kebagian 

semua”.10 

Wawancara tersebut memaparkan, bahwasanya anak ibu Nurbaity sudah 

menerapkan apa yang ditanamkan oleh ibunya dalam hal kepedulian. 

Informan ketiga bernama ibu Eva Renawati yeng bekerja sebagai ibu rumah tangga. 

Beliau memiliki anak perempuan dan laki-laki, anak perempuan ibu Eva ini berumur 3 

tahun dan 1,5 tahun, kemudian putra laki-lakinya berumur 11 tahun. Dalam 

kesehariannya ibu Eva menggunakan pola komunikasi konsesnsual, dimana sama 

seperti informan pertama dan kedua. Berikut hasil wawancara yang dilaukuan peneliti 

dengan ibu Eva: 

“saya selalu membiasakan komunikasi dengan anak mbak, keg misalnya seperti 

hal-hal sederhana setelah pulang sekolah saya tanyain disekolah ngapain aja, sama 

kegiatannya apa aja gitu mbak. Sama saya aktif tanya-tanya ke ibu ibu yang aktif di 

sekolahan mbak. Di sela-sela itu juga kadang saya “ngandani” anak saya mbak kalau 

sekarang lagi marak kejadian seperti ini, ruginya seperti ini, trus kalau nanti kamu 

kena akibatnya seperti ini gitu mbak, yaa gamblangnya itu genk motor mbak yang anak 

SD itu mbak, yaa saya tak kasih tau ke anak.. saya tidak membatasi keinginan anak 

namun yaa ajak berpikir lebih jauh lagi, sudah pantes belum dia meminta seperti itu. 

Ada lagi kasus suporter itu mbak, yang ribut pendukungnya yang enak-enak pemainya, 

tidur ga mikirin nyawa jadi taruhannya. Saya juga bilang ke anak saya mbak, kalau 

berteman itu boleh ke siapa aja, namun harus pandai memilih teman yang baik dan 

yang buruk biar kita tau mana baik buruknya mbak”.11   
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Hasil wawancara tersebut ibu Eva selain menggunakan pola komunikasi konsensual 

yaitu dengan mendidik anaknya dengan cara evaluasi pengawasan seperti yang 

dilakukan sebelumnya oleh informan kedua. Walaupun secara teori belum sepenuhnya 

benar dalam menerapkannya, namun didikan yang diterapkan setiap harinya sudah 

membuat anak memiliki keterbukaan untuk selalu bercerita tentang apa yang 

dialaminya. Tak luput dari pendidikan formal, ibu Eva juga menerapkan nilai-nilai anti 

korupsi kepada anaknya, seperti yang terekam dalam wawancara sebagai berikut: 

“penting sih mbak, sebenere kalau program dari kpk itu dari usia 4-10 tahun sih 

mbak, dan menurut saya itu gak efektif mbak, soalnya yaa anak itu kan dari kecil 

“bayi” harus sudah ditanamkan dan diajarkan mbak, contohnya yaa mbak, anak kecil 

itu penasarannya tinggi, jadi dia melihat suatu yang menarik bagi dia, trus di bawa 

barang itu padahal itu bukan barange kan kita bisa memberi tahu kalau itu nggak baik 

dan harus dikembalikan kepada yang punya. Jadi emang harus sedini mungkin mbak, 

bukan dari umur 4-10 tahun gitu. Karena umur 4 tahun itu mereka udah punya rasa 

ngeyel mbak”.(Hasil wawancara dengan ibu Eva pada tanggal 22 Mei 2017 pukul 09.00 

WIB) 

Dari wawancara tersebut dapat kita liat bahwasanya penanaman nilai-nilai anti 

korupsi haruslah sejak dini karena mendidik anak di dalam Islam dengan membiasakan 

keteladan-keteladan yang baik adalah cara yang efektif untuk membentuk akhlak dan 

kepribadian anak untuk masa yang akan datang. 

Selanjutnya, dalam penanaman nilai anti korupsi, ibu Eva tidak hanya menerapkan 

nilai kejujuran saja, namun nilai-nilai lainyapun juga ditanamkan, seperti hasil 

wawancara berikut: 

“saya dari kecil tidak pernah saya takut-takutin mbak, seperti ada binatang ini itu 

trus pasang ekpresi muka takut. Kadang itu aja bisa fatal kegitu mbak, Cuma sya kasih 

tau mbak, kalau ini itu binatang namanya ini, gaboleh buat mainan dan segala maceme 

dengan alsan yang bisa diterima seumuran mereka”.12 
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Dari hasil wawancara tersebut dapat kita ketahui bahwasanya Ibu Eva menanamkan 

nilai keberanian kepada anak dengan tidak menakut-nakuti hal sepele, seperti hewan-

hewan yang biasanya menggelikan kita, namun beliau dengan cerdasnya 

menyampaikan bahwasanya hewan tersebut tidak boleh dipegang karena alasan-alasan 

tertentu.  

Selain nilai kejujuran dan keberanian, ibu Eva juga menanamkan nilai 

kesederhanaan kepada anaknya, seperti wawancara berikut ini: 

“saya itu walaupun mampu, saya tidak pernah memberi apapun yang mereka minta 

dalam artian kita diskusikan seperti tadi yang saya sebutkan mbak, ada duit tapi 

kebutuhannya banyak mbak. Sperti beli baju, aku gapernah belikan di yang bermerek, 

saya pokoknya yang mereka nyaman ya di pake, kalaupun murah itu nyaman yaa udah 

beli gitu mbak”.13 

Dari hasil wawancara tersebut dapat kita ketahui bahwasanya dengan membiasakan 

anak untuk tidak bermewah-mewahan dan membeli sesuai kebutuhan itu adalah suatu 

tindakan untuk menanamkan nilai kesederhanaan kepada anak. 

Informan keempat adalah ibu Ullyana yang bekerja sebagai ibu rumah tangga, 

kesibukan sehari-hari adalah mengurus anak dan mengantar jemput anak sekolah dan 

mengaji. Dalam kesehariannya ibu Ullyana ini termasuk tipikal orang tua yang 

menggunakan pola komunikasi tipe protektif dimana jarang sekali komunikasi antar 

keluarga namun seluruh anggota keluarga memiliki kepatuhan yang tinggi terhadap 

orang tuanya, seperti berikut hasil wawancara peneliti dengan ibu Ullayan: 

“jujur saja saya protektif mbak”.14 

Dengan pola komunikasi yang seperti itu, ibu Ully juga mendidik anak dengan 

hukuman, dimana hukuman tersebut sebagai wadah untuk melangsungkan dalam 
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menyampaikan unsur penjera sekaligus sanksi kepada anak. Seperti wawancara yang 

peneliti lakukan kepada ibu Ullyana: 

“iyaa mbak, kegitu pasti ada peringatan pertama dengan nasehat trus kedua 

dengan tabokan, yang ketiga yaa ancaman gitu mbak”.15 

dari hasil wawancara tersebut dapat kita lihat bahwasanya menghukum anak itu 

tidak langsung menggunakan kekerasan, melainkan bertahap seperti yang dilakukan 

oleh bu Ullyana, begitupun dalam menerapkan nilai-nilai anti korupsi kepada anaknya, 

berikut hasil wawancaranya: 

“saya kan dulu ada pembantu, sekarang kan udah gada, neg yang laki itu tanggung 

jawab bersiin kamar mandi mbak, neg yang cewek itu ya nyapu sama ngepel,kalau 

nyuci saya gantian sama kakanya yang kuliah, trus yang cowok ngentasi, trus kalau 

nyetrika sendiri sendiri kadang di binatukan mbak, tapi kadang kaka yang nyuci, aku 

yang jemurin, dan yang laki yang ngentasi jemuran mbak”.16 

hasil wawancara yang dilakukan oleh penliti dengan bu Ullyana dapat kita lihat 

bahwasanya dalam menerapkan nilai anti korupsi terhadap anaknya kurang dalam 

penerapanya, dalam segi teori jika diliat bu Ullyana juga kurang dalam memahaminya. 

Nilai tanggung jawab yang dimaksud adalah Seseorang yang memilki rasa tanggung 

jawab maka untuk mengerjakan suatu pekerjaan dengan spenuh hati, sebab akan 

mempengaruhi citra nama baiknya dihadapan orang lain, sementara yang dilakukan 

oleh bu Ullyana masih menggunakan binatu untuk menyelesaikan pekerjaan anak-anak 

yang harus menyetrika pakainya sendiri, jadi kesimpulannya dapat terlihat bahwa bu 

Ully membiarkan nilai tanggung jawab yang ada pada anak tidak sepenuhnya di 

tanamkan. 
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Selaian nilai-nilai tanggung jawab, ibu Ully juga mnerapkan nilai-nilai anti korupsi 

lainnya seperti hasil wawancara sebagai berikut: 

“neg dirumah tu mbak, disiplin itu ya keg bangun pagi gitu mbak, masih agak pada 

susah, sukanya bilang sek kurang lima menit lagi gitu terus, ntar ujung-ujunge pada 

gasarapan hehe”.17  

Hasil wawancara informan dengan peneliti adalah penerapan nilai kedisiplinan 

dalam keluarga ibu Ully adalah sebatas bangun pagi, namun tidak hanya bangun pagi 

yang bisa dilakukan untuk menanamkan nilai tersebut, bisa dengan hal lainya seperti 

pulang sekolah tepat waktu, mengaji tepat waktu, sholat tepat waktu, dan lain 

sebagainya 

D. Alasan Orang Tua menggunakan Pola Komunikasi Tertentu 

Seperti yang sudah diketahui, bahwasanya orang tua adalah guru pertama yang 

mendidik, mengajari, dan mencontohkan perilaku yang baik kepada anak. Pendidikan 

pertama di mulai dari rumah, kemudian mermbah ke lingkungan rumah dan sekolah. 

Banyak peribahasa atau kiasan yang menyatakan bahwasanya anak adalah gambaran 

dari orang tuanya. Jika orang tuanya berakhlak baik maka anaknya  memiliki akhlak 

yang baik juga, begitupun sebaliknya, jika orang tua memiliki akhlak yang buruk maka 

anaknya pun juga memiliki akhlak yang buruk.  

Tak jarang orang tua memiliki rasa takut yang berlebihan ketika anak sudah 

beranjak besar, ketakutan akan mengikuti jejak zaman yang kian jauh dari tata krama 

dan sopan santun. Komunikasi yang kurang baik bahkan menjadi penyebab 

ketidakterbukaan anak terhadap orang tua karena sudah tertanam bahwasanya orang tua 

tidak mengerti dirinya. Sehingga pesan yang ingin orang tua sampaikan kepada anak 
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tidak sampai dan dipahami oleh anak untuk dilakukan. Hal tersebut lah yang mendasari 

kerenggangan antara orang tua dengan anak, karena komunikasi adalah hal utama yang 

dilakukan pertama kali, bahkan sejak kita lahir di dunia ini. Hal yang paling mudah di 

contohkan ketika orang tua memiliki seorang bayi yang sedang lahir adalah dari 

tangisannya. Tangisan bayi tersebut memiliki banyak makna, ntah yang ingin makan, 

minum, buang air besar, buang air kecil bahkan karna cuaca yang tidak nyaman 

baginya, sebagai orang tua terutama ibu, pasti akan mengerti bagaimana menangani 

anak jika sudah menangis, ntah yang menyusui karna mengaggap sang bayi lapar 

maupun haus ketika di popok bayi tidak basah dan kotor karena buang air besar.  

Dari situlah komunikasi sangat penting terutama di dalam keluarga. Berangkat 

dari firman Allah yang ada dalan surat Al-Ahzab ayat 32 sebagai berikut: 

 “Hai isteri-isteri Nabi, kamu sekalian tidaklah seperti wanita yang lain, jika 

kamu bertaqwa. Maka janganlah kamu tunduk dalam berbicara sehingga 

berkeinginanlah orang yang ada penyakit dalam hatinya dan ucapkanlah Qaulan 

Ma’rufa atau perkatan yang baik”18,  

makna yang terkandung sebenarnya adalah tentang komunikasi dengan 

perkataan yang baik (qaulan ma’rufa), dalam hal ini dapat dipetik pelajaran yang 

terdapat di dalamnya  untuk berkomunikasi kepada anak dengan baik, tidak menyakiti 

bahkan menyinggung perasaanya, dan memojokannya. Terkadang banyak orang tua 

yang menganggap bahwa dirinya adalah sepenuhnya benar tentang segala sesuatu 

karena sudah makan asam garam kehidupan, namun anggapan tersebut tidaklah benar 

sebab orang tua pun harus belajar pada anak, memahami karakter dan sifat seorang 

anak. Tidak semua anak mau mendengar dan menerima bahkan memahami apa yang 

dikatakan orang tuanya. Seperti yang dilakukan oleh ibu Eva dalam menyikapi anaknya 

yang terdapat dalam percakapan sebagai berikut: 
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“iyaa mbak, gada penekanan. Dimarahi yaa pernah kalau dia sudah tidak 

bertanggung jawab sama tugasnya sendiri mbak. Saya itu enak mbak, menyesuaikan 

karakter anak mbak, kadang anak itu memiliki karakter yang gasuka dimarahin, malah 

kadang di cuekin dikit gitu dia sudah baik lagi gak bandel lagi,, tapi kadang juga harus 

banyak omong dulu kegini gitu baru nurut. Contohnya yaa pas dia telat pulang dari 

maen padahal udah waktunya ngaji, yaa saya diemin aja mbak dia sampe rumah, mau 

dia manggil-manggil tanya ini itu saya diemin aja mbak, soalnya biar dia tau kalau 

gitu itu slah mbak, dia sudah mulai tidak mengerjakan tanggung jawabnya buat ke 

TPA”, (Hasil wawancara dengan ibu Eva pada tanggal 22 Mei 2017 pukul 09.00 WIB) 

 

Dari hasil wawancara tersebut dapat kita lihat bahwasanya contoh nyata dalam 

kehidupan pun ada, bahwasanya kita harus memahami anak, dari segi karakter maupun 

sifat. Dari situ kita dapat melihat komunikasi apa yang akan kita gunakan terhadap 

anak, anak pendiam bukan berarti tidak ada komunikasi sama sekali, melainkan kita 

harus aktif untuk memulai percakapan dengannya, agar anak terbuka dengan kita, apa 

yang dialaminya setiap hari bahkan perasaan apa yang sedang dirasakannya sekarang. 

Tidak baik jika anak kita pendiam dan kita ikut mendiamkannya karena sudah tau anak 

tersebut pendiam, pendiam bukan berarti tidak mau berkomunikasi, mereka hanya tidak 

nyaman berkomunikasi dengan kita.  

Dalam komunikasi antar anggota keluarga terdapat 4 tipe, diantaranya adalah 

tipe konsensual, pluralistis, protektif, dan laissez-faire. Dari ke-empat tipe tersebut 

hanya 2 yang digunakan oleh informan dalam penelitian ini, berikut alasan orang tua 

menggunakan tipe tersebut dalam kesehariannya yang terdapat dari hasil wawancara 

peneliti dengan informan: 

Informan pertama yaitu ibu Enny Wulandari yang menggunakan tipe 

konsensual dalam kehidupan sehari hari, berikut alasannya yang terdapat dari hasil 

wawancara: 

“supaya anak tahu apa yang di inginkan dan di harapkan orang tua sedangkan 

orang tua juga bisa mengerti yang dimau anak”.19 
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Dari hasil wawancara tersebut bu Enny selaku orang tua menginginkan anaknya 

terbuka agar apa yang mereka inginkan sama-sama tercapai. Komunikasi yang terbuka 

memiliki kelebihan yaitu tidak adanya kekuasaan dalam memutuskan suatu hal. Tipe 

keluarga ini orang tua lebih sering mendengarkan apa yang di inginkan oleh anak, 

terkadang keputusan yang diambil tidak sejalan oleh yang di inginkan anak, namun 

peran sebagai orang tua dalam hal ini adalah menjelaskan mengapa keputusan tersebut 

diambil dapat di mengerti serta di pahami. Begitupun dengan mendidik anak dalam 

menanamkan nilai-nilai anti korupsi di dalam keluarga, Bu Enny sebagai ibu rumah 

tangga yang kesehariannya mengurus rumah tangga tak luput selelu menjejali anak-

anaknya dengan beberapa contoh nyata sikap yang termasuk koruptif dan tidak baik 

untuk dilakukan, seperti hasil wawancara berikut ini: 

“ya saya bilang mbak keanak saya, kalau untuk sering sering tengok ke 

bawah dari pada diatas, soalnya mbak nggak bakal selesai kalau kita selalu 

menengok keatas, bersyukur aja selalu diajarkan untuk melihat kebawah, walaupun 

mamah mampu belikan ini itu buat kamu, tapi kalau kamu butuh sesuatu untuk ini itu 

kamu harus berusa sendiri untuk mendapatkannya”.20 

 

Hasil wawancara tersebut menunjukan bahwasanya sikap yang diambil oleh bu 

Enny untuk menanamkan kepada anak agar tidak menjadi pribadi yang sombong dan 

selalu bersyukur dengan melihat orang yang ada di bawahnya, walaupun terkadang hal 

tersebut bertentangan dengan keinginan anak yang memiliki sifat alami ingin terlihat 

lebih dari pada teman yang lainnya. Hal tersebut juga menjadi dasar nilai kesederhanaan 

dalam nilai-nilai anti korupsi. 
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Lanjut untuk informan kedua yaitu ibu Nurbaity yang juga sebagai ibu rumah 

tangga menggunakan komunikasi tipe konsensual dengan alasan sebagai berikut: 

“ya itu tadi mbak, kadang kan kita suka merasa benar sendiri, tapi dunia anak 

kan ga selalu salah mbak, jadi saya berusaha untuk terbuka agar mengerti apa yang 

mereka inginkan”.21 

Sama seperti informan pertama, alasan yang digunakan oleh ibu Nurbaity 

adalah agar sama-sama saling memahami apa yang diinginkan. Dengan hal tersebut ibu 

Nurbaity menanamkan nilai-nilai anti korupsi kepada anak tidak sulit karena adanya 

keterbukaan sejak dini yang dilakukan oleh keduanya. Seperti yang informan 

sampaikan kepada peneliti melalui wawancara berikut: 

“jadi kalau anak saya kebetulan yang paling kecil itu sering saya tanya dulu 

kalau ibuk mau pergi kesini dengan konsekuensi adik gaboleh rame dan lainya mbak, 

kalau dia udah setuju yaa saya ajak saja mbak, gak harus ada paksaan sih ke anak-

anak saya, Cuma kalau untuk anak saya yang besar mbak, saya terapkan kalau sudah 

besar tidak ada yang namanya hidup sama orang tua lagi, akan  mandiri sama suami 

dan keluarga baru”.22 

Dari hasil wawancara tersebut sangat terlihat bagaimana ibu Nurbaity 

menawarkan kepada anak ketika hendak berpergian, memilih ikut dan tidak rame atau 

dirumah sampe ibu pulang. Penanaman nilai kemandirian sebagian dari sikap anti 

korupsi sudah sangat baik walaupun secara teori belum sempurna.  

Selanjutnya ada informan ketiga yaitu ibu Eva, sebagaimana informan 

sebelumnya ibu Eva ini juga menggunakan tipe konsensual dalam kehidupan sehari-
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harinya untuk mendidik anak. Berikut hasil wawancara yang dilakukan oleh peneliti 

dengan informan: 

“lebih untuk mengetahui karakter anak mbak, soale tiap anak itu beda-beda 

karakter dan beda-beda cara penanganya mbak. Seperti yang tadi sempat saya 

singgung itu mbak, lebih terbuka ajaa biar kita ngerti maunya dan yang kita mau 

mereka bisa memahami gitu mbak”.23 

Dari hasil wawancara yang dilakukan oleh peneliti, informan membeberkan 

alasanya agar ibu Eva selaku orang tua mengetahui karakter anak, agar komunikasi 

dengan anak yang terjalin menjadi terbuka dan sesuai karakter anak.  

Informan ke-empat yaitu ibu Ullyana, dari ke empat informan yang di peroleh 

oleh peneliti, ibu Ullyana ini berbeda dengan yang lainnya. Dalam berkomunikasi 

kepada anak, ibu Ully menggunakan tipe protektif dengan alasan sebagai berikut yang 

sudah dilakukan oleh peneliti dengan informan: 

“iya itu mbak kebiasaan melawan, mungkin karena saya juga baru saja 

menerapkan nilai anti korupsi ke mereka setelah mereka besar, jadinya yaa agak susah. 

Bukan kebiasaan sih mbak, cuma ya anak umur segitu pasti udah punya rasa melawan 

mbak, anak saya punya”.24 

Dari hasil wawancara tersebut dapat kita ketahui bahwasanya komunikasi yang 

protektif tidak menimbulkan keterbukaan di antara keduanya namun perlawanan yang 

dilakukan oleh anaknya.  

E. Hambatan Komunikasi  

Dalam proses komunikasi terdapat banyak hambatan yang menyebabkan tidak 

tersampainya pesan kepada komunikan. Begitupun dalam berkomunikasi di dalam 
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keluarga. Banyak penyebab tidak tersampainya pesan atau nasihat nilai-nilai kebaikan 

yang ingin di tanamkan oleh orang tua kepada anak, di mulai dari kekurangan waktu 

untuk bercengkrama maupun bertukar pikiran sampe perbedaan persepsi orang tua 

dengan anak dalam menanggapi suatu masalah. Adapun hambatan yang peneliti 

temukan dalam hasil wawancara dengan informan dibagi menjadi 2 faktor, yaitu 

internal dan eksternal. Berikut hasil wawancara peneliti dengan informan: 

 

 

1. Faktor internal 

Faktor internal adalah penyebab hambatan yang terdapat pada diri sendiri 

seperti: 

a. Tidak menguasai pesan yang ingin disampaikan 

Maksut dari tidak menguasai pesan yang ingin disampaikan adalah 

orang tua yang tidak begitu memahami nilai atau materi yang akan 

mereka tanamkan kepada anak. Seperti hasil wawancara informan 

dengan peneliti: 

“yaa itu mbak, kadang kita itu sebagai orang tua itu kurang 

maksimal dalam belajar tentang pendidikan dan bagaimana 

menerapkan pendidikan itu sendiri terhadap anak, kan anak itu adalah 

gambaran dari orang tua mbak. Kalau kitanya sendiiri belum benar, 

gimana dengan anak kita. Itu aja sih mbak hambatannya. Jadi kita 

intropeksi diri aja dulu baru ngasih tau orang lain mbak. Kalau orang 

tua berbobot otomatis anak itu ngikut mbak”.25 

Dari hasil wawancara tersebut dapat kita ketahui bahwasanya kita harus 

memaksimalkan dalam belajar segala hal, tidak puas dengan satu ilmu 

yang dirasa sudah bisa menyampaikan. Seperti pepatah lama 
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mengatakan “kejarlah ilmu sampai ke negeri Cina”. Pepatah tersebut 

mengandung semangat agar kita kita merasa cepat puas dengan satu 

tempat untuk menimba ilmu, kenapa Cina yang dipilih, karena Cina 

adalah negara yang letaknya jauh dari Indonesia. Semakin banyak 

menimba ilmu, semakin banyak wawasan yang kita dapat. 

b. Persepsi yang beda antara orang tua dan anak 

Persepsi yang di maksut adalah pandangan orang tua yang 

menginginkan anak menjadi lebih baik dengan cara yang dianggapnya 

benar, namun tidak sesuai yang anak inginkan. Seperti wawancara 

informan dengan peneliti sebagai berikut: 

“ya itu mbak, kadang anak suka bilang lah ibuk aja masih melakukan 

kog hehe, susahnya lagi sama anak cowok saya mbak, diakan orange 

pendiem, kalau yang cewek ya biasa mbak bisa diajak diskusi gitu”.26 

 

Dari hasil wawancara tersebut dapat kita ketahui bahwasanya ibu Ully 

melakukan penanaman nilai-nilai anti korupsi kepada anak-anaknya, 

namun anak-anaknya malah menjawab dengan mangatakan bahwasanya 

ibu Ully juga masih melakukan hal tersebut. Hal tersebut terjadi 

dikarenakan cara penanaman yang tiadak sesuai dengan karakter sang 

anak, seperti yang dikatakan oleh Ibu Ully pada akhir kalimat.  

2. Faktor eksternal 

a. Pengaruh lingkungan 

Pengaruh lingkungan disini adalah selain didikan rumah yang diterima, 

lingkungan juga memberi andil dalam mempengaruhi anak-anak di 

dalam kepribadiannya. Jika kita tinggal di tempat yang dominan orang 

                                                           
26 wawancara dengan ibu Ullyana pada tanggal 3 Mei 2017 pada pukul 12.00 WIB 

 



mabuk, maka anak kita bisa saja juga ikut terjerumus kedalam hal-hal 

tersebut jika tidak dibentengi dari dalam rumah. Begitupun sebaliknya, 

seperti hasil wawancara dengan informan sebagi berikut: 

“gini mbak, kadang kita udah menerapkan segala macamnya itu, namun 

kan lingkungan yang berperngaruh tinggi, yaa susahnya itu mbak”.27 

 

 Dari hasil wawancara dengan ibu Eva, bahwasanya lingkungan sangat 

berpengaruh dalam mempengaruhi anak. Bahkan disebutkan lingkungan 

itu pengaruhnya sangat tinggi dan menyusahkan. Dengan adanya 

pengaruh yang tinggi tersebut di harapkan para orang tua agar 

membentengi anak-anak dengan menanamkan nilai-nilai agamis dan 

anti korupsi sejak dini, bukan di mulai dari umur 4-10 tahun, tapi sedini 

mungkin.  

b. Waktu  

Waktu di sini adalah “quality family” atau “time family” waktu bersama 

untuk bertukar pikiran, menceritakan masalah, dan menyelesaikan suatu 

masalah bersama. Pemerintah meliburkan sekolah pada hari Sabtu yang 

di sambut dengan suka ria oleh ibu-ibu Aisyah yang berada dalam 

perserikatan Muhammadiyah dengan alasan agar anak-anak dan orang 

tua memiliki waktu untuk bersama, tidak hanya berbagi masalah, namun 

bersantai, dan bersukai ria bersama. Seperti hasil wawancara dengan 

informan sebagi berikut: 

“kebetulan enggak sih mbak, kita kalau komunikasi erat yaa mbak, 

kadang kalau bapaknya sibuk, dia istirahat pulang dari kantor yang di 

cari anak-anak dulu untuk daiajak diskusi seharian apa yang 

ditemukannya. Yaa itu mbak, waktu yang kadang susah untuk di 

samain”.28 

                                                           
27 wawancara dengan ibu Eva pada tanggal 22 Mei 2017 pukul 09.00 WIB 
28 wawancara dengan ibu Enny pada tanggal 3 Mei 2017 pada pukul 12.00 WIB 



 

Dari hasil wawancara tersebut dapat kita ketahui bahwasanya orang tua 

yang memiliki profesi sebagai karyawan swasta tidak memiliki cukup 

waktu untuk bercengkrama dengan anak, sehingga harus mencuri 

kesempatan di sela-sela jam istirahat untuk bertemu dengan anak dan 

berbincang. 

 


