
 
64 

 

 
 

Lampiran 1: Terjemah Ayat/Hadits 

No. Bab  Kutipan Hal  Terjemah 

1 1 Q.S Thaha/20: 132 4 Perintahkanlah keluargamu 
melaksanakan shalat dan bersabarlah 

dengan sungguh-sungguh dalam 
mengerjakannya. Kami tidak meminta 

rezeki kepadamu. Kamilah yang 
memberi rezeki kepadamu. Kesudahan 
(yang baik di dunia dan akhirat) adalah 

bagi orang yang bertakwa. 

2 2 H.R. Abu Dawud 
No. 495 

25 Perintahkanlah anak-anak agar 
menunaikan shalat jika telah mencapai 

usia tujuh tahun, dan jika telah 
mencapai usia sepuluh tahun maka 
pukullah ia agar menunaikannya. 

4 52 

3 

 

1 H.R. At-Tirmidzi 

No. 413 
 
 

 
 

4 Sesungguhnya mula pertama hamba 

dihisab di hari Kiamat dari amalnya 
adalah shalatnya. Jikalau amal 
shalatnya itu baik, maka ia termasuk 

orang yang bahagia dan beruntung dan 
jikalau amal shalatnya rusak, maka ia 

termasuk orang yang rugi dan tidak 
beruntung.   
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Lampiran 2: Instrumen Penelitian 

PEDOMAN OBSERVASI 

A. Perhatian orang tua dalam membiasakan shalat 

B. Pendekatan/metode yang digunakan dalam membiasakan anak untuk 

melaksanakan shalat  

C. Kendala yang dihadapi orang tua dalam membiasakan shalat pada anak. 

D. Keadaan keluarga di desa tersebut 

E. Sarana dan prasarana yang tersedia 

PEDOMAN DOKUMENTASI 

A. Dokumentasi gambaran umum lokasi penelitian. 

B. Dokumen tentang sarana prasarana yang ada di desa tersebut. 

C. Dokumen keadaan orang tua yang memiliki anak usia 7-12 tahun. 

D. Dokumen-dokumen lain yang menunjang penelitian. 

PEDOMAN WAWANCARA 

A. Wawancara kepada Kepala Desa/ Staf Desa  

1. Berapa luas desa ini? 

2. Berapa buah RT di desa ini? 

3. Berapa jumlah seluruh penduduk di desa ini? 

4. Berapa jumlah penduduk Desa Kintapura RT 003/RW 001? 

5. Bagaimana agama penduduk desa ini? 

6. Apa saja mata pencaharian penduduk desa ini?  
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7. Bagaimana status ekonomi masyarakat di desa ini? 

8. Apa saja fasilitas/ sarana umum di desa ini? 

9. Apa saja fasilitas/ sarana ibadah di desa ini? 

10. Apa saja harapan/keinginan bapak terhadap penduduk di desa ini? 

 

B. Wawancara kepada Orang Tua Anak Usia 7-12 Tahun 

1. Boleh saya tahu siapa nama Bapak/Ibu? 

2. Bapak/Ibu pernah sekolah di masa saja dan sampai tingkat apa? 

3. Apa pekerjaan Bapak/Ibu? 

4. Menurut Bapak/Ibu apakah penting membiasakan shalat kepada anak? 

5. Seberapa sering Bapak/Ibu menyuruh anak-anak Bapak/Ibu 

melaksanakan shalat? 

6. Apakah Bapak/Ibu  sering  mengajak anak shalat  berjamaah? 

7. Sejak anak usia berapa Bapak/Ibu membimbing/mengajarkan  shalat  

kepada anak? 

8. Bagaimana cara Bapak/Ibu mengajarkan dan membiasakan shalat pada 

anak? 

9. Apakah setiap waktu shalat, Bapak/Ibu memerintahkan anak untuk 

shalat? 

10. Bagaimana cara Bapak/Ibu dalam  mengingatkan anak untuk shalat? 

11. Bagaimana respon anak ketika diajak/disuruh shalat? 

12. Apakah yang membuat anak tidak melaksanakan shalat? 

13. Apakah Bapak/Ibu memberi hukuman apabila anak tidak shalat? 

14. Apakah Bapak/Ibu memberikan hadiah apabila anak shalat? 
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15. Seperti apa hadiah yang Bapak/Ibu berikan kalau anak rajin 

melaksanakan shalat? 

16. Apakah ada kendala/hambatan yang Bapak/Ibu hadapi  dalam  

membiasakan shalat kepada anak? 

17. Apakah Bapak/Ibu melibatkan orang lain agar anak Bapak/Ibu terbiasa 

melaksanakan shalat? 

18. Bagaimana Bapak/Ibu mengatur pergaulan anak? 
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Lampiran 3: Catatan Pembimbing 
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NAMA RINA RIANA 
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TAHUN 2021/2022 

JUDUL 

PEMBIASAAN SHALAT PADA ANAK 

DALAM KELUARGA DI DESA 

KINTAPURA RT 003/ RW 001 

KECAMATAN KINTAP KABUPATEN 

TANAH LAUT 

DOSEN PEMBIMBING 

BIDANG KONTEN & METODOLOGI 
DR. H. HAMDAN, M.PD 

DOSEN PEMBIMBING 

BIDANG BAHASA & TEKNIK 

PENULISAN 

MUHAMMAD RIDHA, S.PD, M.PD 
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Bimbingan 

ke- 
Tanggal 

Catatan Pembimbing 

Konten dan Metode Penelitian 

1 28-06-21 ACC untuk seminar proposal dengan catatan: 

- Fokus penelitian diperbaiki 

2 07-07-21 - Pelaksanaan seminar proposal 

- Latar belakang mengenai pentingnya shalat 
bagi muslim perlu dicantumkan hadits Nabi 

- Fokus penelitian mengenai faktor-faktor 

dihilangkan saja dan di revisi sesuai arahan  
- Penelitian terdahulu perlu ditegaskan 

kembali dari segi keunikan penelitan yang 
dilakukan 

- Perlu dicantumkan jumlah keluarga yang 
diteliti 

3 28-11-21 - Pedoman pengumpulan data masih terlalu 

umum/global, perlu diperinci lagi 

4 24-12-21 Bab IV dan  Bab V 

- Tambahkan penjelasan mengenai tabel yang 
disajikan terkait dengan penelitian 

- Tambahkan hasil observasi untuk 
memperkuat data 

- Analisis data, tambahkan teori-teori yang 

relevan 

5 28-12-21 ACC untuk maju sidang munaqasyah 
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Bimbingan 

ke- 
Tanggal 

Catatan Pembimbing 

Bahasa dan Teknik Penulisan 

1 06-12-20 - Perhatikan penulisan kutipan  

- Pelajari kembali aturan penulisan kata 

depan sesuai PUEBI 

- Perbaiki lagi penulisan dalam definisi 
operasional 

- Penelitian terdahulu harus pakai footnote 

- Pada bab III (jenis & pendekatan, teknik 
pengumpulan data, teknik pengolahan dan 

analisis data) harus ada sumber rujukannya 

2 24-04-21 - Cover (font judul diperbaiki dan penulisan 

nama kampus harus lengkap) 

- Bab I (perhatikan penulisan footnote, 

penulisan ayat/hadits, tambahkan jurnal 
dalam penelitian terdahulu, tambahkan ayat 

pada latar belakang) 

- Bab II (perhatikan footnote, penulisan 

kutipan) 

- Bab III (perhatikan penomoran footnote, 
penomoran tabel, tambahkan tahapan 

analisis data) 

- Perhatikan penulisan daftar pustaka 

3 05-06-21 ACC untuk seminar proposal 

4 07-07-21 - Pelaksaanaan seminar proposal 

- Hindari plagiat dan penulisan kutipan yang 
benar 

- Perhatikan penulisan fokus penelitian dan 
tujuan penelitian  

- Penulisan ayat dan hadits, penulisan alenia 
dan footnote diperhatikan 

- Penomoran sub bab, pasal, sub pasal, ayat 

dan sub ayat sesuaikan pedoman 

5 16-11-21 - Review kesesuaian bahasa dan teknik 

penulisan 

6 25-12-21 ACC untuk maju sidang dengan catatan: 

- Sesuaikan dengan pedoman KTI terbaru 

 



 
71 

 

 
 

Lampiran 4: Surat Penunjukkan SK Pembimbing 

  



 
72 

 

 
 

Lampiran 5: Surat Keterangan Seminar Proposal 
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Lampiran 6: Surat Rekomendasi Riset Penelitian 
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Lampiran 7: Hasil Wawancara Orang Tua 

WAWANCARA ORANG TUA ANAK USIA 7-12 TAHUN 

 

A. Keluarga Bapak S dan Ibu Y 

Hari, Tanggal : 29 November 2021 

Nama Anak : R 

Usia Anak : 9 tahun 

No. Pertanyaan Jawaban 

1 Boleh saya tahu siapa nama bapak/Ibu? Y dan bapaknya S 

2 Bapak/ibu pernah sekolah di mana saja 
dan sampai tingkat apa? 

Saya gak sekolah sih, kalau 
bapaknya SMA 

3 Apa pekerjaan Bapak/Ibu? Saya ibu rumah tangga, kalau 
bapaknya ya begawi di PLN 

sini 

4 Menurut Bapak/Ibu apakah penting 
membiasakan shalat kepada anak? 

Ya penting, kewajiban malah 

5 Seberapa sering bapak/ibu menyuruh 

anak-anak bapak/ibu melaksanakan 
shalat? 

Sering setiap waktu, lima 

waktu itu anak saya shalat, 
yang besar ya kalau yang kecil 

belum lah  

6 Apakah Bapak/Ibu  sering  mengajak anak 
shalat  berjamaah? 

Jarang sih, tapi kalau lima 
waktu alhamdulillah, tapi 
jarang berjamaah gitu kan 

soalnya kan bapak nya kerja 
kan 

7 Sejak anak usia berapa Bapak/Ibu 

membimbing/mengajarkan  shalat  
kepada anak? 

Belajarin shalat kelas 1 SD 

8 Bagaimana cara Bapak/Ibu mengajarkan 

dan membiasakan shalat pada anak? 

Kalau anak saya kan setiap 

adzan panggil R shalat kaya 
gitu, tapi kalau dulu pertama 
dulu kan masih membelajarin 

shalat, taunya dia shalat 
magrib-magrib aja. Tapi 

ditanyain terus kan R kalau 
sewaktu pulang sekolah shalat 
apa? Shalat zuhur. Habis 

pulang mengaji shalat apa? 
Ashar. Mau datangnya malam 
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No. Pertanyaan Jawaban 

shalat apa? Magrib. Mau 
sebelum tidur shalat apa? Isya. 

Kelas 1 sudah hafal itu, tapi ya 
namanya kekanakan kan 

bacanya al-fatihah aja. Yang 
penting kan sudah tau dia nya 
ini shalat ini, waktu shalatnya 

dia sudah tau kaya gitu. Kalau 
gerakan shalat itu iya dari 

kecil emang kaya gitu ngikutin 
gerakan shalat mulai dari usia 
3-4 tahun kan dia sudah mulai 

ngikutin gerakan-gerakan 

9 Apakah setiap waktu shalat, Bapak/Ibu 
memerintahkan anak untuk shalat? 

Setiap waktu, lima waktu itu 
anak saya shalat terus  

10 Bagaimana cara Bapak/Ibu dalam 

mengingatkan anak untuk shalat? 

Kalau anak saya kan setiap 

adzan saya panggil R shalat 
kaya gitu 

11 Bagaimana respon anak ketika 

diajak/disuruh shalat? 

Nurut aja, peasian aja 

12 Apakah yang membuat anak tidak 
melaksanakan shalat? 

Kalau anak saya sih paling 
nonton TV, jadi kalo dipanggil 
iya nanti nunggu iklan kaya 

gitu 

13 Apakah Bapak/Ibu memberi hukuman 
apabila anak tidak shalat? 

Gak pernah saya beri 
hukuman,cuma saya kalo dia 

gak shalat, terserah R takut 
gak sama Allah, bila R takut 
sama Allah kalo R bohong 

seandainya bilang R sudah 
shalat, seandainya belum 

emang dasar ibu gak tau tapi 
Allah tau gitu aja. Jadi dia 
takut sama Yang Kuasa aja. 

14 Seperti apa hukuman yang Bapak/Ibu 

berikan? 

- 

15 Apakah Bapak/Ibu memberikan hadiah 
apabila anak shalat? 

Gak pernah, puasa pun gak 
pernah saya kasih hadiah, gak 

pernah saya iming-imingi 
hadiah.  

16 Seperti apa hadiah yang bapak/ibu berikan 

kalau anak rajin melaksanakan shalat? 

- 

17 Apakah ada kendala/hambatan yang 
Bapak/Ibu hadapi  dalam  membiasakan 
shalat kepada anak? 

Itu tadi saya gak pernah 
mengajarin, istilahnya itu 
kemauan dia, jadi dia sampai 
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No. Pertanyaan Jawaban 

sekarang cuman kaya al-
fatihah, baca surat-surat 

pendek sudah, gak pernah 
memaksa istilahnya harus bisa 

harus bisa gitu, kan namanya 
anak ada tingkatannya, dari 
umurnya kan nanti dia 

mengetahui sendiri tapi kalo 
belajar shalat saya belikan 

tuntunan shalat lengkap, suruh 
dia belajar sendiri membaca 
kaya gitu. 

18 Apakah bapak/ibu melibatkan orang lain 

agar anak Bapak/Ibu terbiasa 
melaksanakan shalat? 

Iya dia belajar di sekolah, 

pasti di sekolahan itu pasti 
dibelajarin shalat kan sama 

gurunya. Tapi paling 
enggaknya kita di rumah 
sebagai orangtua yang utama 

kan yang ngajarin anaknya ya 
itu tadi dari umur 4 tahun 

sudah mulai diajakin shalat. 

19 Bagaimana Bapak/Ibu mengatur pergaulan 
anak? 

Saya batasi, mainnya saya 
batasi, dia main habis shalat 
ashar, sebelum itu dia pulang 

sekolah dia gak boleh main, 
dia belajar ngerjain PR. Tapi 

kalo hari Minggu dari pagi ke 
zuhur, nanti dengar ayatan dia 
pulang. Jadi sudah dibiasakan 

seperti itu. 
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WAWANCARA ORANG TUA ANAK USIA 7-12 TAHUN 

 

B. Keluarga Bapak T dan Ibu I 

Hari, Tanggal : 30 November 2021 

Nama Anak : L 

Usia Anak : 7 tahun 

No. Pertanyaan Jawaban 

1 Boleh saya tahu siapa nama bapak/Ibu? I ,lawan ngaran abahnya T 

2 Bapak/ibu pernah sekolah di mana saja 
dan sampai tingkat apa? 

SMP, amun abahnya SD aja 

3 Apa pekerjaan Bapak/Ibu? Aku kada begawi, abahnya kaya 

begawi buruh ai 

4 Menurut Bapak/Ibu apakah penting 
membiasakan shalat kepada anak? 

Hiih penting 

5 Seberapa sering bapak/ibu menyuruh 

anak-anak bapak/ibu melaksanakan 
shalat? 

Rancak ai 

6 Apakah Bapak/Ibu  sering  mengajak 
anak shalat  berjamaah? 

Hiih  

7 Sejak anak usia berapa Bapak/Ibu 

membimbing/mengajarkan  shalat  
kepada anak? 

Mulai umur 7 tahun ni ai, 

hanyar ja 

8 Bagaimana cara Bapak/Ibu mengajarkan 

dan membiasakan shalat pada anak? 

Kaya sembahyang orang tuha 

ai dicontohkan dilihatakan 
lawan inya, inya balum tapi 

lancar jua lagi membaca nya 

9 Apakah setiap waktu shalat, Bapak/Ibu 
memerintahkan anak untuk shalat? 

Hiih disuruhi 

10 Bagaimana cara Bapak/Ibu dalam 
mengingatkan anak untuk shalat? 

Disuruh sembahyang kaya itu 
pang, sembahyang nak kaya itu 

11 Bagaimana respon anak ketika 
diajak/disuruh shalat? 

Menurut ai,tapi kaya itu pang 
kanakan bahnu menggawi 
bahnu kada 

12 Apakah yang membuat anak tidak 

melaksanakan shalat? 

Ngarannya kenanakan bahnu 

hakun sembahyang bahnu kada 
ai inya 

13 Apakah Bapak/Ibu memberi hukuman 

apabila anak tidak shalat? 

Mun kada sembahyang lada di 

apa-apai ai, ditagur ai dipadahi 
aja  

14 Seperti apa hukuman yang Bapak/Ibu - 
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No. Pertanyaan Jawaban 

berikan? 

15 Apakah Bapak/Ibu memberikan hadiah 
apabila anak shalat? 

Kadada ai jua dibari hadiah, 
tapi bilanya menggawi ya dipuji 

ai pintarnya kaya itu 

16 Seperti apa hadiah yang bapak/ibu 
berikan kalau anak rajin melaksanakan 

shalat? 

- 

17 Apakah ada kendala/hambatan yang 
Bapak/Ibu hadapi  dalam  membiasakan 

shalat kepada anak? 

Ngalih ai kenanakan ni kaya 
bahnu hakun sembahyang 

bahnu kada, mun kada 
kehandak inya 

18 Apakah bapak/ibu melibatkan orang 
lain agar anak Bapak/Ibu terbiasa 

melaksanakan shalat? 

Kami ai kuitan yang 
melajarinya,inya balum masuk 

sekolah lagi 

19 Bagaimana Bapak/Ibu mengatur 
pergaulan anak? 

Dibatasi ai bakawanan, bilanya 
adzan dah disuruh bulik ai, 

bulik inya 
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WAWANCARA ORANG TUA ANAK USIA 7-12 TAHUN 

 

C. Keluarga Bapak I dan Ibu S 

Hari, Tanggal : 30 November 2021 

Nama Anak : M 

Usia Anak : 11 tahun 

No. Pertanyaan Jawaban 

1 Boleh saya tahu siapa nama bapak/Ibu? S, abahnya I 

2 Bapak/ibu pernah sekolah di mana saja 
dan sampai tingkat apa? 

Aku sampai madrasah SD 
haja, amun abahnya MTs 

kelas 2 ampih 

3 Apa pekerjaan Bapak/Ibu? Abahnya gawian swasta, mun 
aku ibu rumah tangga ai 

4 Menurut Bapak/Ibu apakah penting 

membiasakan shalat kepada anak? 

Wajib, amun keringanan hati 

nya 

5 Seberapa sering bapak/ibu menyuruh 
anak-anak bapak/ibu melaksanakan 
shalat? 

Rancak ai, urangnya banar ai 
kada handak tekadang mau 
terkadang kada, tergantung 

anaknya ai 

6 Apakah Bapak/Ibu  sering  mengajak anak 
shalat  berjamaah? 

Jarang mun di rumah,mun 
lawan Amat(sepupu) rajin 

sembahyang bedua 

7 Sejak anak usia berapa Bapak/Ibu 
membimbing/mengajarkan  shalat  kepada 
anak? 

Mulai SD ai melajari 

8 Bagaimana cara Bapak/Ibu mengajarkan 
dan membiasakan shalat pada anak? 

Inya dilajari lo disekolahan, 
gurunya yang melajari. Mun 
di rumah rancak ai disuruhi, 

amun kuitan ni kadada pang 
handak mencobloskan anak 

9 Apakah setiap waktu shalat, Bapak/Ibu 

memerintahkan anak untuk shalat? 

Iya  

10 Bagaimana cara Bapak/Ibu dalam 
mengingatkan anak untuk shalat? 

Iya disuruhi ai rajin 

11 Bagaimana respon anak ketika 

diajak/disuruh shalat? 

Tekadang mau tekadang kada 

12 Apakah yang membuat anak tidak 
melaksanakan shalat? 

Tekana inya pemalas ai, 
tekana inya kulir 

13 Apakah Bapak/Ibu memberi hukuman 
apabila anak tidak shalat? 

Kada papa ai, paling dimamai 
biasa, mun dipukul kada 
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No. Pertanyaan Jawaban 

14 Seperti apa hukuman yang Bapak/Ibu 
berikan? 

- 

15 Apakah Bapak/Ibu memberikan hadiah 

apabila anak shalat? 

Kadada ai, biasa ai 

16 Seperti apa hadiah yang bapak/ibu berikan 
kalau anak rajin melaksanakan shalat? 

- 

17 Apakah ada kendala/hambatan yang 

Bapak/Ibu hadapi  dalam  membiasakan 
shalat kepada anak? 

Iya itu pang kandala nya tadi 

tekadang mau inya tekadang 
kada 

18 Apakah bapak/ibu melibatkan orang lain 

agar anak Bapak/Ibu terbiasa 
melaksanakan shalat? 

Hiih guru jua ai tekadang. 

Amun di sekolahan jadi anak 
ibu, bila di rumah jadi anak 
mama 

19 Bagaimana Bapak/Ibu mengatur pergaulan 

anak? 

Mun malam hanyar dibatasi, 

amun siang ni kada jua 
dibatasi, tekadang dicarii atau 

di ambili. Bila sampai 
waktunya sembahyang 
disuruhi, cuma kita kada kawa 

memaksa anak, kada kawa 
kehandak kita aja. kena ada 

aja wayahnya, walaupun kada 
disuruh gin, inya ingat 
surangan. Nah itu terkadang 

inya ingat tekadang 
diingatakan. 
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WAWANCARA ORANG TUA ANAK USIA 7-12 TAHUN 

 

D. Keluarga Bapak A dan Ibu H 

Hari, Tanggal : 7  Desember 2021 

Nama Anak : S 

Usia Anak : 10 tahun 

No. Pertanyaan Jawaban 

1 Boleh saya tahu siapa nama bapak/Ibu? H, abahnya ngarannya A 

2 Bapak/ibu pernah sekolah di mana saja dan 

sampai tingkat apa? 
Aku sampai Tsanawiyah, 

abahnya SD 

3 Apa pekerjaan Bapak/Ibu? Abahnya buruh amun aku 

kada begawi 

4 Menurut Bapak/Ibu apakah penting 
membiasakan shalat kepada anak? 

Penting ai 

5 Seberapa sering bapak/ibu menyuruh 
anak-anak bapak/ibu melaksanakan 
shalat? 

Hiih rancak disuruh 

6 Apakah Bapak/Ibu  sering  mengajak anak 

shalat  berjamaah? 
Jarang, jadi sembahyang 

surangan-surangan aja 

7 Sejak anak usia berapa Bapak/Ibu 

membimbing/mengajarkan  shalat  kepada 
anak? 

Mulai kelas 1 SD 

8 Bagaimana cara Bapak/Ibu mengajarkan dan 
membiasakan shalat pada anak? 

ini kakanya melajari, 

meumpati kakanya 
sembahyang ai, tekadang 

bejamaah lawan kaka nya,  
amun gerakan meumpati 
kaka nya ai,mun bacaan 

balum bisa lagi, sepalih-
palih aja bisa 

9 Apakah setiap waktu shalat, Bapak/Ibu 

memerintahkan anak untuk shalat? 
Hiih di suruhi  

10 Bagaimana cara Bapak/Ibu dalam 
mengingatkan anak untuk shalat? 

Ku suruh bulik ai, sadang 
urang bang sudah jarku, 

bulik ai inya, menggawi ai 
sembahyang inya 

11 Bagaimana respon anak ketika 

diajak/disuruh shalat? 
Bediam ai inya, kada sarik 
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No. Pertanyaan Jawaban 

ai, menurut haja,di gawi 

nya ai 

12 Apakah yang membuat anak tidak 
melaksanakan shalat? 

Uyuh jar nya keuyuhan, bila 
kada kulir menggawi ai inya 

13 Apakah Bapak/Ibu memberi hukuman 
apabila anak tidak shalat? 

Disariki haja, kada bisa di 
pukul 

14 Seperti apa hukuman yang Bapak/Ibu 

berikan? 
- 

15 Apakah Bapak/Ibu memberikan hadiah 
apabila anak shalat? 

Kada jua 

16 Seperti apa hadiah yang bapak/ibu berikan 

kalau anak rajin melaksanakan shalat? 
- 

17 Apakah ada kendala/hambatan yang 
Bapak/Ibu hadapi  dalam  membiasakan 

shalat kepada anak? 

Kadada ai, anaknya 
pendapatan haja, wayah 

kulir uyuh haja. Bilanya 
bealasan kulir uyuh itu aja. 

Mun masalah anu tu 
(sembahyang) lakas dapat 
haja inya dilajari 

18 Apakah bapak/ibu melibatkan orang lain 
agar anak Bapak/Ibu terbiasa melaksanakan 
shalat? 

Hiih, lawan kaka lawan 
sepupunya melajari 

sembahyangan  

19 Bagaimana Bapak/Ibu mengatur pergaulan 
anak? 

Hiih bebatas, urang bang 
bulik jar ku, bila kada, 

jangan lawas bejalan 
bekawan 
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Lampiran 8: Dokumentasi Penelitian 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kantor Desa Kintapura 

Wawancara dengan Staf Desa 

 

 

 

 
Wawancara dengan Ibu Y   Wawancara dengan Ibu I 
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Wawancara dengan Ibu S 

 

 

Wawancara dengan Ibu H 
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