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LAMPIRAN I 

DAFTAR TERJEMAH 
 
QS. At-Tahrim : 6 "Wahai orang-orang yang beriman! Peliharalah 

dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan 

bakarnya adalah manusia dan batu; penjaganya 

malaikat-malaikat yang kasar, dan keras, yang tidak 

durhaka kepada Allah terhadap apa yang Dia 

perintahkan kepada mereka dan selalu mengerjakan 

apa yang diperintahkan. 

QS. Al- -7 Dan orang yang memelihara kemaluannya , 

kecuali terhadap istri-istri mereka atau hamba 

sahaya yang mereka miliki; maka sesungguhnya 

mereka tidak tercela.  

Tetapi barang siapa mencari di balik itu (zina, dan 

sebagainya), maka mereka itulah orang-orang yang 

melampaui batas." 
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LAMPIRAN II 
GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN 

Alamat Subjek Penelitian  

 Tabel LII.1: Alamat Penelitian 

No Nama Alamat Lengkap 

1.  Keluarga A dan MA JL. Kapuas RT.01 RW.01, Kecamatan 

Selat, Keluarahan Selat Tengah 

2.  Keluarga H dan S JL. Kapuas RT.01 RW.01, Kecamatan 

Selat, Kelurahan Selat tengah  

3.  Keluarga F dan AQ JL. Kapuas RT. 01 RW.01, Kecamatan 

Selat, Kelurahan Selat tengah. 

4.  Keluarga R dan I JL. Kapuas RT.01 RW.01, Kecamatan 

Selat, Kelurahan Selat tengah. 

 

Jumlah Penduduk Kelurahan Selat Tengah 

Tabel LII.2 : Jumlah penduduk 

No RT Laki-laki Perempuan Jumlah 

1.  RT.1 161 142 303 

2.  RT.2 97 103 200 

3.  RT.3 178 208 386 

4.  RT.4 115 119 234 

5.  RT.5 79 90 169 

6.  RT.6 75 69 144 

7.  RT.7 52 64 116 

8.  RT.8 142 151 293 
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9.  RT.9 56 44 100 

10.  RT.10 69 66 135 

11.  RT.11 69 69 138 

12.  RT.12 55 71 126 

13.  RT.13 75 90 165 

14.  RT.14 68 88 156 

15.  RT.15 97 92 189 

16.  RT.16 99 89 188 

17.  RT.17 170 186 356 

18.  RT.18 139 129 268 

19.  RT.19 131 120 251 

20.  RT.20 199 194 393 

21.  RT.21 134 134 268 

22.  RT.22 128 118 246 

23.  RT.23 115 108 223 

24.  RT.24 223 92 315 

25.  RT.25 398 378 776 

26.  RT.26 580 665 1.245 

27.  RT.27 67 71 138 

28.  RT.28 70 72 142 

29.  RT.29 201 191 392 

30.  RT.30 84 72 156 
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31.  RT.31 116 138 254 

32.  RT.32 112 123 235 

33.  RT.33 49 47 96 

34.  RT.34 339 447 786 

35.  RT.35 541 310 851 

36.  RT.36 103 96 199 

37.  RT.37 141 181 322 

38.  RT.38 177 189 366 

39.  RT.39 71 67 138 

TOTAL 5.775 5.683 11.458 
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Sarana Pendidikan 

Tabel LII.3: Sarana Pendidikan 

No Sarana Pendidikan Jumlah 

1.  TK/PAUD 11 

2.  Taman Pendidikan Al-  9 

3.  Sekolah Dasar (SD) 2 

4.  Madrasah Ibtidaiyah (MI) 1 

5.  Madrasah Ibtidaiyah Negeri (MIN) 1 

6.  Madrasah Tsanawiyah (MTS) 1 

7.  Madrasah Tsanawiyah Negeri (MTSN) 1 

8.  Madrasah Aliyah (MA) 1 

9.  Madrasah Aliyah Negeri (MAN) 1 

10.  STAI 1 

 

Sarana Ibadah 

Tabel LII.4: Sarana Ibadah 

No Sarana Ibadah Jumlah 

1.  Masjid  1 

2.  Langgar/Musholla 16 

3.  Gereja  3 

4.  Pura  1 

5.  Wihara  1 

6.  Majelis Taklim 2 
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LAMPIRAN III 

INSTRUMENT PENGUMPULAN DATA 

INSTRUMENT WAWANCARA 

1. Instrument Wawancara 
1. Sebelumnya apakah Bapak/Ibu mengetahui adanya pendidikan seks 

pada anak 
2. Menurut Pemahaman Bapak/ibu pendidikan seks itu seperti apa  
3. Apa tanggapan bapak/ibu tentang pendidikan seks kepada anak usia 

dini ? 
4. Menurut Bapak/ibu kapan waktu yang tepat mengajarkan kepada anak 

tentang pendidikan seks tersebut ? 
5. Menurut bapak dan ibu Apakah pendidikan seks ini penting diberikan 

kepada anak usia dini ? 
6. Sudahkah bapak dan ibu memberikan nama kepada anak sesuai 

dengan jenis kelaminnya ? 
7. Apakah Bapak dan ibu memberikan penjelasan kepada anak tentang 

cara berpakaian yang tepat kepada anak ? 
8. Sudahkan bapak dan ibu menjelaskan tentang bagian tubuh dan area 

mana saja yang tidak boleh disentuh orang lain ? 
9. Pernahkan bapak dan ibu membatasi anak-anak bergaul dengan lawan 

jenisnya ? 
10. Apakah sebelumnya Bapak/ibu pernah mendapatkan pengajaran 

tentang hal-hal yang berkaitan dengan pendidikan seks ? 
11. Dari mana Bapak/ibu mendapatkan pengajaran tentang pendidikan 

seks ini ? 
12. Pernahkan Bapak/ibu menjelaskan kepada anak tentang pendidikan 

seks ini ? 
13. Pernahkan Bapak/ibu menjelaskan kepada anak tentang pendidikan 

seks ? 
14. Bagaimana tanggapan bapak/ibu jika anak bertanya tentang 

pendidikan seks ? 
15. Apakah Bapak/ibu membatasi jawaban sesuai dengan usia anak ? 
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LAMPIRAN IV 

CATATAN LAPANGAN OBSERVASI 

CATATAN LAPANGAN 

(OBSERVASI/PENGAMATAN AWAL) 

 

KODE   : CLO1 

HARI, TANGGAL : Senin, 27 Desember 2021 

JAM   : 10.00 WITA 

TEMPAT                     : Kantor Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik    

OBSERVER  : Wiwi Khairini 

Deskripsi

 

 

Pada hari senin, 27 Desember 2021 pukul 10.00 WITA peneliti mendatangi 

Kantor Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Kapuas untuk 

menyerahkan surat izin Riset Skripsi peneliti. Sesampainnya di Kantor Badan 

Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Kapuas peneliti disambut langsung 

oleh ibu disana  dan masuk kedalam ruang selanjutnya peneliti disuruh 

melengkapi Identitas Sembari menunggu proses pembuatan surat permohonan 

izin riset. Setelah itu peneliti diperintahkan untuk melengkapi berkas syarat-

syarat yang harus dipenuhi guna untuk  mendapatkan surat permohonan izin 

riset dari Kantor Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik.  

Setelah syarat-syarat itu diserahkan peneliti kepada staf selanjutnya peneliti 

langsungu menerima surat izin penelitian dan diperintahkan untuk menyerakan 

ke Kantor Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Satu Pintu dan Kantor 

Kecamatan Selat Kabupaten Kapuas.  
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KODE    : CLO2 

HARI, TANGGAL : Senin, 28 Desember 2021 

JAM   : 09.45 WITA 

TEMPAT                       : Kelurahan Selat Tengah 

OBSERVER  : Wiwi Khairini 

Dekripsi  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pada hari Selasa, 28 Desember 2021 pukul 09.45 WITA peneliti mendatangi 

Kelurahan Selat Tengah untuk bertemu dengan ibu lurah yang mana bertujuan 

untuk menyampaikan surat ijin riset skripsi, hanya saja saat itu ibu lurah tidak 

ada di kantor sehingga salah satu staf yang bertugas hari itu memberikan nomor 

telepon ibu lurah yang mana beliau menyarakan peneliti menghubungi langsung 

ibu lurah sekira peneliti bisa langsung bertemu secara langsung dengan ibu lurah 

untuk menyampaikan tujuan peneliti.  Kemudian peneliti menghubungi ibu lurah 

melalui chat whatsapp untuk menanyakan kapan bertemu beliau dan akhirnya 

ibu lurah menyarankan untuk menghampiri beliau secara langsung di tempat 

kegiatan yang beliau hadiri hari itu.  

Saat bertemu langsung dengan ibu lurah langsung disambut ramah oleh beliau, 

dan peneliti cukup lama berbincang membahasa tentang penellitian yang akan 

dilakukan. Setelah itiu beliau menyarankan untuk kembali lagi ke kantor untuk 

mengatar surat ijin riset skripsi untuk diserahkan ke staf untuk berkas surat 

masuk. Kemudian beliau juga menyarakan peneliti untuk datang lagi ke kantor 

ke esokan harinya untuk keperluan mengambil data kependudukan masyarakat 

Kelurahan Selat Tengah. 

Hari Rabu, 29 Desember 2021 peneliti mendatangi kantor kelurahan untuk 

keperluan kelengakapan data kependudukan dan berkas-berkas lainnya untuk 

melengkapi  data peneleitian. 
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 CATATAN LAPANGAN 

(OBERVASI/PENGAMATAN AWAL) 

KODE   : CLO3 

HARI, TANGGAL : Senin, 29  Desember 2021 

JAM   : 14.00 WITA 

TEMPAT                       : Rumah RT.1 

OBSERVER  : Wiwi Khairini 

Deskripsi  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pada hari  Senin, 29  Desember 2021, pukul 14.00 WITA peneliti mendatangi 

rumah RT.1 untuk menyampaikan tujuan peneliti yang dimana ingin 

melakukan riset di lingkungan masyarakat tepi sungai yang pertepatan di Jalan 

Kapuas RT.1, maksud dan tujuan peneliti diterima baik oleh ketua RT.1 pada 

saat itu.  
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 CATATAN LAPANGAN 

(OBSERVASI/PENGAMATAN AWAL) 

 

KODE   : CLO4 

HARI, TANGGAL : Kamis,  20  Januari 2021 

JAM   : 16.00 WITA 

TEMPAT                       : Rumah Keluarga A dan MA 

OBSERVER  : Wiwi Khairini 

Deskripsi  

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pada hari Kamis, 20 Januari 2022,  Pukul 16.00 WITA peneliti mendatangi 

rumah  peneliti mengunjungi rumah keluarga A dan MA, tujuan peneliti dalam 

kunjungan ini adalah untuk melakukan pengamatan awal pada anak dan keluarga 

A dan MA, kedatangan peneliti saat itu disambut ramah, pada saat itu anak UA 

sedang asik bermain sendirian di rumah. Pada saat itu UA langsung tersenyum 

melihat kedatangan peneliti dan saya sebagai peneliti mengajak berbincang 

sebentar menanyakan sedang bermain apa saat ini anak mengenakan pakaian 

yang sopan walaupun didalam rumah. Selanjutnya peneliti datang lagi pada hari 

Selasa, 25 januari 2022 untuk melakukan wawancara kepada keluarga A dan 

MA.  Selajutnya saya menanyakan pendidikan terakhir kedua orang tua. 
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KODE   : CLO5  

HARI, TANGGAL : Rabu,  26  Januari 2022 

JAM   : 15.00 WITA 

TEMPAT                      : Rumah Keluarga H dan S 

OBSERVER  : Wiwi Khairini 

Deskripsi  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

 

 

 

 

 

 

Pada hari  Rabu, 26 Januari 2022, Jam 15.00 WITA waktu itu hanya ada H yang 

sedang menjaga warung karena Keluarga H dan S ini memiliki usaha berdagang 

lumayan besar didepan rumah, kujungan peneliti pada hari itu ingin mengamati 

anak H dan S yang berinsial BH dan ingin menyampaikan tujuan peneliti untuk 

melakukan wawancara kepada keluarga H dan S untuk melengkapi informasi 

dalam penyusunan skripsi serta menanyakan pendidikan terakhir kedua orang tua 

yang menjadi subjek penelitian dimana kedua orang tua memiliki pendidikan 

terkahir SM. Pada hari itu BH sedang bermain bersama teman-temannya yang 

dimana hanya ia saja yang laki-laki dan bersama 2 orang teman perempuannya, 

pada pengamatan kali ini BH cender sering bermain dengan teman perempuan 

hanya saja saat bermain peran ia tetaap menjadi sosok ayah karen teman-teman 

sebaya dan dirinya sadar akan dirinya seorah laki-laki. Selanjutnya pada  hari 

Kamis, 27 Januari 2022 peneliti datang lagi kediaman orang tua BH  untuk 

melakukan wawancara kepada kedua orang tua BH.  
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    KODE   : CLO6 

HARI, TANGGAL  28 Januari 2022 

JAM   : 14.00 WITA 

TEMPAT                       : Rumah Keluarga F dan AQ 

OBSERVER  : Wiwi Khairini 

Deskripsi  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pada hari  28 Januari 2022, peneliti sebelumnya sudah membuat janji 

pada keluarga F dan AQ untuk berkunjung kerumah mereka. Tujuan peneliti 

dalam kunjungan ini untuk mengamati anak yang berinisial AQ dan bertujuan 

untuk melakukan wawancara kepada F dan AQ, sayangnya pada hari itu AQ tidak 

berada dirumah karena sedang berada diluar kota. Karena waktu siang dan orang 

tua AQ salah satunya sedang tidak ada dirumah peneliti berkunjung kembali pada 

hari  Sabtu, 29 Januari 2022, Jam 19.00 WITA, kunjungan kali ini malam hari 

karena Keluarga F dan AQ sedang bekerja saat siang hari. 
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KODE   : CLO7 

HARI, TANGGAL  28 Januari 2022 

JAM   : 10.00 WITA 

TEMPAT                       : Rumah Keluarga R dan I 

OBSERVER  : Wiwi Khairini 

Deskripsi  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kujungan peneliti kali ini pada  keluarga R dan I  

Kunjungan kali ini bertujuan untuk menyampaikan bahwa peneliti ini melakukan 

pengamatan awal kepada anak sekaligus berbincang dan ingin melakukan 

wawancara kepada keluar R dan I untuk mencari  informasi  guna melengkapi data 

penelitian yang dilakukan peneliti dalam rangka menyusun skripsi, saat itu saya 

melihat anak R dan I saat dirumah tidak mengenakan pakaian dan hanya 

mengenakan celana dalam, dan tidak lama kemudian anak ingin membuat air kecil 

dan anak dibiarkan membuang air kecil diluar rumah tanpa ke toilet dan ini sudah 

menjadi kebiasaan supaya lebih cepat kata R. Setelah cukup lama berbincang-

bincang peneliti meminta ijin ke esokan harinya untuk berkunjung kembali dalam 

rangka melakukan wawancara, untuk mendapatkan informasi lebih lanjut. 
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LAMPIRAN V 

CATATAN LAPANGAN WAWANCARA ORANG TUA 

 (WAWANCARA ORANG TUA IBU) 

 

KODE   : CLWORTI1 

HARI/TANGGAL  : Selasa/ 25 Januari 2022 

JAM   : 16.00 WITA 

TEMPAT  : Rumah Keluarga A dan MA 

INTERVIEW  : A 

INTERVIEWER : Wiwi Khairini 

 
Deskripsi 

NO FOKUS PENELITIAN PERTANYAAN JAWABAN 

1.  Bagaimana persepsi 
orang tua masyarakat 
tepi sungai terhadap 
pendidikan seks untuk 
anak usia dini  

1. Sebelumnya apakah 
Ibu mengetahui 
adanya pendidikan 
seks pada anak 

Belum tahu, dan baru saja 
mendengar saat ini. 

2. Menurut Pemahaman 
Ibu pendidikan seks 
itu seperti apa ? 
 

Pendidikan yang sebagaimana 
hubungan suami istri. 

3. Apa tanggapan ibu 
tentang pendidikan 
seks kepada anak usia 
dini ? 

Jelas kaget ternyata ada pendidikan 
seks untuk anak dikarenakan baru 
saja mendengar. 

4. Menurut ibu kapan 
waktu yang tepat 
mengajarkan kepada 
anak tentang 
pendidikan seks 
tersebut ? 

 

Sejak usia anak satu tahun keatas 
jika yang diajakan tentang 
pendidikan anak mengenal anggota 
tubuh dan cara berpakaian. 

5. Menurut ibu apakah 
pendidikan seks ini 
penting diberikan 
kepada anak usia 
dini ? 

Penting untuk  diajakan terkhusus  
untuk kita orang tua. 
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6. Sudahkah ibu 
memberikan nama 
kepada anak sesuai 
dengan jenis 
kelaminnya ? 

Sudah, kalo anak laki-laki 
menggunakan awalan Muhammad 
dan bisa juga dengan Ahmad. 

7. Apakah ibu 
memberikan 
penjelasan kepada 
anak tentang cara 
berpakaian yang tepat 
kepada anak ? 

Sudah, hanya saja anak suka tidak 
mendengarkan saat saya memberi 
tahu kalo keluar rumah pakai dulu 
bajunya, apalagi saat teman-teman 
ngajak bermain kadang anak-anak 
cepat dan tanpa mengenakan 
celanan panjang. 

8. Sudahkan ibu 
menjelaskan tentang 
bagian tubuh dan area 
mana saja yang tidak 
boleh disentuh orang 
lain ? 

Belum pernah mengajarkan. 

9. Pernahkan ibu 
membatasi anak-anak 
bergaul dengan lawan 
jenisnya ? 

Tidak pernah karena anak masih 
kecil dan masih belum paham juga 

10. Saat anak mandi 
disungai apakah ibu 
membiarkan anak 
tidak menegenakan 
pakaian sama sekali ? 

Masih dan kadang-kadang suka 
hanya memakai celana dalam saja.

 

11. Apakah ibu 
mengajarkan kepada 
anak untuk buang air 
kecil 
ditempatnya(toilet) ? 

 

Sudah mengajarkan membuang air 
ke tempatnya. 

2.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Faktor-faktor yang 
mempengaruhi persepsi 
orang tua terhadap 
pendidikan seks 

 

 

 

1. Apakah sebelumnya 
ibu pernah 
mendapatkan 
pengajaran tentang 
hal-hal yang berkaitan 
dengan pendidikan 
seks ? 

Tidak pernah mendapatkan dan 
baru tahu. 

 

2. Dari mana bapak 
mendapatkan 
pengajaran tentang 
pendidikan seks ini ? 

Tidak pernah mendapatkan dari 
siapa-siapa.    
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 3. Pernahkan bapak 
menjelaskan kepada 
anak tentang 
pendidikan seks ? 

 

Kada pernah menjelaskan secara 
khusus, hanya menjelaskan 
sebagaimana orang awam.  

 

4. Bagaimana tanggapan 
bapak  jika anak 
bertanya tentang 
pendidikan seks ? 

 

Tetap mejelaskan kepada anak 
hanya saja sesuai dengan 
pemahaman anak, seperti bagian 
anggota tubuh mana yang harus 
ditutup dan mengasih tahu kalo 
wajib menutup aurat. 

 

5. Apakah bapak 
membatasi jawaban 
sesuai dengan usia 
anak ? 

 

Secara  perlahan menjelaskan dan 
sesuai dengan usia anak, terkadang 
anak bisa sulit dikasih tahu(munyak 
dipadahi) jadi secara perlahanan 
mengasih tahu. 
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CATATAN LAPANGAN 

(WAWANCARA ORANG TUA BAPAK) 

KODE   : CLWORTB1 

HARI/TANGGAL  : Selasa/ 25 Januari 2022 

JAM   : 16.30 WITA 

TEMPAT  : Rumah Keluarga A dan MA 

INTERVIEW  : MA 

INTERVIEWER : Wiwi Khairini 

Deskripsi 

NO FOKUS PENELITIAN PERTANYAAN JAWABAN 

1.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Bagaimana persepsi orang 
tua masyarakat tepi sungai 
terhadap pendidikan seks 
untuk anak usia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Sebelumnya apakah 
Ibu mengetahui 
adanya pendidikan 
seks pada anak 

Belum tahu, dan baru saja 
mendengar saat ini. 

 

2. Menurut Pemahaman 
Ibu pendidikan seks 
itu seperti apa ? 

Pendidikan yang sebagaimana 
hubungan suami istri. 

3. Apa tanggapan ibu 
tentang pendidikan 
seks kepada anak 
usia dini ? 

Jelas kaget ternyata ada 
pendidikan seks untuk anak 
dikarenakan baru saja 
mendengar. 

4. Menurut ibu kapan 
waktu yang tepat 
mengajarkan kepada 
anak tentang 
pendidikan seks 
tersebut ? 

Sejak usia anak satu tahun 
keatas jika yang diajakan 
tentang pendidikan anak 
mengenal anggota tubuh dan 
cara berpakaian. 

5. Menurut ibu apakah 
pendidikan seks ini 
penting diberikan 
kepada anak usia 
dini ? 

Penting untuk  diajakan 
terkhusus  untuk kita orang tua. 

6. Sudahkah ibu 
memberikan nama 
kepada anak sesuai 
dengan jenis 
kelaminnya ? 

Sudah, kalau anak laki-laki 
menggunakan awalan 
Muhammad dan bisa juga 
dengan Ahmad. 



95 
 

 
 

  

 

7. Apakah ibu 
memberikan 
penjelasan kepada 
anak tentang cara 
berpakaian yang 
tepat kepada anak ? 

 

Sudah, hanya saja anak suka 
tidak mendengarkan saat saya 
memberi tahu kalo keluar 
rumah pakai dulu bajunya, 
apalagi saat teman-teman 
ngajak bermain kadang anak-
anak cepat dan tanpa 
mengenakan celanan panjang 

8. Sudahkan ibu 
menjelaskan tentang 
bagian tubuh dan 
area mana saja yang 
tidak boleh disentuh 
orang lain ? 

Belum pernah mengajarkan. 

 

 

9. Pernahkan ibu 
membatasi anak-
anak bergaul dengan 
lawan jenisnya ? 

Kada pernah karena anak 
masih kecil dan masih belum 
paham juga 

10. Saat anak mandi 
disungai apakah ibu 
membiarkan anak 
tidak menegenakan 
pakaian sama 
sekali ? 

Masih dan kadang-kadang suka 
hanya memakai celana dalam 
saja. 

 

11. Apakah ibu 
mengajarkan kepada 
anak untuk buang air 
kecil 
ditempatnya(toilet) ? 

Sudah mengajarkan membuang 
air ke tempatnya. 

2.  Faktor-faktor yang 
mempengaruhi persepsi 
orang tua terhadap 
pendidikan seks 

 

1. Apakah sebelumnya 
ibu pernah 
mendapatkan 
pengajaran tentang 
hal-hal yang 
berkaitan dengan 
pendidikan seks ? 

Tidak pernah mendapatkan dan 
baru tahu. 

 

 

2. Dari mana bapak 
mendapatkan 
pengajaran tentang 
pendidikan seks ini ? 

Tidak pernah mendapatkan dari 
siapa-siapa.    

3. Pernahkan bapak 
menjelaskan kepada 
anak tentang 
pendidikan seks ? 

Tidak pernah menjelaskan 
secara khusus, hanya 
menjelaskan sebagaimana 
orang awam. 
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4. Bagaimana 
tanggapan bapak  
jika anak bertanya 
tentang pendidikan 
seks ? 

 

Tetap mejelaskan kepada anak 
hanya saja sesuai dengan 
pemahaman anak, seperti 
bagian anggota tubuh mana 
yang harus ditutup dan 
mengasih tahu kalo wajib 
menutup aurat. 

5. Apakah bapak 
membatasi jawaban 
sesuai dengan usia 
anak ? 

 

Secara  perlahan menjelaskan 
dan sesuai dengan usia anak, 
terkadang anak bisa sulit 
dikasih tahu(munyak dipadahi) 
jadi secara perlahanan 
mengasih tahu. 
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CATATAN LAPANGAN 

(WAWANCARA ORANG TUA IBU) 

KODE   : CLWORTI2 

HARI/TANGGAL  : Kanis/ 27 Januari 2022 

JAM   : 16.00 WITA 

TEMPAT  : Rumah Keluarga H dan S 

INTERVIEW  : H 

INTERVIEWER : Wiwi Khairini 

 
Deskripsi 

 NO 
FOKUS 

PENELITIAN 
PERTANYAAN JAWABAN 

1.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bagaimana persepsi 
orang tua masyarakat 
tepi sungai terhadap 
pendidikan seks untuk 
anak usia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Sebelumnya apakah Ibu 
mengetahui adanya 
pendidikan seks pada 
anak. 

Tidak tahu dan baru saja 
mendengar. 

 

2. Menurut pemahaman Ibu 
pendidikan seks itu 
seperti apa 

Tentang hubungan suami istri 
dan belum pantas di ajarkan 
kepada anak. 

3. Apa tanggapan ibu 
tentang pendidikan seks 
kepada anak usia dini ? 

Pendidikan yang kearah 
negatif dan tidak pantas 
diajarkan kepada anak. 

4. Menurut ibu kapan 
waktu yang tepat 
mengajarkan kepada 
anak tentang pendidikan 
seks tersebut ? 

Nanti saat dewasa, dan anak 
belajar secara mandiri saja. 

5. Menurut ibu Apakah 
pendidikan seks ini 
penting diberikan kepada 
anak usia dini ? 

Menurut saya tidak penting 
untuk diajarkan kepada anak. 

6. Sudahkah ibu 
memberikan nama 
kepada anak sesuai 
dengan jenis 
kelaminnya ? 

Sudah diberikan nama yang 
sesuai dengan jenis 
kelaminnya. 
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7. Apakah ibu memberikan 
penjelasan kepada anak 
tentang cara berpakaian 
yang tepat kepada anak ? 

Sudah diajarkan. 

 

8. Sudahkan ibu 
menjelaskan tentang 
bagian tubuh dan area 
mana saja yang tidak 
boleh disentuh orang 
lain ? 

Tidak pernah mengajarkan. 

 

 

9. Pernahkan ibu membatasi 
anak-anak bergaul 
dengan lawan jenisnya ? 

Tidak pernah karena masih 
kecil dan anak belum paham. 

10. Saat anak mandi 
disungai apakah ibu 
membiarkan anak tidak 
menegenakan pakaian 
sama sekali ? 

Tidak, anak mesti pakai 
celanan tapi tidak 
mengenakan baju. 

11. Apakah ibu mengajarkan 
kepada anak untuk buang 
air kecil 
ditempatnya(toilet) ? 

 

Kadang-kadang masih bisa 
diluar/sembarangan dan 
kadang di Toilet, karena 
anaknya laki-laki juga 
andaikan anaknya prempuan 
harus di toilet. 

2.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Faktor-faktor yang 
mempengaruhi 
persepsi orang tua 
terhadap pendidikan 
seks. 

 

 

 

 

1. Apakah sebelumnya ibu 
pernah mendapatkan 
pengajaran tentang hal-
hal yang berkaitan 
dengan pendidikan 
seks ? 

Tidak pernah mendapatkan 
pengajaran tentang 
pendidikan ini. 

 

2. Dari mana ibu 
mendapatkan pengajaran 
tentang pendidikan seks 
ini ? 

Tidak pernah sama sekali 
mendapatkan. 

3. Pernahkan ibu 
menjelaskan kepada 
anak tentang pendidikan 
seks ? 

Tidak pernah menjelaskan 
kepada anak. 

4. Bagaimana tanggapan 
ibu  jika anak bertanya 
tentang pendidikan seks  

Tidak dijelaskan kepada anak 
karena tidak wajar diajarkan 
kepada anak sejak dini. 

5. Apakah ibu membatasi 
jawaban sesuai dengan 
usia anak ? 

Tidak dijawab mungkin 
bediam saja. 
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CATATAN LAPANGAN 

(WAWANCARA ORANG TUA BAPAK) 

 

KODE   : CLWORTB2 

HARI/TANGGAL  : Kamis/ 27 Januari 2022 

JAM   : 16.30 WITA 

TEMPAT  : Rumah Keluarga H dan S 

INTERVIEW  : S 

INTERVIEWER : Wiwi Khairini 

Deskripsi 

NO 
FOKUS 

PENELITIAN 
PERTANYAAN JAWABAN 

 

1.  

Bagaimana persepsi 
orang tua 
masyarakat tepi 
sungai terhadap 
pendidikan seks 
untuk anak usia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Sebelumnya apakah Bapak 
mengetahui adanya 
pendidikan seks pada anak 

Mengetahui secara tidak langsung 
dari media sosial dan internet. 

2. Menurut Pemahaman Bapak 
pendidikan seks itu seperti 
apa 

 

Pendidikan seks ini pendidikan 
yang dimana mengatur cara anak 
bergaul, terlebih jaman sekarang 
penting mengajarkan anak tentang 
car bergaul yang baik dan untuk 
menjaga dirinya. 

3. Apa tanggapan bapak 
tentang pendidikan seks 
kepada anak usia dini ? 

Seks sendiri sangat merugikan 
untuk anak dalam agama, dan 
pendidikan seks ini penting un tuk 
diajarkan. 

4. Menurut bapak kapan 
waktu yang tepat 
mengajarkan kepada anak 
tentang pendidikan seks 
tersebut ? 

Sejak dini jangan sampai anak 
sudah dewasa baru diajarkan karena 
jika diajarkan sejak dini 
menimbulkan efek yang lebih baik 
untuk masa depannya.  

5. Menurut bapak Apakah 
pendidikan seks ini penting 
diberikan kepada anak usia 
dini ? 
 

Disini ada dua kemungkinan 
pertama penting untuk anak agar 
anak terhindar dari perbuatan-
perbuatan yang tidak diinginkan, 
kedua agar pihak keluarga dapat 
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menjaga buah hatinya agar 
terhindari dari perbuatan yang 
diinginkan. 

6. Sudahkah bapak 
memberikan nama kepada 
anak sesuai dengan jenis 
kelaminnya ? 

Sudah dengan memberikan nama 
anak yang baik-baik agar kelak 
anak menjadi orang yang baik 
sesuai dengan ajaran agama. 

7. Apakah bapak memberikan 
penjelasan kepada anak 
tentang cara berpakaian 
yang tepat kepada anak ? 

Sudah mengajarkan, supaya anak 
terbiasa hingga dewasa nanti, 
bagaimana cara berpakaian yang 
baik dan bagaimana menutup aurat 

8. Sudahkan bapak 
menjelaskan tentang bagian 
tubuh dan area mana saja 
yang tidak boleh disentuh 
orang lain ? 

Sudah sejak dini. 

9. Pernahkan bapak membatasi 
anak-anak bergaul dengan 
lawan jenisnya ? 

Sudah pasti membatasi, karena 
tidak baik anak bergaul dengan 
lawan jenisnya, karena melihat 
jaman sekarang yang sangat 
mengerikan. 

10. Saat anak mandi disungai 
apakah bapak membiarkan 
anak tidak menegenakan 
pakaian sama sekali ? 

Pastinya harus menutup auratnya. 

 

 

11. Apakah bapak mengajarkan 
kepada anak untuk buang 
air kecil 
ditempatnya(toilet) ? 

Sudah mengajarkan, karena tidakan 
membuang air sembarangan itu 
tidak baik. 

2.  Faktor-faktor yang 
mempengaruhi 
persepsi orang tua 
terhadap pendidikan 
seks 

 

1. Apakah sebelumnya bapak 
pernah mendapatkan 
pengajaran tentang hal-hal 
yang berkaitan dengan 
pendidikan seks ? 

Pernah dan sekedar mengetahui. 

 

 

2. Dari mana bapak 
mendapatkan pengajaran 
tentang pendidikan seks 
ini ? 

Saat sekolah dan hanya sedikit aja.

 

3. Pernahkan bapak 
menjelaskan kepada anak 
tentang pendidikan seks ? 

Untuk sementara belum pernah 
karena anak masih dibawah umur.
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4. Bagaimana tanggapan 
bapak  jika anak bertanya 
tentang pendidikan seks ? 

 

Hanya sekedar memberi tahu. 

 

 

5. Apakah bapak membatasi 
jawaban sesuai dengan usia 
anak ? 

 

Membatasi jawabannya. 
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CATATAN LAPANGAN 

(WAWANCARA ORANG TUA IBU) 

 

KODE   : CLWORTI3 

HARI/TANGGAL  : Sabtu/ 29 Januari 2022 

JAM   : 19.40 WITA 

TEMPAT  : Rumah Keluarga F dan QA 

INTERVIEW  : F 

INTERVIEWER : Wiwi Khairini 

 
Deskripsi 

NO 
FOKUS 

PENELITIAN 
PERTANYAAN JAWABAN 

 

1.  

Bagaimana persepsi 
orang tua masyarakat 
tepi sungai terhadap 
pendidikan seks untuk 
anak usia 

1. Sebelumnya apakah Ibu 
mengetahui adanya 
pendidikan seks pada anak 

Tidak mengetahui. 

 

2. Menurut pemahaman Ibu 
pendidikan seks itu seperti 
apa ? 

Pendidikan yang 
mengajarkan cara berpakaian, 
cara membersihkan diri dan 
cara bergaul. 

3. Apa tanggapan ibu tentang 
pendidikan seks kepada anak 
usia dini ? 

Pendidikan positif dan 
penting untuk diajarkan 
kepada anak. 

4. Menurut ibu kapan waktu 
yang tepat mengajarkan 
kepada anak tentang 
pendidikan seks tersebut ? 

Sedini mungkin sejak anak 
sudah sekolah. 

 

5. Menurut ibu Apakah 
pendidikan seks ini penting 
diberikan kepada anak usia 
dini ? 

Penting, supaya anak 
mengetahui cara bergaul. 

 

6. Sudahkah ibu memberikan 
nama kepada anak sesuai 
dengan jenis kelaminnya ? 

Sudah memberikan nama 
sesuai dengan jenis 
kelaminnya. 
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7. Apakah ibu memberikan 
penjelasan kepada anak 
tentang cara berpakaian yang 
tepat kepada anak ? 

Sudah. 

8. Sudahkan ibu menjelaskan 
tentang bagian tubuh dan 
area mana saja yang tidak 
boleh disentuh orang lain ? 

Belum pernah mengajarkan.

9. Pernahkan ibu membatasi 
anak-anak bergaul dengan 
lawan jenisnya ? 

Untuk saat ini belum pernah 
karena masih anak-anak 

10. Saat anak mandi disungai 
apakah ibu membiarkan anak 
tidak menegenakan pakaian 
sama sekali ? 

Tidak, tentunya masih 
mengenakan celana. 

 

11. Apakah ibu mengajarkan 
kepada anak untuk buang air 
kecil ditempatnya(toilet) ? 

Sudah mengajarkan 

2.  Faktor-faktor yang 
mempengaruhi persepsi 
orang tua terhadap 
pendidikan seks 

 

 

 

 

 

 

 

1. Apakah sebelumnya ibu 
pernah mendapatkan 
pengajaran tentang hal-hal 
yang berkaitan dengan 
pendidikan seks ? 

Belum pernah mendapatkan 
pengajaran ini. 

 

2. Dari mana ibu mendapatkan 
pengajaran tentang 
pendidikan seks ini ? 

Belajar sendiri untuk diri 
sendiri 

3. Pernahkan ibu menjelaskan 
kepada anak tentang 
pendidikan seks ? 

Secara tidak langsung sudah 
mengajarkan hanya saja tidak 
tahu kalo hal itu termasuk 
kedalam pendidikan seks 
anak. 

4. Bagaimana tanggapan ibu  
jika anak bertanya tentang 
pendidikan seks ? 

Memberikan penjelasan 
kepada  anak. 

5. Apakah ibu membatasi 
jawaban sesuai dengan usia 
anak ? 

 

Membatasi jawaban sesuai 
usia anak. 
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CATATAN LAPANGAN 

(WAWANCARA ORANG TUA BAPAK) 

KODE   : CLWORTB3 

HARI/TANGGAL  : Sabtu/ 29 Januari 2022 

JAM   : 20.00 WITA 

TEMPAT  : Rumah Keluarga F dan AQ 

INTERVIEW  : AQ 

INTERVIEWER : Wiwi Khairini 

 
Deskripsi 

NO 
FOKUS 

PENELITIAN 
PERTANYAAN JAWABAN 

1.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Bagaimana persepsi 
orang tua 
masyarakat tepi 
sungai terhadap 
pendidikan seks 
untuk anak usia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Sebelumnya apakah 
bapak mengetahui 
adanya pendidikan seks 
pada anak 

Belum tahu 

 

2. Menurut pemahaman 
Bapak pendidikan seks 
itu seperti apa 

 

Pendidikan yang berhubungan 
dengan laki-laki dan 
perempuan. 

3. Apa tanggapan bapak 
tentang pendidikan seks 
kepada anak usia dini ? 

Pendidikan ini penting untuk 
diajarkan kepada anak. 

4. Menurut bapak kapan 
waktu yang tepat 
mengajarkan kepada 
anak tentang pendidikan 
seks tersebut ? 

Saat anak usia 10 tahun. 

 

5. Menurut bapak Apakah 
pendidikan seks ini 
penting diberikan 
kepada anak usia dini ? 

Penting untuk diajarkan. 

 

6. Sudahkah bapak 
memberikan nama 
kepada anak sesuai 
dengan jenis 
kelaminnya ? 
 

Sudah memberikan anak  yang 
sesuai. 
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7. Apakah bapak 
memberikan penjelasan 
kepada anak tentang 
cara berpakaian yang 
tepat kepada anak ? 
 

Sudah yang mana mengikuti 
dengan jenis kelaminnya. 

 

8. Sudahkan bapak 
menjelaskan tentang 
bagian tubuh dan area 
mana saja yang tidak 
boleh disentuh orang 
lain ? 
 

Belum, sekedar memberi tahu 
cara menutupinya saja. 

 

9. Pernahkan bapak 
membatasi anak-anak 
bergaul dengan lawan 
jenisnya ? 
 

Belum pernah.  

 

10. Saat anak mandi 
disungai apakah bapak 
membiarkan anak tidak 
menegenakan pakaian 
sama sekali ? 

Tidak membiarkan anak tanpa 
pakaian, supaya anak tidak 
membuka auratnya 

 

11. Apakah bapak 
mengajarkan kepada 
anak untuk buang air 
kecil 
ditempatnya(toilet) ? 

Sudah. 

2.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Faktor-faktor yang 
mempengaruhi 
persepsi orang tua 
terhadap pendidikan 
seks 

 

 

 

 

 

 

1. Apakah sebelumnya 
bapak pernah 
mendapatkan 
pengajaran tentang hal-
hal yang berkaitan 
dengan pendidikan 
seks ? 

Sudah pernah 

2. Dari mana bapak 
mendapatkan 
pengajaran tentang 
pendidikan seks ini ? 
 

Mendapatkan dari pendidikan 
non formal(pengajian) 

 

3. Pernahkan bapak 
menjelaskan kepada 
anak tentang pendidikan 
seks ? 

Belum pernah. 

 

 



106 
 

 
 

  4. Bagaimana tanggapan 
bapak  jika anak 
bertanya tentang 
pendidikan seks ? 

Memberikan penjelasan kepada 
anak sesuai dengan 
pemahamannya. 

 

5. Apakah bapak 
membatasi jawaban 
sesuai dengan usia 
anak ? 

 

Tentu saja membatasi jawaban 
sesuai dengan umurnya. 
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CATATAN LAPANGAN 

(WAWANCARA ORANG TUA IBU) 

 

KODE   : CLWORTI4 

HARI/TANGGAL  : Minggu, 30 Januari 2022 

JAM   : 10.00 WITA 

TEMPAT  : Rumah Keluarga R dan I 

INTERVIEW  : R 

INTERVIEWER : Wiwi Khairini 

 
Deskripsi 

NO 
FOKUS 

PENELITIAN 
PERTANYAAN JAWABAN 

 

1.  

Bagaimana persepsi 
orang tua masyarakat 
tepi sungai terhadap 
pendidikan seks 
untuk anak usia 

1. Sebelumnya apakah ibu 
mengetahui adanya 
pendidikan seks pada 
anak 

Tahu tapi hanya mengetahui 
pendidikan secara umum saja. 

2. Menurut pemahaman Ibu 
pendidikan seks itu 
seperti apa 

Pendidikan yang mana untuk 
Mengenal akan dirinya. 

3. Apa tanggapan ibu 
tentang pendidikan seks 
kepada anak usia dini ? 

Penting untuk diberikan pendidikan 
seperti itu kepada anak. 

4. Menurut ibu kapan 
waktu yang tepat 
mengajarkan kepada 
anak tentang pendidikan 
seks tersebut ? 

Saat anak mulai usia 4 tahun. 

 

5. Menurut ibu Apakah 
pendidikan seks ini 
penting diberikan kepada 
anak usia dini ? 

Penting.  

 

6. Sudahkah ibu 
memberikan nama 
kepada anak sesuai 
dengan jenis 
kelaminnya ? 

Sudah diberikan sesuai dengan 
jenis kelaminnya. 
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7. Apakah ibu memberikan 
penjelasan kepada anak 
tentang cara berpakaian 
yang tepat kepada anak ? 

Bisa saat kaka dulu, tapi untuk anak 
yang sekarang masih belum karena 
belum mengerti dan belum sekolah.

8. Sudahkan ibu 
menjelaskan tentang 
bagian tubuh dan area 
mana saja yang tidak 
boleh disentuh orang 
lain ? 

Kada pernah menjelaskan karena 
anak masih kecil. 

9. Pernahkan ibu membatasi 
anak-anak bergaul 
dengan lawan jenisnya ? 

Tidak, karena masih kecil. 

 

10. Saat anak mandi 
disungai apakah ibu 
membiarkan anak tidak 
menegenakan pakaian 
sama sekali ? 

 

Masih dan masih sering telanjang, 
tapi saat kakanya dulu sudah bisa 
berenang maka diperintahkan 
mengenakan celanan, kalo anak 
yang sekarang masih kecil dan 
masih telanjang. 

11. Apakah ibu mengajarkan 
kepada anak untuk 
buang air kecil 
ditempatnya(toilet) ? 

Kadang-kadang dan masih sering 
sembarangan supaya lebih cepat. 

2.  Faktor-faktor yang 
mempengaruhi 
persepsi orang tua 
terhadap pendidikan 
seks 

 

1. Apakah sebelumnya ibu 
pernah mendapatkan 
pengajaran tentang hal-
hal yang berkaitan 
dengan pendidikan 
seks ? 

Kada pernah mendapatkan secara 
khusus. 

 

 

2. Dari mana ibu 
mendapatkan pengajaran 
tentang pendidikan seks 
ini ? 

Mendapatkan dari kebiasaan sehari-
hari. 

 

3. Pernahkan ibu 
menjelaskan kepada 
anak tentang pendidikan 
seks ? 

Kada pernah. 

 

4. Bagaimana tanggapan 
ibu  jika anak bertanya 
tentang pendidikan 
seks ? 

Menjelaskan kepada anak dan 
memberi tahu kalo pendidikan itu 
penting. 

5. Apakah ibu membatasi 
jawaban sesuai dengan 
usia anak ? 

Kada, dan semampu saya aja 
menjelaskannya. 
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CATATAN LAPANGAN 

(WAWANCARA ORANG TUA BAPAK) 

 

KODE   : CLWORTA4 

HARI/TANGGAL  : Minggu/ 30 Januari 2022 

JAM   : 10.20 WITA 

TEMPAT  : Rumah Keluarga R dan I 

INTERVIEW  : I 

INTERVIEWER : Wiwi Khairini 

 
Deskripsi 

NO 
FOKUS 

PENELITIAN 
PERTANYAAN JAWABAN 

1.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Bagaimana persepsi 
orang tua masyarakat 
tepi sungai terhadap 
pendidikan seks untuk 
anak usia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Sebelumnya apakah Bapak 
mengetahui adanya 
pendidikan seks pada anak 

Tidak mengetahui. 

 

2. Menurut Pemahaman 
Bapak pendidikan seks itu 
seperti apa ? 

Pendidikan tentang 
hubungan suami istri. 

3. Apa tanggapan bapak 
tentang pendidikan seks 
kepada anak usia dini ? 

Pendidikan yang belum 
pantas diberikan kepada 
anak 

4. Menurut bapak kapan 
waktu yang tepat 
mengajarkan kepada anak 
tentang pendidikan seks 
tersebut ? 

Sejak anak sudah dewasa. 

5. Menurut bapak Apakah 
pendidikan seks ini 
penting diberikan kepada 
anak usia dini ? 

Penting diberikan kepada 
anak agar anak bisa 
menjaga dirinya. 

6. Sudahkah bapak 
memberikan nama kepada 
anak sesuai dengan jenis 
kelaminnya ? 

Sudah. 
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  7. Apakah bapak memberikan 
penjelasan kepada anak 
tentang cara berpakaian 
yang tepat kepada anak ? 

Ibunya sudah menjelaskan, 
itu tugas ibunya. 

8. Sudahkan bapak 
menjelaskan tentang 
bagian tubuh dan area 
mana saja yang tidak boleh 
disentuh orang lain ? 

Tidak pernah. 

 

9. Pernahkan bapak 
membatasi anak-anak 
bergaul dengan lawan 
jenisnya ? 

Belum pernah membatasi. 

10. Saat anak mandi disungai 
apakah bapak membiarkan 
anak tidak menegenakan 
pakaian sama sekali ? 

Tidak, kadang anak masih 
tidak mengenakan 
pakaiannya bahkan masih 
telanjang. 

11. Apakah bapak 
mengajarkan kepada anak 
untuk buang air kecil 
ditempatnya(toilet) ? 

 

Belum pernah, dan kadang-
kadang anak masih kencing 
sembarangan. 

2.  Faktor-faktor yang 
mempengaruhi 
persepsi orang tua 
terhadap pendidikan 
seks 

 

1. Apakah sebelumnya 
bapak pernah 
mendapatkan pengajaran 
tentang hal-hal yang 
berkaitan dengan 
pendidikan seks ? 

Belum pernah mendapatkan 
pendidikan tentang 
pendidikan ini. 

 

2. Dari mana bapak 
mendapatkan pengajaran 
tentang pendidikan seks 
ini ? 

Tidak  pernah dapat dari 
siapapun, belajar sendiri ai. 

 

3. Pernahkan bapak 
menjelaskan kepada anak 
tentang pendidikan seks ? 

Belum pernah. 

 

4. Bagaimana tanggapan 
bapak  jika anak bertanya 
tentang pendidikan seks ? 

Memberi tahu anak kalau 
pendidikan seks itu penting. 

5. Apakah bapak membatasi 
jawaban sesuai dengan 
usia anak ? 

Membatasi dan kalau bisa 
saat anak dewasa saja 
menjelaskannya supaya 
anak lebih paham. 
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LAMPIRAN VI 

DATA HASIL DOKUMENTASI 

CATATAN LAPANGAN DOKUMENTASI FOTO 

Foto Deskripsi 

  

 

Lokasi Penelitian 
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Aktivitas berteman anak 

 

Wawancara bersama ibu A

 

Wawancara bersama ibu H
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Wawancara bersama ibu F 

 

 Wawancara bersama ibu R 
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Wawancara Bersama Bapak 
MA 

 

Wawancara Bersama Bapak S 

 

Wawancara bersama Bapak 
AQ 
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Wawancara bersama Bapak I 
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LAMPIRAN VII 

SURAT DAN PERNYATAAN 

SK DOSEN PEMBIMBING 
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SURAT PERUBAHAN JUDUL SKRIPSI 
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SK SEMINAR PROPOSAL 
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DAFTAR RIWAYAT HIDUP 

 

1. Nama : Wiwi Khairini 
2. Tempat/Tanggal Lahir : Kuala Kapuas/13 Februari 2000 
3. Agama : Islam 
4. Kebangasaan : Indonesia 
5. Status Perkawinan : Belum Menikah 
6. Alamat : JL. Kapuas RT.01 RW.01 Kec. Selat Kel. Selat   

Tengah Kabupaten Kapuas 
7. No.HP/Alamat  email : 089524612896/wiwikhairini157@gmail.com  
8. Pendidikan :  

a. TK Tunas Muda lulus tahun 2005 
b. MIN Selat Hulu Unit 1 lulus tahun 2011 
c. MTsN 1 Kapuas lulus tahun 2014 
d. MAN Kapuas lulus tahun 2017 

9. Nama Orang tua :   
Ayah : Jumar AS, SE.(Alm)  
Pekerjaan : - 
Alamat : - 
Ibu : Amaliah 
Pekerjaan  : Ibu Rumah Tangga 
Alamat : JL. Kapuas RT.01 RW.01 Kec. Selat Kel. Selat   

Tengah Kabupaten Kapuas 

10. Saudara (jumlah saudara) : 3 dari 3 bersaudara 

11.Pengalaman Organisasi/Kerja  

a. HMJ PIAUD UIN ANTASARI Banjarmasin 

b. Guru bantu di TK Tunas Bangsa 

     
 Banjarmasin, 14 April 2022 

    Penulis, 
 

 

 

    

Wiwi Khairini 


