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PEDOMAN PENELITIAN 

(Observasi, Dokumentasi dan Wawancara) 

 

A. Pedoman Observasi  

Dalam penelitian yang dilakukan ini akan mengamati mengenai Dampak 

Perceraian Orang Tua terhadap Perilaku Keagamaan Anak Di Desa Damarjati 

Kalinyamatan Jepara, yang meliputi:  

1. Peneliti melakukan pengamatan tentang dampak perceraian orang tua 

terhadap perilaku keagamaan anak di Desa Damarjati Kalinyamatan 

Jepara. 

2. Peneliti melakukan pengamatan terhadap upaya dalam menangani 

permasalahan/ pergeseran perilaku keagamaan anak. 

 

Pedoman Observasi Dampak Perceraian Orang Tua Terhadap 

Perilaku Keagamaan Anak di Desa Damarjati Kalinyamatan Jepara. 

No Aspek Yang diamati Ya Tidak Ket 

A Dampak Perceraian Orang Tua 

Terhadap Perilaku Keagamaan Anak 

   

1 Menimbulkan trauma, stress     

2 Prestasi belajar anak menurun    

3 Anak menanamkan rasa benci, dendam 

terhadap kedua orang tuanya setelah 

perceraian 

   

4 Anak mulai berubah sikap seperti 

pembangkang, pemberontak,  dll. 

   

5 Perasaan anak mulai timbul konflik 

batin, tertekan dan tidak aman di 

lingkungan sekitarnya 

   



 

 

 

6 Perubahan sikap dan tanggung jawab 

dalam meringankan beban orang tua 

   

7 Mudah terpengaruh hal-hal yang 

negatif 

   

8 Anak merasa rendah diri    

B Upaya Menangani Pergeseran 

Perilaku Anak 

   

1 Melakukan pendekatan dalam 

pembelajaran 

   

2 Melalui kegiatan rutinan berdzikir 

setelah shalat 

   

3 Melalui kegiatan rutinan membaca 

surat Yasin setiap malam jumat 

   

4 Upaya seorang guru ngaji atau tokoh 

masyarakat dalam memberikan motivasi 

atau arahan positif  terhadap anak-anak 

desa Damarjati 

   

5 Keluarga menjadi suri tauladan bagi 

anak-anaknya 

   

6 Adanya kerjasama antara guru dan 

orang tua 

   

7 Membiasakan membaca Al-qur’an, dan 

Asmaul Husna 

   

 

B. Pedoman Dokumentasi 

1. Dokumentasi foto Keluarga yang Bercerai di Desa Damarjati 

Kalinyamatan Jepara  

2. Dokumentasi Wawancara dengan Pegawai Balai Desa Damarjati 

Kalinyamatan.  

3. Keadaan sarana dan prasarana di kelurahan Desa Damarjati 

Kalinyamatan Jepara. 



 

 

 

4. Monografi dan demografi Desa Damarjati Kalinyamatan Jepara 

5. Foto kegiatan wawancara dengan orang tua yang mengasuh anak.  

6. Foto kegiatan wawancara guru ngaji dan tokoh masyarakat.  

7. Foto kegiatan wawancara dari anak dari orang tua yang bercerai. 

 

C. Pedoman Wawancara 

Nara sumber  :  Orang Tua yang mengasuh saat ini  

Judul Penelitian  : Dampak Perceraian Orang Tua Terhadap Perilaku 

Keagamaan Anak di Desa Damarjati Kalinyamatan 

Jepara 

1. Apa saja yang menjadikan penyebab terjadinya peristiwa perceraian pada 

keluarga ibu? 

2. Apakah sebuah perceraian itu memang menjadikan solusi dari 

permasalahan Ibu? 

3. Mengapa perceraian itu menjadi jalan keluar dari permasalahan Ibu? 

4. Apakah ibu ketika memutuskan untuk bercerai, apa sudah 

mempertimbangkan semuanya mengenai kehidupan setelah bercerai dan 

bagaimana dampak terhadap anak-anak ibu? 

5. Bagaimana cara Ibu dalam mendidik anak-anak agar mau melaksanakan 

ibadah dan berlaku sopan dengan siapapun?  

6. Bagaimana sekarang shalat 5 waktu anak-anak ketika ada di rumah? 

Apakah masih seperti dulu, lebih rajin atau malah tidak mau 

melaksanakan shalat? 

7. Bagaimana mengaji/TPA-nya anak-anak saat ini? Apakah masih seperti 

dulu, atau malah bertambah rajin ataukah malah malas atau tidak mau 

mengaji? 

8. Bagaimana puasa anak-anak ketika Ramadhan kemarin, ataukah puasa-

puasa sunah yang pernah dilaksanakan anak ibu? 

9. Bagaimana sikap anak-anak kepada anda ataupun orang lain? (sebelum 

bercerai dan setelah bercerai) 



 

 

 

10. Saat ini Ibu sudah sah bercerai, bagaimana cara Bapak/Ibu dan mantan 

suami/mantan istri dalam mendidik anak-anak? 

11. Siapa diantara Ibu atau mantan suami/mantan istri yang lebih perhatian 

dalam pendidikan anak-anak? 

12. Sampai saat ini apakah anak-anak pernah berkata kasar atau membentak 

kepada Ibu, saudara maupun tetangga yang lain? 

 

Nara sumber :  Guru Ngaji atau Tokoh Masyarakat 

 Judul Penelitian       : Dampak Perceraian Orang Tua Terhadap Perilaku  

Keagamaan Anak di Desa Damarjati Kalinyamatan 

Jepara 

1. Bagaimana yang bapak/ ibu lihat,  terhadap sikap dan perilaku anak yang 

orang tuanya yang bercerai ketika di sekolah ataupun masyarakat? 

2. Bagaimana menurut anda dampak yang sangat terlihat dari perceraian 

orang tua terhadap anak-anaknya? 

3. Apakah anda setuju jika ada orang tua yang bercerai ketika anaknya masih 

usia SD atau dibawah umur? 

4. Bagaimana sikap yang dilakukan bapak/ibu apabilah melihat adanya 

percerian yang terjadi di lingkungan bapak/ibu tinggal? 

 

Nara sumber  :  Anak dari Orang Tua yang bercerai 

Judul Penelitian  Judul Penelitian      : Dampak Perceraian Orang Tua Terhadap Perilaku 

Keagamaan Anak di Desa Damarjati Kalinyamatan 

Jepara 

1. Bagaimana shalat 5 waktu kamu ketika di rumah? Apakah lebih rajin atau 

malah tidak mau shalat? 

2. Bagaimana mengaji kamu saat ini? Bertambah rajin atau malah tidak mau 

mengaji? 

3. Bagaimana puasa Ramadhan kamu kemaren? Apakah kamu sering puasa 

sunah selain puasa Ramadhan? 



 

 

 

4. Kegiatan apa yang kamu lakukan setelah kamu menjalankan sholat 

magrib? 

5. Apakah kamu belajar membaca Al-qur’an di masjid berjalan dengan lancar 

dan baik? 

  



 

 

 

Foto-Foto Dokumentasi 

 

 

 

 

 

 

 

 

( Wawancara dengan pelaku perceraian) 

 

 

 

 

 

 

 

( Wawancara dengan pelaku perceraian) 

 

 

 

 

 

 

 

 

( Wawancara dengan anak akibat perceraian) 

 


