
 

 

LAMPIRAN-LAMPIRAN 

Lampiran I: Daftar Terjemah 

Ayat Alquran  

NO. BAB HAL AYAT/NO KUTIPAN TERJEMAHAN 

1 I  1  59 QS. Al-Ahzab “Wahai Nabi! 

Katakanlah kepada isteri-

isterimu, anak-anak 

perempuanmu, isteri-

isteri orang mukmin, 

Hendaklah mereka 

menutupkan jilbabnya ke 

seluruh tubuh mereka. 

Yang demikian itu agar 

mereka lebih mudah 

untuk dikenali, sehingga 

mereka tidak diganggu. 

Dan Allah Maha 

Pengampun, Maha 

Penyayang”. 

2 II 22 26 QS. Al-A’raf “Wahai anak cucu 

Adam! Sesungguhnya 

Kami telah menyediakan 

pakaian untuk menutupi 

auratmu dan untuk 

perhiasan bagimu. Tetapi 

pakaian takwa, itulah 

yang lebih baik. 

Demikianlah sebagian 

tanda-tanda kekuasaan 

Allah, mudahn-mudahan 

mereka ingat  

3 IV 62 59 QS. Al-Ahzab “Wahai Nabi! 

Katakanlah kepada isteri-

isterimu, anak-anak 

perempuanmu, isteri-

isteri orang mukmin, 

Hendaklah mereka 

menutupkan jilbabnya ke 

seluruh tubuh mereka. 

Yang demikian itu agar 

mereka lebih mudah 

untuk dikenali, sehingga 

mereka tidak diganggu. 

Dan Allah Maha 

69  
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Pengampun, Maha 

Penyayang”. 

4 IV` 64 55 QS. Az-Zariyat “Dan tetaplah memberi 

peringatan, karena 

sesungguhnya peringatan 

itu bermanfaat bagi 

orang-orang mukmin”. 
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Lampiran II: Pedoman Pengumpulan Data 

A. PEDOMAN WAWANCARA 

1. Untuk Anak 

a. Bagaimana cara orang tua adik memberikan dukungan terhadap pemakaian 

Jilbab? 

b. Bagaimana orang tua adik menjelaskan bahwa berjilbab itu wajib ketika 

sudah Baligh?  

c. Bagaimana cara orang tua adik mencontohkan menggunakan jilbab pada 

kehidupan sehari-hari? 

d. Bagaimana cara orang tua adik memberikan nasihat agar mau menutup 

aurat? 

e. Bagaimana cara orang tua adik memberikan hukuman jika tidak 

menggunakan Jilbab ketika keluar rumah? 

f. Bagaimana cara orang tua adik memberikan apresiasi dalam penggunaan 

Jilbab? 

 

2. Untuk Orang Tua 

a. Bagaimana cara bapak/ibu dalam membiasakan anak untuk menggunakan 

Jilbab? 

b. Siapa yang lebih sering mengingatkan dan membimbing untuk  

menggunakan Jilbab? 

c. Apakah ibu selalu mencontohkan dengan menggunakan Jilbab sehari-

sehari pada anak?  
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d. Apakah anak terbiasa menggunakan Jilbab atas   kesadaran dirinya sendiri? 

e. Apakah bapak/ibu memberikan sanksi atau hukuman jika anak tidak ingin 

menggunakan Jilbab? Lalu sanksi atau hukuman apa yang bapak/ibu 

berikan? 

f. Apakah ada kendala ketika bapak/ibu ketika memberikan arahan untuk 

berjilbab pada  anak? Misalnya anak selalu beralasan panas ketika 

menggunakan Jilbab? 

g. Apakah bapak/ibu mempunyai waktu luang untuk memberikan penjelasan 

pada anak bahwa menggunakan Jilbab itu wajib ketika sudah Baligh? 

h. Bagaimana sikap anak ketika bapak/ibu suruh untuk menggunakan Jilbab 

ketika keluar rumah? 

i. Apakah ada faktor penghambat dan pendukung ketika bapak/ibu 

membiasakan berjilbab pada anak? 

 

B. PEDOMAN OBSERVASI 

Peneliti mengamati secara langsung suasana di Desa Pandahan terhadap 

bimbingan pembiasaan menggunakan Jilbab yang dilakukan orang tua. 

 

C. PEDOMAN DOKUMENTASI 

a. Dokumen mengenai letak geografis Desa Pandahan RT 01 Kabupaten 

TanahLaut. 

b. Dokumen mengenai jumlah penduduk Desa Pandahan RT  01 Kecamatan 

Bati-Bati Kabupaten Tanah Laut. 
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c. Dokumen mengenai lembaga pendidikan dan sarana ibadah Desa 

Pandahan Kecamatan Bati-Bati Kabupaten  Tanah Laut. 

d. Mayoritas pencaharian atau pekerjaan penduduk di Desa Pandahan RT 01 

Kecamatan Bati-Bati Kabupaten Tanah Laut. 

e. Foto suasana saat kebiasaan anak ketika menggunakan Jilbab. 

f. Foto saat melakukan wawancara kepada orang tua, anak atau informan 

terkait. 
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Lampiran III: Dokumentasi Penelitian 

Wawancara dengan Ibu A (Subjek Penelitian) dan anak AF 
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Wawancara dengan Ibu D (Subjek Penelitian) dan anak N 
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Wawancara dengan Ibu M (Subjek Penelitian) dan anak EA 
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Wawancara dengan Ibu H (Subjek Penelitian) dan anak A 
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Wawancara dengan Ibu I (Subjek Penelitian) dan anak MM 

 

Suasana remaja puteri di Desa Pandahan RT 01 
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Lampiran IV: Surat Keterangan Penunjukkan Pembimbing 
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Lampiran V: Surat Keterangan Selesai Seminar 
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Lampiran VI: Catatan Seminar Proposal 

CATATAN SEMINAR PROPOSAL SKRIPSI 

Nama : Istiqomah 

NIM : 180101011051 

Program Studi : Pendidikan Agama Islam 

Judul Proposal Skripsi : Peran Orang Tua dalam Membiasakan Berjilbab pada  

   Anak Usia Remaja Puteri di Desa Pandahan RT 01 

   Kecamatan Bati-Bati Kabupaten Tanah Laut 

Dosen Pembimbing : Muhdi, M. Ag. 

   Miftahul Aula Saadah, S. Psi, M. Psi, Psikolog. 

Catatan Hasil Seminar : Istiqomah 

No Catatan/saran Penanggap No Catatan/saran Dosen 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Penanggap Utama :  

- Pada bagian cover bisa 

disesuaikan lgi dengan buku 

pedoman  

- Pada cover pertama nim 

dihilangkan dan untuk cover 

sampul luar cukup 

cantumkan nama perguruan 

serta tahunnya saja  

- Setiap Paragraf masuk 

kedalam itu 1,2 spasi dan 

disamaratakan semuanya 

mulai bab 1 sampai 3  

- Pada bagian catatan kaki bisa 

diberi jarak antar kutipan  

- Penulisan catatn kaki bisa 

disesuaikan lgi dengan buku 

pedoman  

- Sebaiknya menggunakan 

referensi yang update  

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Muhdi,  M. Ag (konten dan 

metodologi): 

- Judul sebaiknya dirubah : 

PERAN ORANGTUA 

DALAM 

MEMBIASAKAN 

BERJILBAB PADA 

ANAK  REMAJA 

PUTERI DI DESA 

PANDAHAN RT 01 

KECAMATAN BATI-

BATI KABUPATEN 

TANAH LAUT 

- Definisi operasional yang 

ada pada proposal masih 

bersifat 

nominal/pengertian 

konsep. Definisi itu 

dikatakan operasional bila 

: 

a. Definisi tdk perkata, 

tapi peristilah, misalnya : 

“Peran orang tua”. 

Definisi membantu 
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2 

 

 

 

 

 

 

 

 3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Penggunaan EYD 

diperhatikan lagi.  

 

 

Penanggap 1: 

- Catatan kaki perlu 

diperhatikan lagi. 

- Tanda (titik, koma) juga 

harus diperhatikan.  

- Cari referensi yang lebih 

update 

 

 

Penanggap 2:  

- Di setiap akhir footnote beri 

titik, begitu pula dengan 

daftar pustakanya.  

- Bagian footnote lagi, Setelah 

nama penerbit, beri tanda 

koma.  

- Sekedar saran untuk saudari 

Istiqomah, agar lebih 

memperhatian teknik 

penulisan footnote dan daftar 

pustaka, sesuai dengan buku 

pedoman penulisan skripsi 

FTK. 

- Ada beberapa kata yang 

tanpa spasi, contohnya pada 

halaman 5, yaitu (orangtua) 

harusnya orang(spasi)tua, 

serta halaman 12, yaitu 

(dalamperkembangan) 

harusnya 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

pembaca untuk 

memahami maksud judul. 

- Pada bagian penelitian 

terdahulu belum 

dijelaskan berbedaan 

substansial antara 

penelitian terdahulu 

tersebut dengan penelitian 

yang akan dilakukan 

peneliti sehingga terlihat 

suatu kebaruan yang 

belum pernah diteliti 

orang. 

- Subyek penelitian tidak 

perlu disebutkan 

pembatasan 6 kepala 

keluarga sebab dalam 

penelitian kualitatif tidak 

dikenal populasi dan 

sampel. 

- Perlu diingat dalam 

analisis di samping 

menarik kesimpulan 

dengan menggunakan 

metode induktif, yaitu 

menarik kesimpulan dari 

hal-hal yang sifatnya 

khusus kepada hal-hal 

yang bersifat umum, juga 

hendaklah dikaitkan 

dengan teori yang tertera 

pada landasan teori yang 

bersesuaian. 
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4 

 

 

 

 

 

 

 

 

dalam(spasi)perkembangan, 

dan masih ada lagi yg 

lainnya. Nah saran untuk 

saudari, agar lebih 

memperhatikan juga dalam 

hal ini.  

- Setelah titik, kata selanjutnya 

harus di awali huruf kapital. 

- Yang terakhir, tolong 

diperhatikan lagi dalam 

pengetikan kata, banyak ada 

yang typo. Seperti pada 

halaman 6,  kata Allah 

tertulis Alla, dan pada 

halaman 25, kata ilmiah 

tertulis imiah, nah saran 

untuk saudari, agar lebih 

memperhatikan juga dalam 

hal ini.  

 

Penanggap 3: 

Dari segi pemilihan judul dan segi 

penulisan sudah bagus dan baik. 

Namun penulis sebaiknya lebih 

memperhatikan lagi kata yang harus 

nya dipisah namun disambung, kata 

disambung namun dipisah. Dan juga 

masih ada bebrapa kata yang typo 

2 Miftahul Aula Sa’adah, S. Psi, M. 

Psi, Psikolog (teknik bahasa dan 

penulisan): 

1. Setiap awal BAB letak 

penomoran di bawah, 

halaman selanjutnya baru 

di atas 

2. Batasan definisi 

operasional usia remaja 

putri yang menjadi subjek 

penelitian? Dari usia 

berapa sampai berapa? 

3. Fokus penelitian : Faktor 

pendukung dan 

penghambat peran 

orangtua………(punya 

kamu faktor penghambat 

dan tertinggal kata peran)  

4. Tujuan penelitian : 

Tertinggal kata peran 

5. Dari jangan diawal 

paragraph, diganti 

redaksinya menjadi 

berdasarkan (hal.8) 

6. Halaman 9 : (Penelitian 

Terdahulu) Kemukakan 

setiap hasil penelitian 

terdahulu punya orang 

lain, bagaimana 

kesimpulan hasil 

penelitian orang lain 

tersebut. 
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7. Setiap selesai kutipan 

hasil penelitian terdahulu 

punya orang lain, kamu 

beri footnote. Lihat buku 

pedoman halaman 30 

bagaimana menulis 

footnote yang bersumber 

dari skripsi. Yang dicetak 

miring tulisan skripsi, 

bukan judulnya  

8. Konsisten menggunakan 

istilah peneliti. Control G 

(Replace) semua kata 

penulis menjadi peneliti 

9. Setiap hasil penelitian 

orang lain, kamu analisis 

apa yang menjadi 

persamaan dan perbedaan 

antara penelitian orang 

lain dengan penelitian 

punya kamu. Sehingga 

terlihat kebaharuan atau 

originalitas penelitian 

kamu 

10. Halaman 11 : (Sistematika 

Penulisan), Jangan 

menggunakan istilah 

desain proposal tetapi 

ganti aja menjadi skripsi 

11. Halaman 11 : (Sistematika 

Penulisan), BAB II : 
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Sesuaikan dengan apa 

yang kamu tulis di BAB II 

12. Halaman 21: Footnote 

nomor 12 (Yang dicetak 

miring tulisan skripsi saja. 

Judulnya tidak).  Lihat 

buku pedoman halaman 

30 

13. Halaman 26 : (Objek 

Penelitian). Faktor 

pendukung dan 

penghambat (ganti redaksi 

faktor yang 

mempengaruhi karena 

istilah dalam penelitian 

kuantitatif) 

14. Halaman 28 : (TPD 

Observasi dan 

wawancara). Faktor 

pendukung dan 

penghambat (ganti redaksi 

faktor yang 

mempengaruhi karena 

istilah dalam penelitian 

kuantitatif) 

15. Halaman 29 : Matriks. 

Faktor pendukung dan 

penghambat (ganti redaksi 

faktor yang 

mempengaruhi karena 

istilah dalam penelitian 



86 

 

 

 

 

  

kuantitatif) 

16. Halaman 30 : Analisis 

Data. Faktor pendukung 

dan penghambat (ganti 

redaksi faktor yang 

mempengaruhi karena 

istilah dalam penelitian 

kuantitatif) 

17. Halaman 32: Prosedur 

Penelitian. Jangan 

menggunakan istilah 

responden 

18. Halaman 33 : Daftar 

Pustaka. Lihat buku 

pedoman bagaimana cara 

menulis dafrar pustaka. 

Punya kamu keliru. 

Setelah selesai satu daftar 

pustaka maka diberi tanda 

titik 
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Lampiran VII: Lembar Konsultasi Bimbingan Skripsi 
 
 
 
 

 

LEMBAR 

KONSULTASI 
 

 

DOSEN PEMBIMBING 

BIDANG KONTEN & METODOLOGI 
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Bimbingan 

Ke- 

Tanggal  Catatan Dosen Pembimbing 

Bidang Konteng dan Metodologi 

TTD 

1 1/07/2021  Judul sebaiknya dirubah : 

PERAN ORANGTUA 

DALAM 

MEMBIASAKAN 

BERJILBAB PADA 

ANAK  REMAJA PUTERI 

DI DESA PANDAHAN 

RT 01 KECAMATAN 

BATI-BATI 

KABUPATEN TANAH 

LAUT 

 Definisi operasional yang 

ada pada proposal masih 

bersifat nominal/pengertian 

konsep. Definisi itu 

dikatakan operasional bila : 

a. Definisi tdk perkata, tapi 

peristilah, misalnya : 

“Peran orang tua”. Definisi 

membantu pembaca untuk 

memahami maksud judul. 

 Pada bagian penelitian 

terdahulu belum dijelaskan 

berbedaan substansial 

antara penelitian terdahulu 

tersebut dengan penelitian 

yang akan dilakukan 

peneliti sehingga terlihat 

suatu kebaruan yang belum 

pernah diteliti orang. 

 Subyek penelitian tidak 

perlu disebutkan 

pembatasan 6 kepala 

keluarga sebab dalam 

penelitian kualitatif tidak 

dikenal populasi dan 

 

 

 

 

 

 

 



89 

 

 

 

sampel.  

 Perlu di ingat dalam 

analisis di samping 

menarik kesimpulan 

dengan menggunakan 

metode induktif, yaitu 

menarik kesimpulan dari 

hal-hal yang sifatnya 

khusus kepada hal-hal 

yang bersifat umum, 

juga hendaklah dikaitkan 

dengan teori yang tertera 

pada landasan teori yang 

bersesuaian. 

2 9/12/2021  Silahkan lanjur riset. 

 Instrumen Penelitian, 

untuk wawancara 

dengan anak kata “anda” 

rubah menjadi “adik”. 

 Ingat instrumen harus 

sama dengan fokus 

penelitian 

 

 

 

4 27/12/2021  Silahkan daftar sidang 

munaqasyah 
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\  

LEMBAR 

KONSULTASI 

 

 

DOSEN PEMBIMBING 

BIDANG BAHASA & TEKNIK PENULISAN
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Bimbingan 

Ke- 

Tanggal  Catatan Dosen Pembimbing 

Bidang Teknik dan Penulisan 

TTD 

1 29/05/2021  Setiap awal BAB letak 

penomoran di bawah, 

halaman selanjutnya 

baru di atas. 

 Batasan definisi 

operasional usia remaja 

yang menjadi subjek 

penelitian? Dari usia 

berapa?. 

 Fokus penelitian: faktor 

pendukung dan 

penghambat peran orang 

tua......(punya kamu 

faktor penghambat dn 

tertinggal kata peran). 

 Tujuan penelitian: 

tertinggal kata peran. 

 Dari jangan di awal 

paragraf, diganti 

redaksinya menjadi 

berdasarkan (hal 8) 

 Halaman 9: (penelitian 

terdahulu) kemukakan 

setiap hasil penelitian 

terdahulu punya orang 

lain, bagaimana 

kesimpulan hasil 

penelitian orang lain 

tersebut. 

 Setiap selesai kutipan 

hasil penelitian terdahulu 

punya orang lain, kamu 

beri footnote lihat buku 

pedoman hal 30 

bagaimana menulis 

footnote yang bersumber 

dari skripsi. Yang 

dicetak miring tulisan 

skripsi bukan judul. 

 Konsisten menggunakan  

kata peneliti. Control G 

(replace) semua kata 

penulis menjadi peneliti. 
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 Halaman 11: 

(sistematika penulisan), 

jangan menggunakan 

istilah desain proposal 

tetapi ganti aja menjadi 

skripsi. 

 Halaman 11 : 

(Sistematika Penulisan), 

BAB II : Sesuaikan 

dengan apa yang kamu 

tulis di BAB II 

 Halaman 21: Footnote 

nomor 12 (Yang dicetak 

miring tulisan skripsi 

saja. Judulnya tidak).  

Lihat buku pedoman 

halaman 30Halaman 26 : 

(Objek Penelitian). 

Faktor pendukung dan 

penghambat (ganti 

redaksi faktor yang 

mempengaruhi karena 

istilah dalam penelitian 

kuantitatif) 

 Halaman 28 : (TPD 

Observasi dan 

wawancara). Faktor 

pendukung dan 

penghambat (ganti 

redaksi faktor yang 

mempengaruhi karena 

istilah dalam penelitian 

kuantitatif) 

 Halaman 29 : Matriks. 

Faktor pendukung dan 

penghambat (ganti 

redaksi faktor yang 

mempengaruhi karena 

istilah dalam penelitian 

kuantitatif) 

 Halaman 30 : Analisis 

Data. Faktor pendukung 

dan penghambat (ganti 

redaksi faktor yang 

mempengaruhi karena 

istilah dalam penelitian 
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kuantitatif) 

 Halaman 32: Prosedur 

Penelitian. Jangan 

menggunakan istilah 

responden 

 Halaman 33 : Daftar 

Pustaka. Lihat buku 

pedoman bagaimana 

cara menulis dafrar 

pustaka. Punya kamu 

keliru. Setelah selesai 

satu daftar pustaka maka 

diberi tanda titik. 

2 01/07/2021  Setiap awal BAB letak 

penomoran di bawah, 

halaman selanjutnya 

baru di atas. 

 Batasan definisi 

operasional usia remaja 

yang menjadi subjek 

penelitian? Dari usia 

berapa?. 

 Fokus penelitian: faktor 

pendukung dan 

penghambat peran orang 

tua......(punya kamu 

faktor penghambat dn 

tertinggal kata peran). 

 Tujuan penelitian: 

tertinggal kata peran. 

 Dari jangan di awal 

paragraf, diganti 

redaksinya menjadi 

berdasarkan (hal 8) 

 Halaman 9: (penelitian 

terdahulu) kemukakan 

setiap hasil penelitian 

terdahulu punya orang 

lain, bagaimana 

kesimpulan hasil 

penelitian orang lain 

tersebut. 

 Setiap selesai kutipan 

hasil penelitian terdahulu 

punya orang lain, kamu 
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beri footnote lihat buku 

pedoman hal 30 

bagaimana menulis 

footnote yang bersumber 

dari skripsi. Yang 

dicetak miring tulisan 

skripsi bukan judul. 

 Konsisten menggunakan  

kata peneliti. Control G 

(replace) semua kata 

penulis menjadi peneliti. 

 Halaman 11: 

(sistematika penulisan), 

jangan menggunakan 

istilah desain proposal 

tetapi ganti aja menjadi 

skripsi. 

 Halaman 11 : 

(Sistematika Penulisan), 

BAB II : Sesuaikan 

dengan apa yang kamu 

tulis di BAB II 

 Halaman 21: Footnote 

nomor 12 (Yang dicetak 

miring tulisan skripsi 

saja. Judulnya tidak).  

Lihat buku pedoman 

halaman 30Halaman 26 : 

(Objek Penelitian). 

Faktor pendukung dan 

penghambat (ganti 

redaksi faktor yang 

mempengaruhi karena 

istilah dalam penelitian 

kuantitatif) 

 Halaman 28 : (TPD 

Observasi dan 

wawancara). Faktor 

pendukung dan 

penghambat (ganti 

redaksi faktor yang 

mempengaruhi karena 

istilah dalam penelitian 

kuantitatif) 

 Halaman 29 : Matriks. 

Faktor pendukung dan 
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penghambat (ganti 

redaksi faktor yang 

mempengaruhi karena 

istilah dalam penelitian 

kuantitatif) 

 Halaman 30 : Analisis 

Data. Faktor pendukung 

dan penghambat (ganti 

redaksi faktor yang 

mempengaruhi karena 

istilah dalam penelitian 

kuantitatif) 

 Halaman 32: Prosedur 

Penelitian. Jangan 

menggunakan istilah 

responden 

 Halaman 33 : Daftar 

Pustaka. Lihat buku 

pedoman bagaimana 

cara menulis dafrar 

pustaka. Punya kamu 

keliru. Setelah selesai 

satu daftar pustaka maka 

diberi tanda titik. 

3 24/12/2021  Instrumen penelitian, 

berikan pertanyaan yang 

luas agar mereka lebih 

leluasa menjawab 

 Silahkan lanjut riset. 

 

 

 

4 27/12/2021  Judulnya dibuat font 13 

saja, biar tulisan PADA 

nya ke bawah (Pada 

Anak Usia Remaja)  

 Daftar isi dilengkapi, 

dibuat seperti siap maju 

sidang skripsi 

 Daftar pustaka dicek 

lagi, kalau lebih dari satu 

baris maka dibuat 1 spasi 

 Silahkan daftar sidang. 
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Lampiran VIII: Surat Riset Dekan Fakultas Tarbiyah dan Keguruan 
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Lampiran IX: Surat Izin Riset dari Kepala Desa Pandahan 
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Lampiran X: Surat Selesai Riset dari Kepala Desa Pandahan 
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Lampiran XI: Surat Selesai Ujian Komprehensif 
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Lampiran XII: Surat Selesai Bimbingan 
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Lampiran XIII: Daftar Riwayat Hidup 

DAFTAR RIWAYAT HIDUP 

1. Nama Lengkap : Istiqomah 

2. Tempat dan Tanggal Lahir : Tanah Laut, 20 Februari 2000 

3. Agama : Islam  

4. Kebangsaan : Indonesia 

5. Jenis Kelamin : Perempuan 

6. Status Perkawinan : Belum Kawin 

7. Alamat : Jl. A. Yani Km. 28 RT/RW 01 Desa  

   Pandahan Kec. Bati-Bati Kab. Tanah Laut 

8. Pendidikan 

a. SDN Pandahan 2 

b. MTsS Darul Amanah 

c. SMAN 1 Bati-Bati 

d. Fakultas Tarbiyah dan Keguruan UIN Antasari Banjarmasin 

Jurusan Pendidikan Agama Islam Konsentrasi Akidah Akhlak 

Program S1 Angkatan 2018 

9. Organisasi : LDK Nurul Fata Antasari Banjarmasin 

10. Nama Orang Tua   

a. Ayah 

Nama : Samlan 

Pekerjaan : Wiraswasta 

Alamat : Jl. A. Yani Km. 28 RT/RW 01 Desa  
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   Pandahan Kec. Bati-Bati Kab. Tanah Laut 

b. Ibu 

Nama : Haniah 

Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga 

Alamat : Jl. A. Yani Km. 28 RT/RW 01 Desa  

   Pandahan Kec. Bati-Bati Kab. Tanah Laut 

11. Saudara 

Nama : - Rumiani 

   - Nurul Hikmah 

 

 

   Pandahan, 02 Januari 2022 

   Penulis 

 

 

   Istiqomah 


