
LAMPIRAN 

 

HR. Al- Bukhary 

“...seorang laki-laki adalah pemimpin terhadap keluarganya dan ia 

bertanggung jawab atas mereka, seorang wanita adalah pemimpin 

terhadap rumah suaminya...” 

Q.S. At- Tahrim : 06 

Hai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari 

api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu; penjaganya 

malaikat-malaikat yang kasar, keras, dan tidak mendurhakai Allah 

terhadap apa yang diperintahkan-Nya kepada mereka dan selalu 

mengerjakan apa yang diperintahkan. 

Q.S. Luqman : 13 

Dan (ingatlah) ketika Luqman berkata kepada anaknya, di waktu ia 

memberi pelajaran kepadanya: "Hai anakku, janganlah kamu 

mempersekutukan Allah, Sesungguhnya mempersekutukan (Allah) 

adalah benar-benar kezaliman yang besar". 

Q.S. Al- Baqarah : 187 
Mereka adalah pakaian bagimu, dan kamupun adalah pakaian bagi 

mereka 

Q.S. An- Nisa : 01 

Hai sekalian manusia, bertakwalah kepada Tuhan-mu yang telah 

menciptakan kamu dari seorang diri, dan dari padanya Allah 

menciptakan isterinya; dan dari pada keduanya Allah memperkembang 

biakkan laki-laki dan perempuan yang banyak.  

 



 



INSTRUMEN PENGUMPULAN DATA 

 

A. Pedoman Observasi  

1. Mengamati suasana di lapangan 

2. Mengamati lokasi dan gambaran umum lokasi penelitian 

3. Mengamati faktor yang mendukung dan menghambat pendidikan 

keluarga pada wanita karier 

4. Mengamati sarana dan prasarana yang ada 

 

B. Pedoman Wawancara  

1. Siapa nama anda? 

2. Berapa umur anda? 

3. Apa pekerjaan anda? 

4. Jam berapa anda berengkat dan pulang kerja? 

5. Berapa jumlah anak anda? 

6. Berapa umur anak anda? 

7. Bagaimana Bapak/Ibu dalam memberikan pendidikan keluarga, 

terutama ibadah shalat pada anak? 

8. Apakah Bapak/Ibu ada aturan-aturan ketat dalam mendidik anak 

terutama dalam hal ibadah? 

9. Apakah anak dalam melaksanakan ibadah dengan kemauan 

sendiri/dorongan dari orang tua? 



10. Bagaimana cara membiasakan anak untuk melaksanakan kegiatan 

ibadah setiap hari? 

11. Apakah ibu menyekolahkan anak kelembaga keagamaan seperti TPA? 

12. Apa saja yang menjadi fator penghambat dalam memberikan 

pendidikan keluarga? 

13. Apa saja yang menjadi faktor pendukung dalam memberikan 

pendidikan keluarga? 

14. Jika anak malas dalam melaksanakan ibadah, apa yang Bapak/ibu 

lakukan? 

15. Kapan anak mulai dikenalkan pendidikan Islam, khususnya dalam hal 

beribadah? 

 

C. Pedoman Dokumentasi 

1. Dokumentasi tentang gambaran kelurahan sungai lulut 

2. Dokumentasi sarana dan prasarana di kelurahan sungai lulut 

 

 



 

  









 



FOTO-FOTO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 



DAFTAR RIWAYAT HIDUP 

 

A. Data Pribadi 

Nama     : Astri Meylisa Irawati 

Tempat/Tanggal Lahir  : Banjarmasin, 17 Mei 1997 

 Alamat                                   : Jalan Veteran Komplek A. Yani 1 RT 022     

RW 001 Kelurahan Pengambangan 

Kecamatan Banjarmasin Timur 

Status     : Belum Menikah 

 

B. Riwaya Pendidikan 

1. TK Karya Nyata  

2. SDN Pekauman 1 

3. MTsn 4 Banjar 

4. SMK Bina Banua 
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