
Lampiran 

WAWANCARA DENGAN INFORMAN KAMPUNG PRENGGAN 

Keterangan : A: peneliti 

           B: Ibu Ully 

A: mohon maaf sebelumnya kulo telat buk, soalnya saya dari kampus lagi ada keperluan untuk 

mengurus pendadaran, nama ibu siapa nggeh? 

B: Ullyana 

A: alamat rumahnya dimana nggeh buk? 

B: Tegal gendu rw 11 

A: latar belakang pendidikan ibuk nopo nggeh? 

B: heheh kulo SMA mbak 

A: hehe gini buk, njenengan kan  relawan  teng  kampung prenggan dalam pendidikan anti 

korupsi, nah ibuk sendiri dalam menerapkan  komunikasi keseharian tentang anti korupsi 

terhadap anak semisal dek jangan kegini kegitu, nanti malah kena korupsi, 

B: langsung aja saya mbak, kaya uang jajan misalnya, anak saya tiga tiganya masalahe sama 

semua tentang uang jajan hehe 

A: bagaimana ibuk berkomunikasi dengan anak jika ada hal tersebut terjadi? 

B: ya tergantung situasi mbak,  

A: ada gak buk penekanan gitu, semisal anak-anak pas lagi gak merengek minta uang jajan 

yang berlebih? Apa dengan mengancam, atau dengan over protektif? 



B: jujur saja saya protektif mbak, 

A: untuk menerapkan itu apa ada tahap tahapnya seperti memperingatkan dulu, kemudian 

menegur, atau gimana? 

B: iyaa mbak, kegitu pasti ada peringatan pertama dengan nasehat trus kedua dengan tabokan, 

yang ketiga yaa ancaman gitu mbak 

A: harus dengan tabokan buk? 

B: enggak juga mbak, palingan yaa tak cubit, itu aja neg nabok paling yaa tak tabok aku sendiri 

A: apa sih alasan ibu menggunakan komunikasi yang protektif terhadap anak? 

B: iya itu mbakkebiasaan 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. 

A: ow nggeh, mungkin langsung ke intinya nggeh buk, seberapa penting sih ibuk ini 

menerapkan nilai nilai anti korupsi di dalam keluarga? 

B: penting yaa mbak, soalnya itu buat kehidupan masa depannya nanti mbak, tapi ini saya 

terapkan ke anak saya yang sekarang mbak, dulu kaka-kakanya enggak, soalnya saya belum 

kecimpung di sini mbak, relawan anti korupsi gitu, dulu kan kerja aku mbak, yaa fokusnya ya 

gitu  

A: kalau kaka-kakanya sendiri sekarang sekolah SMP atau apa buk? 

B: yaa kuliah sama SMA mbak 

A: tapi anak-anak yang gede juga diajarkan nilai-nilai anti korupsi nggak buk? 

B: yaa hooh mbak, tapi yo gitu pada ngelawan, malah bilang mamah we masih gitu kog hehe 



A: nah kan ibu ini kan punya 3 anak, gamungkin kan menerapkan komunikasi dan pendidikan 

dengan cara yang sama? Atau beda buk, mungkin dengan mencontohkan untuk anak yang 

dewasa, atau membri tahu saja lewat lisan? Seperti dalam menerapkan nilai kejujuran gitu buk 

B: neg yang kuliah sama yang TK ini enggak begitu e mbak, soalnya yang agak parah ini tu 

yang SMA yang laki mbak, neg yang laki ini sukanya sembunyiin tentang kwitansi pembayaran 

gitu, neg yang kuliah itu bayare langsung ke rekening dan neg yang tk itu kan masih kita 

langsung mbak yang bayar, kaya mah minta uang segini, trus tak jawabi ko iso gitu malah di 

jawab lagi yaa segitu mah, gitu e mbak. Kayag neg ngambil di koprasi gitu mbak, banyak 

banget, bilange ke aku tu buat acara dan yang bayari dia tok padahal iyuran, paling iyurane 

tmene di tilep sendiri, ha itu kan lak ya korupsi to mbak hehehe 

A: berarti masih ada bohong-bohongnya yaa buk,heheh. Trus kan nilai selanjutnya itu ada 

kedisiplinan, bagaimana ibuk menerapkan nilai tersebut kepada anak? 

B: 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 

A: hehe itu udah sangat umum buk, udah jadi kebiasaan gitu, trus kalau untuk menerapkan nilai 

keadilan ke anak, keadilan tu maksute ibuk tu memberikan keadilan sexara adil ke anak anak, 

trus bagaimana cara ibu menyampaikannya? Apa dengan dek neg sama kaka gini gitu, atau 

gimana buk hehe? 

B: ya iya mbak, tapi kalau untuk kasih sayang semua sama mbak gada yang dibedakan, nah 

tapi kalau untuk menerapkan kan dirumah tu sok main sepupunya mbak, nah dia biasanya 

saling berbagi gitu, secara adil gada pilih-pilih mbak 

A: wah bagus anak seumur itu udah bisa berbagi kesesama, oiyaa untuk nilai kemandirian 

sendiri , bagaimana cara ibu menerapkan nya? 



B: yaa itu mbak, aku bilang kalau besok itu kita bakalan hidup mandiri ga sama orang tua lagi, 

jadi dimulai dari sekarang mumpung mamah sama papah masih ada 

A: nah untuk selanjutnya, bagaimana cara ibuk mnerapkn nilai tanggung jawab ke anak-anak 

buk? Seperti menyelesaikan tugas yang ibuk berikan, menyapu atau segala macamnya 

B: 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. 

A: nah itu kan untuk nilai tanggung jawab, nah untuk nilai kerja keras sendiri bagaimana ibuk 

menerapkan nya kepada anak? 

B: saya itu orange sante e mbak, gada penekanan mbak. Karna kakanya sama adiknya beda, 

kakanya itu cumlaode mbak, adiknya biasa aja, jadi aku gada penekanan mbak, santai ajaa. 

A: nah untuk menerapkan nilai kesederhanaan ke anak, bagaimana caranya ibuk 

menerapkannya?  

B: ya itu mbak, kalau anak saya yang laki itu sering kali bawa temene kerumah, makan dirumah 

gitu mbak, neg ga cocok trus drememel gitu mbak, lak trus tak kandani neg mamah ki lagi gada 

duit yaa tak belikan camilan gitu aja mbak, neg gitu kan belum ada hasile yang nilai 

kesederhanaan itu mbak.  

A: nah selanjutnya itu ada nilai keberanian buk, untuk cara yang ibu terapkan apa nggeh? 

B: bed beda mbak, kalau anak yang kecil itu sering tak ajak kemana mana mbak, dia cukup 

berani ga malu, malah kalau ada yang manggil saya ul anak saya itu langsung marah, di ralat 



bilang pangil bu ul, kalau anak yang gede mbak itu pemalu gaberani kalau suruh sana sini 

ketemu orang mbak.  

A: oiya buk setiap komunikasi gini kan pasti menemui kendala, apa aja sih kendala yang sering 

ditemui ibuk? 

B: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 

A: solusi yang ibu lakukan untuk mengatasi kendala itu gimna buk? 

B: yaa malah tak ancem dengan candaan gitu mbak, neg saking sebele malah ga tak suruh 

pulang sisan mbak hehhe, ga mukul sih dan nyubit gitu mbak 

A: owalah hehe iya buk, maksih yaa atas waktunya, udah bersedia ngisi waktu luang buat 

bantuin fatim wawncara 

B: iya mbak sama sama 

 

 

 

 

 

 

 



 

WAWANCARA DENGAN INFORMAN KAMPUNG PRENGGAN 

Keterangan : A: peneliti 

           B: anak bu Ully 

A: haloo sayang, namanya siapa? 

B: dindaa 

A: dinda sekolah dimana? 

B: sekolah di SD Kotagede 1 

A: kelas berapa? 

B: kelas satu 

A: oiya dinda sama mama sering berantem gak? 

B: sering, soalnya mamah nakal,, sukanya marah-marahin gitu 

A: dimarahin kenaapa coba? 

B: itu jangan dimainin nanti rusak!  

A: dinda punya tablet sendiri? 

B: punya, tapi dirusakin mamah 

A: dinda pernah gak diajarin tentang anti korupsi gitu? 

B: pernah,pernah.. 

A: gimna coba? 



B: gatau hehe 

A: oiya dinda pernah gak dinasehati sama mamah, kalau jangan bangun siang-siang nanti 

rejekinya dipathok ayam gitu? 

B: pernah, kadang kalau berantem sukanya marah marah kalau nyuruh bangun 

A: kalau masalah balik sekolah, mamah sering gak kasih nasehat buat ga mampir mampir gitu? 

B: enggaklah, kan mamah yang jemput, tapi mamah yang telat kog jemputnya 

A: kalau sama mamah suka diajak gak kepertemuan ini itu? 

B:sering , tapi sering dimarahin 

A: kaka peduli nggak sama kaka dirumah? 

B: enggak, kakaknya nakal juga, digangguin terus, lagi belajar pasti diusilin, permah ditaruk 

diatas lemari juga 

A: pernah gak disuruh mamah beli sesuatu di warung gitu? 

B: pernah, beras, gula dan lainya 

A:  pernah lebih gak uangnya? 

B: kalau susuk buat jajan 

A: disuruh mamah kegitu? 

B: iyaa kalau kembalian, kalau pas enggak 

A: pernah gak dinda bertengkar sama temene? Trus ngadu ke mamah? 

B: enggak, soale mamah nasehatin jangan berantem-berantem gabaik, 



A: dinda pernha gak dimarahin sama mamah? 

B: dimarahin sering sama mamaterus. 

A: dinda sering gak nanyak sama mama tentang pelajaran yang susah? 

B: sering, tapi diajarin sama kaka. 

A: yaodah maksih yaa dinda udah mau nemenin kaka bercengkrama 

B: iyaa sama sama 

 

 

 

 

 

 

 

 

WAWANCARA DENGAN INFORMAN KAMPUNG PRENGGAN 

Keterangan : A: peneliti 

           B: Ibu Eny 

A: hallo ibu, okey langsung aja ya bu, asmine ibu sinten nggeh? 

B: ibu Enny Wulandari 



A: alamat rumahnya di mana? 

B: kampung Prenggan RW 11 Tegal Gendu 

A: pendidikan terakhir ibu apa nggeh? 

B: saya D1 mbak 

A: ibu ini kan termasuk dalam anggota relawan anti korupsi di Kampung Prenggan, dalam 

menerapakn komunikasi keseharian terhadap anak gimna nggeh? 

B: 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,  

A: alasan ibu menggunakan komunikasi yang demokratis apa nggeh? 

B: supaya anak tahu apa yang di inginkan dan di harapkan orang tua sedangkan orang tua juga 

bisa mengerti yang dimau anak. 

A: untuk pendekatan sendiri kepada anak lebih sering menggunakan yang seperti apa bu? 

Semisal harus yang mencontohkan atau yang menyuruh dan lain segala macamnya? 

B: 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, 

A: menurut ibu, seberapa penting sih menerapkan nilai anti korupsi kepada keluarga terutama 

pada anak? 

B: sangat penting mbak,  

A: kalau sangat penting, bagaimana ibu menerapkan nilai anti korupsi yang kejujuran? 



B: 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 

A: okey, trus kalau untuk menerapkan nilai kedisiplinan terhadap anak seperti apa bu? 

B: papahnya tu kalau malem udah bilang, siapin semua barang yang diperlukan untuk besok, 

biar ga kemrungsung dan ribet cari sana-sini, 

A: trus untuk menerapkan nilai keja keras terhadap anak bagaimana buk? Sperti menghadapi 

ujian nasional seperti kemaren? 

B: anak saya itu anak empat beda karakter sendiri mbak, ada yang tipe pendiam dan gamau 

diatur, ada juga yang harus dengerin musik, jadi yaa saya bilang senyamannya aja dalam belajar 

gada paksaan harus ini itu,  

A: untuk keadilan sendiri bagaimana cara ibu menerapkan kepada anak? 

B: 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, 

A: dan bagaimana cara ibuk menerapkan nilai keberanian terhadap anak bu? 

B: anak saya kebutulan sudah memiliki sifat pemberani sih mbak, gada rasa malu atau 

canggung gitu 



A: untuk cara menerapkan tanggung jawab sendiri bagaimana yaa bu? 

B: kalau kaka yang pertama itu biasanya nyapu mbak, tapi kalau emang gabisa semua karna 

sibuk sekolah ya saya ganti dengan kerjaan lain mbak, ga harus ini itu sih, tapi semuanya ngerti 

tanggung jawab masing-masing gitu mbak. Untuk anak yang terakhir ini, dia malah rajin mbak, 

dia selalu bantu saya kalau ada yang perlu dibantu, lebih ke grapayak ing pegawean gitu mbak 

A: untuk cara menerapkan nilai kemandirian bagaimana buk? 

B: 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 

A: oiya buk, kalau untuk cara menerapkan nilai kesederhanaan bagaimna? 

B: 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. 

A: oiya buk untuk kendala komunikasi sedniri terhadap anak dalam nerepakan nilai-nilai anti 

korupsi apa aja nggeh? 

B: 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. 

A: solusinya jika waktu yang tidak memungkinkan untuk bertemu bagaimana buk?  

B: solusinya itu yaa kalau sibuk sempetin waktu buat anak, bagaimanapun caranya mbak. 

WAWANCARA DENGAN INFORMAN KAMPUNG PRENGGAN 



Keterangan : A: peneliti 

           B: Ibu Nurbaity 

A: haloo ibu 

B: halo juga mbak 

A: namanya ibu siapa nggeh? 

B: saya Nurbaity mbak 

A: oiya saya fatimah buk, saya mahasiswa UMY jurusan Komunikasi dan Konseling Islam 

buk, disini saya akan meneliti tentang pola komunikasi orang tua terhdap anak dalam 

pendidikan anti korupsi 

B: iya mbak, saya sudah dikabarin oleh bu Ari dan Bu Win 

B: 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. 

A: iya sih bu, sekarng lagi jamannya proses itu sudah tidak berlaku, sekarang lebih ke 

bagaimana hasil nya aja 



B: iya mbak bener, kadang kita orang dewasa suka banget berpikir kalau kita itu adalah benar 

dan kalian itu salah, gini mbak, dunia anak kan skanya emang bermain, jadi didalam bermain 

itu juga ada nilai-nilai positif seperti belajar menghargai, tanggung jawab,  

A:bebarti di dalam komunikasi keluarga ibu itu adalah demokratis yaa? Tidak ada penekanan 

satu sama lainya? 

B: iyaa mbak, lebih suka diskusi bagaimana apa dan kenapa gitu mbak, seperti kemaren, jangan 

suka ngambil jatah orang, tapi kalau dikasih jangan di tolak 

A: apasih alasan ibu untuk menggunakan komunikasi secara demokratis tersebut? 

B: 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. 

A: bagaimana sih bu dalam menerapkan nilai kepedulian sendiri? 

B: 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. 

A: untuk nilai kemandirian gimnaa bu? 

B: 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 namnya hidup sama 

orang tua lagi, akan  mandiri sama suami dan kelaurga baru,  



A: nah untuk pola komunikasi sendiri itu kan ada 4 bu, ada yang demokratis, penekanan, over 

protektif, dan lain sebagaimanya bu, untuk menerapkan nilai anti korupsi sendiri itu gimna bu? 

Bukanya beda jika dibandingkan dengan mengajari anak untuk menerapkan nilai-nilai islami 

B: kalau untuk anak saya enggak mbak, saya mulai dari yang jilbab dulu, kan anak kecil gatau 

surga dan neraka yaa mbak ya, mana ngerti sih kalau surga bayangannya kaya gimana dan 

neraka itu yang bagaimana, ya saya menerapkannya dengan gini mbak, saya bilangin kalau 

jilbab itu untuk melindungi, dan sebagai identitas kita sebagai orang muslim dek. Gitu nmbak 

A: kalau selesai pulang sekolah anak biasanya bercerita gak bu? Entah dari apa yang mereka 

lakukan atau mereka alami? 

B: 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.  

A: oiya bu kalau untuk menerapkan nilai kejujuran di dalam keluarga ibu seperti apa? 

B: nah kebutulan yaa mbak, anak saya ini kadang suka lupa kalau di ingetin mbak kalau suruh 

nyiram air kencinge setelah kencing gitu, sampe suatu saat saaya ajak ngobrol berdua,” dek 

kalau kegitu yaa, semisal adek jorok kegitu itu bikin sehat enggak? Enggak kan? Jijik kan? Nah 

gini wes, kalau suatu saat adek gak melakukan tetapi adek yang dituduh karna udah di cap suka 

jorok gimna? Gaenak kan dek? “ kebetulan itu pernah terjadi mbak hehe  

A: untuk hambatan dalam komunikasi dalam keluarga apa sih bu yang dirasain? 



B: 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. 

 

 

WAWANCARA DENGAN INFORMAN KAMPUNG PRENGGAN 

Keterangan : A: peneliti 

           B: Ibu Eva Renawati 

A: hallo ibu, perkenalkan nama saya fatimah, mahasiswa komunikasi konseling islam fakultas 

agama islam, saya kesini mau mengadakan penelitian tentang skripsi saya bu yang berjudul 

Pola komunikasi orang tua terhadap anak dalam pendidikan anti korupsi di kampung prenggan 

B: iyaa mbak, nama saya ibu eva ernawati 

A: pendidikan terakhir ibu apa nggeh? 

B: SMA mbak 

A: oiya bu, kebetulan saya ini meneliti tentang komunikasi, khususnya pola komunikasi orang 

tua nah ibu sendiri sebagai ibu rumah tangga yang memiliki anak bagaimana berkomunikasi 

kesehariannya? 

B: 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. 

A: berarti ibu itu termasuk orang tua yang demikratis ya? 

B: 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 

A: alasan ibu menggunakan komunikasi yang demokratis apa nggeh? 

B: 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.  

A: trus kalau untuk tipikal anak ibu bagaimana? 



B: yaa anak saya itu ada yang gasuka di omongin terlalu banyak, ada yang harus diomelin gitu 

mbak. Kan gini anak usia 3 tahun itu kan penalarannya udah bisa jalan yaa. Udah ngerti dan 

bisa menerima sebab akibat suatu kejadia mbak, jadi saya tidak hanya melarang mereka 

melakukan ini itu, tapi di ikuti dengan alasan yang menguatkan gitu mbak. Jadi contoh jika 

anak saya minta uang buat beli jajan dan mereka tau saya punya uang mbak, mereka selalu 

bilang mamah kan punya uang, ya saya jawab aja mbak, kalau uang itu tidak hanya untuk jajan 

saja, namun banyak kebutuhan lainya seperti listrik dan segala maceme gitu. Jadi mau ada uang 

nganggur di meja, mereka nggak berani ngambil gitu mbak.  

A: oiya langsung aja bu, seberapa penting sih pengenalan nilai nilai anti korupsi sejak dini bu? 

B: 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.  

A: oiya bu, kalau penanaman nilai disiplin dan peduli kepada anak itu seperti apa? 

B:  iya itu tadi mbak, saya itu menerapkannya melihat karakter anak dulu, tergantng mbak, 

karna setiap karakter memilki penangan yang berbeeda mbak 

A:  kalau untuk keberanian sendiri gimana bu? 

B: 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.  

A: kalau untuk menerapkan nilai kesederhanaan sendiri gimana bu? 

B: 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.  

A: kalau untuk menerapkan kerja keras kepada anak bagaimana bu? 

B: ya itu tadi mbak, kembali lagi sesuai dengan karakter sang anak, kalau tipe seperti ini saya 

sikapi seperti ini, kayag tadi yang saya jelaskan di awal mbak 

A: oiya bu, biasanya kan ya kalau setelah diterapkan seperti itu gamungkin kalau gada kendala, 

biasanya ibu menemui kendala apa aja sih? 

B: gini mbak, kadang kita udah menerapkan segala macamnya itu, namun kan lingkungan yang 

berperngaruh tinggi, yaa susahnya itu mbak 

A: solusinya gimana bu? 

B: yaa berarti saya lebih belajar lagi mbak untuk mengetahui bagaimana menangani anak yang 

seperti ini mbak dengan lingkungan seperti ini, tapi tidak terlepas dengan mengetahui karakter 

anak mbak, sembari memantau kegiatan anak dari luar dengan menghubungi ibu-ibu yang aktif 

disekolah gitu mbak, untuk menanyakan anak saya gitu mbak.  

 


