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LAMPIRAN I 

 

DAFTAR TERJEMAHAN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hadits Riwayat Ahmad 

 

 

Artinya, “Dari Siti Aisyah RA, ia berkata, ‘Ia 

bertanya kepada Rasulullah saw perihal tha‘un, 

lalu Rasulullah saw memberitahukanku, 

‘Zaman dulu tha’un adala azab yang dikirimkan 

Allah kepada siapa saja yang dikehendaki oleh-

Nya, tetapi Allah menjadikannya sebagai 

rahmat bagi orang beriman. Tiada seseorang 

yang sedang tertimpa tha’un, kemudian 

menahan diri di rumahnya dengan bersabar 

serta mengharapkan ridha ilahi seraya 

menyadari bahwa tha’un tidak akan 

mengenainya selain karena telah menjadi 

ketentuan Allah untuknya, niscaya ia akan 

memperoleh ganjaran seperti pahala orang yang 

mati syahid,’’ (HR Ahmad). 

 

 

 

 

 

 

Qur’an Surat An-Nahl 

 

Serulah (manusia) kepada jalan Tuhanmu 

dengan hikmah dan pengajaran yang baik, dan 

berdebatlah dengan mereka dengan cara yang 

baik. Sesungguhnya Tuhanmu, Dialah yang 

lebih mengetahui siapa yang sesat dari jalan-

Nya dan Dialah yang lebih mengetahui siapa 

yang mendapat petunjuk. 
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LAMPIRAN II 

INSTRUMEN PENGUMPULAN DATA 

INSTRUMEN PENELITIAN 

1. Instrument wawancara 

a. Pimpinan  

1) Sejarah berdirinya TK Mawar 

2) Bagaimana menyikapi tentang adanya pembelajaran online ? 

3) Apa saja metode yang dilakukan sekolah selama masa pandemi ?  

4) Apa saja kegiatan atau upaya yang dilakukan sekolah selama masa 

pandemi agar pembelajaran tetap terlaksana ? 

5) Kedala yang dialami dalam penerapan pembelajaran daring ? 

b. Pendidik  

1) Apa yang menjadi kendala saat pembelajaran daring ? 

2) Tahapan apa saja yang dilakukan selama kegiatan belajar 

berlangsung ? 

3) Bagaimana penjadwalan dalam kegiatan pembelajaran ? 

4) Apa saja kegiatan yang diterapkan dalam pembelajaran daring 

5) Bagaimana evaluasi pembelajaran anak ? 

6) Bagaimana pendapat tentang pembelajaran daring ? 

7) Adakah kendala yang dihadapi orang tua ? 

8) Apakah kegiatan yang diterapkan sekolah efektif ? 
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2. Instrumen observasi 

a. Mengamati langsung kondisi sekolah 

b. Mengamati proses pelaksanaan pembelajaran Daring di TK Mawar 

c. Penyampaian materi delama Daring 

d. Pelaksanaan pembelajaran melalui grup WA 

e. Pelaksanaan pembelajaran dengan menerapkan metode guru kunjung 

3. Instrumen dokumentasi 

a. Struktur organisasi  

b. Visi dan misi 

c. Kegiatan-kegiatan yang dilakukan TK Mawar selama pembelajaran 

daring 

d. Data pendidik TK Mawar 

e. RPPH/RPPM Daring 

 

 

 

 

 

 



 

83 

 

LAMPIRAN III 

DATA HASIL WAWANCARA 

CATATAN LAPANGAN 

(WAWANCARA PIMPINAN SEKOLAH ) 

KODE    : CWPS (Catatan Wawancara Pimpinan Sekolah) 

HARI/TANGGAL : Rabu, 09 Februari 2022 

JAM    : 16.00 – 17.00 

TEMPAT   : Kediaman Pimpinan Sekolah 

INTERVIEW   : Pimpinan Sekolah 

INTERVIEWER  : Siti Shafa Husin 

Pertanyaan  Jawaban  

a. Sejarah berdirinya TK Mawar 

 

 

 

 

 

 

b. Bagaimana menyikapi tentang adanya 

pembelajaran online ? 

 

 

 

 

 

c. Apa saja kegiatan atau upaya yang 

dilakukan sekolah selama masa 

pandemi agar pembelajaran tetap 

terlaksana ? 

 

 

 

 

 

 

 

 

a. Pada tahun 2006  tanah yang digunakan 

sekolah adalah tanah hibah dari warga 

setempat lalu atas inisiatif dari Komite 

Sekolah beserta Dewan Guru SDN Simpang 

Empat di dirikanlah TK Mawar juga atas 

persetujuan dari Masyarakat setempat. 

 

b. untuk menyikapi adanya pembelajaran online 

para guru disini mengikuti alur atau aturan 

dari pemerintah. Tetapi untuk proses 

pelaksanaannya orang tua dan guru saling 

bekerja sama agar pembelajaran tetap 

maksimal. (CW1) 

 

c. kegiatan ynag dilakukan berupa 

pengembangan life skill, selain itu di TK 

Mawar juga menggunakan metode 

pembelajaran via aplikasi yaitu Whatsapp 

Grup juga ada kegiatan guru kunjung. 

    Penerapan pembelajaran dengan metode guru 

kunjung sangat memudahkan guru dalam 

melihat langsung perkembangan anak. dalam 

hal ini kami akan memberikan materi 

perminggu yang akan diberikan kepada 

orang tua murid yang mana hasil akan 
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d. Kedala yang dialami dalam penerapan 

pembelajaran daring ? 

 

dikirim lewat whatsapp group atau apabila 

jaringan kurang memungkinkan orang tua 

murid bisa langsung mengirim vidio atau 

foto pembelajaran saat kegiatan guru 

kunjung berlangsung(CW2) 

 

d. kendala utamanya pasti masalah jaringan.  

Karena desa Lungau berada lumayan jauh 

dari pusat kota sehingga untuk pelaksanaan 

seperti video call atau pengiriman video 

lumayan sulit. Selain itu terkadang ada anak 

yang tidak mau belajar karena menurutnya 

pembelajaran dirumah tidak se asik saat 

disekolah dimana disana mereka bisa 

bertemu teman, bernyani bersama dll. 
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CATATAN LAPANGAN 

(WAWANCARA GURU PENGAJAR TK A) 

 

KODE   : CWGA (Catatan Wawancara Guru “Kelas A”) 

HARI TANGGAL : Jum’at 11 Februari 2022 

JAM   : 09.00 – 10.00 

TEMPAT  : TK Mawar  

INTERVIEW : Guru TK A  

INTERVIEWER : Siti Shafa Husin 

Pertanyaan  Jawaban  

a. Apa yang menjadi kendala saat 

pembelajaran daring 

 

b. Tahapan apa saja yang dilakukan 

selama kegiatan belajar berlangsung ? 

 

 

 

 

c. Bagaimana penjadwalan dalam 

kegiatan pembelajaran ? 

 

d. Apa saja kegiatan yang diterapkan 

dalam pembelajaran daring 

 

e. Bagaimana evaluasi pembelajaran anak 

? 

 

f. Adakah kendala yang dihadapi orang 

tua ? 

 

 

a. Masalah jaringan dan mood anak selama 

belajar 

 

b. kalau untuk pembelajaran daring kami 

menyiapkan pembelajaran dengan mengirim 

rencana pembelajaran mingguan selanjutnya 

orang tua yang akan memberikan tugas 

harian pada anak lalu hasil anak dikirimkan 

melalui grup whatsapp namun apabila 

jaringan tidak memungkinkan pengiriman 

bisa ssat kegiatan guru kunjung.  

 

c. untuk kegiatan guru kunjung diadakan 

seminggu 2 kali setiap hari senin dan rabu 

terkadang kalau ada kendala seperti hari 

hujan dll. Kegiatan bisa diundur dihari 

selanjutnya. 

 

d. Kegiatan tetap mengacu pada K13 namun 

untuk materinya disesuaikan dengan keadaan 

anak dan orang tua agar tidak terlalu 

terbebani. 

e. nilai bisa diberikan langsung atau di grup 

whatsapp. 

 

f. Biasanya masalah jaringan dan pelaksanaan 

pembelajaran karena terkadang anak tidak 

mau mengerjakan karena penerapannya 

berbeda terkadang anak lebih melawan 

apabila mengerjakan bersama orang tua. 
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CATATAN LAPANGAN 

(WAWANCARA GURU PENGAJAR TK B) 

 

KODE   : CWGB (Catatan Wawancara Guru “Kelas B”) 

HARI TANGGAL : Sabtu, 12 Februari 2022 

JAM   : 09.00 – 10.00 

TEMPAT  : TK Mawar  

INTERVIEW : Guru TK A  

INTERVIEWER : Siti Shafa Husin 

Pertanyaan  Jawaban  

 

a. Apa yang menjadi kendala saat 

pembelajaran daring ? 

 

b. Tahapan apa saja yang dilakukan 

selama kegiatan belajar berlangsung ? 

 

 

c. Bagaimana penjadwalan dalam 

kegiatan pembelajaran ? 

 

 

d. Apa saja kegiatan yang diterapkan 

dalam pembelajaran daring? 

 

 

 

 

e. Bagaimana evaluasi pembelajaran anak 

? 

 

f. Bagaimana pendapat tentang 

pembelajaran daring ? 

 

 

g. Adakah kendala yang dihadapi orang 

tua ? 

h. Apakah kegiatan yang diterapkan 

sekolah efektiif ? 

a.  

a. Jaringan, mengatur suasana hati anak agar 

mau belajar 

 

b. Untuk pembelajaran daring mengirimkan 

rencana pembelajaran mingguan kalo saat 

guru kunjung pelaksanaannya sama seperti 

saat pembelajaran tatap muka seperti 

bernyanyi bersama, baca doa sebelum 

belajar dll. 

 

c. Kalau guru kunjung seminggu 2 kali, tiap 

senin, rabu sisanya pembelajaran daring 

 

d. Kegiatan mengutamakan kegiatan 

pembiasaan dirumah kalaupun 

mengguankan benda pun benda-benda yang 

sudah ada dirumah agar tidak merepotkan 

orang tua murid. 

 Adapun kegiatan selama guru kunjung 

sama halnya seperti pembelajaran tatap 

muka langsung yang mana menerapkan  

kegiatan seperti hari hari biasa sebelum 

pandemi. Seperti  pembukaan, kegiatan inti, 

Penutup  

e. Bisa penilaian secara langsung atau pun 

melalui stiker atau emoticon di wa. 

f. pembelajaran online rasa kurang maksimal 

dan juga kadang anak-anak kurang 

semangat . 

 

g. anak  kalau dirumah lebih manja dibanding 

disekolah. 

h. Efektif  
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LAMPIRAN IV 

DATA HASIL OBSERVASI 

CATATAN LAPANGAN 

(OBSERVASI) 

KODE : CDHOL1 (Catatan Dokumen Hasil Observasi 

Lapangan 1) 

HARI TANGGAL  :   Rabu, 09 Februari 2022 

JAM   :   16.00 – 17.00 

TEMPAT  :   Kediaman Pimpinan Sekolah 

OBSERVER  :   Siti Shafa Husin 

 

DESKRIPSI 

Pada Rabu Sore peneliti datang ke kediaman pimpinan sekolah untuk melakukan 

wawancara mwndalam dengan pimpinan sekolah, dikarenakan sekolah saat ini 

sudah menerapkan pembelajaran luring, sehingga untuk keperluan data data 

penelitian diharuskan melakukan wawancara, agar lebih leluarsa peneliti dan 

pimpinan sekolah sepakat melaksanakan wawancara dikediaman beliau.  Selain 

melakukan wawancara di kediaman beliau, peneliti juga melakukan wawancara 

via Whatsapp supaya apabila terdapat kekeliruan atau ada pertanyaan yang belum 

terijawab bisa diselesaikan via online saja.  
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DATA HASIL OBSERVASI 

CATATAN LAPANGAN 

(OBSERVASI) 

KODE : CDHOL2 (Catatan Dokumen Hasil Observasi 

Lapangan 2) 

HARI TANGGAL :   Jum’at, 11 Februari 2022 

JAM   :   09.00 – 10.00 

TEMPAT  :   TK Mawar  

OBSERVER  :   Siti Shafa Husin 

DESKRIPSI 

Peneliti datang mengunjungi TK Mawar Desa Lungau Kab. Hulu Sungai Selatan 

untuk melihat dan mendokumentasikan kegiatan dengan memoto. Pimpinan 

sekolah mengarahkan agar melakukan pengamatan sambil membantu pendidik 

kelas A mengajar. 

Sebelum dimulai pembelaran peneliti datang lebih awal bersama pimpinan 

sekolah sambil membatu membuka ruangan kelas sekaligus membantu bersih-

bersih sekolah. Kemudian sambil menunggu peserta didik datang peneliti 

melakukan wawancara sambil meminta data-data yang akan di masukan 

kepenelitian.  

Aktivitas di TK Mawar berawal dari pukul 8 pagi sampai jam 10 pagi. Pada pukul 

8 pagi peserta didik datang ke sekolah sambil meggunakan fasilitas permainan 

yang ada di TK sembari menunggu teman temannya yang lain. Pada saat pukul 

8.30 semua peserta didik berbaris untuk membacakan ikrar pagi. Setelah itu 

peserta didik TK A dan B masuk ke ruangan kelasnya masing masing untuk 

kegiatan selanjutnya melakukan pembukaan sebelum belajar yang mana peserta 

didik TK A dan Guru guru bersama sama membacakan dzikir pagi, surah surah 

pendek, doa doa keseharian, dan bernyanyi bersama. selanjutnya adalah mata 

pelajaran. Dalam mata pelajaran ini guru yang mengajarkan berbeda beda 

tergantung materi yang diajarkan. Setelah selesai mata pelajaran, mereka 
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kemudian makan siang bersama sama. Setelah itu mereka pulang ke rumahnya 

masing-masing. Setelah peserta didik pulang kerumah masing-masing peneliti 

melakukan wawancara dengan guru kelas A.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DATA HASIL OBSERVASI 
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CATATAN LAPANGAN 

(OBSERVASI) 

KODE : CDHOL3 (Catatan Dokumen Hasil Observasi 

Lapangan 3) 

HARI TANGGAL :   Sabtu, 12 Februari 2022 

JAM   :   09.00 – 10.00 

TEMPAT  :   TK Mawar  

OBSERVER  :   Siti Shafa Husin 

DESKRIPSI 

Peneliti datang mengunjungi TK Mawar Desa Lungau Kab. Hulu Sungai Selatan 

untuk melihat dan mendokumentasikan kegiatan dengan memoto. Pimpinan 

sekolah tetap mengarahkan agar melakukan pengamatan sambil membantu 

pendidik  mengajar di samping itu peneliti juga melakukan pengamatan sarana 

prasarana yang ada di TK Mawar. Untuk kondisi sekolah dikarenakan TK Mawar 

baru saja di renovasi jadi untuk bangunan sudah memadai, TK Mawar memiliki 2 

ruang kelas dan satu ruang kantor yang mana ruangan kantor digabung dengan 

rurangan mainan anak, hal tersebut terjadi karena luas ruangan kelas tidak cukup 

luas untuk menaruh alat permainan anak. sarana prasarana seperti meja belajar 

anak juga kurang mencukupi jadi untuk pemakainan meja belajar hanya di pakai 

di kelas B saja. Kondisi permainan anak seperti perosotan dan komedi putar anak 

juga sudah rusak ini terjadi karena bangunan sekolah belum mempunyai pagar 

sehingga alat permainan di mainkan oleh anak-anak dari desa tersebut sehingga 

alat permainan jadi cepat rusak.  

Setelah pembelajaran selesai peneliti mewawancarai wali  kelas B. Selanjutnya 

Peneliti mengambil foto-foto sekolah dan melengkapi data-data yang akan 

dimasukan kedalam penelitian. 
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LAMPIRAN V 

DATA HASIL DOKUMENTASI 

CATATAN DOKUMENTASI 

 

Setelah wawancara 

bersama Pimpinan TK 

Mawar 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Setelah wawancara 

bersama guru kelas A 

TK Mawar 
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Setelah wawancara 

bersama guru kelas B 

TK Mawar 

 

Visi Misi TK Mawar  
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Keadaan sekolah TK 

Mawar 

 

Buku data anak  
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Alat permainan TK 

Mawar 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pelaksanaan guru 

kunjung di rumah salah 

satu murid  

(rekapan data 2021) 
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Pelaksanaan 

pembelajaran Luring 

2022 

 

 

 

Dokumentasi observasi  

Sub tema pembelajaran 

di TK Mawar semester 1 

untuk kelas A 11 

februari 2022 
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Dokumentasi observasi  

Sub tema pembelajaran 

di TK Mawar semester 1 

untuk kelas B1 februari 

2022 
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CATATAN DOKUMEN SEKOLAH 

(WAWANCARA PIMPINAN SEKOLAH ) 

KODE    : CDS 1 

HARI/TANGGAL : Rabu, 09 Februari 2022 

Assalamu’alaikum  ayah bunda 

Minggu ini tema  bermain kita bersama ananda di rumah adalah 

kebutuhanku  tentang kebersihan dan kesehatan. Melalui tema dan kegiatan 

main yang dapat dipih di bawah ini. 

Adapun tujuan yang ingin kita capai adalah : 

1. Anak bisa menjaga diri  

2. Dapat menggerakkan jari 

3. Mengetahui  benda berbahaya 

4. Anak dapat bercerita 

5. Anak dapat menyelesaiakn tugas sendiri 

6. Mengenal aktivitas seni 

Adapun kegiatan yang dapat ananda pilih seperrti di bawah ini 

Kegiatan di atas dilakukan dalam suasana yang menyenangkan ya Ayah 

Bunda. Kalauananda tidak tertarikmelakukannya,silahkan ananda melakukan 

kegiatan lain  yang disukainya . Jangan  lupa kami tunggu hasil foto maupun 

rekaman kegiatan ananda di rumah. Terima kasih (CDD1)1  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
1
 Dokumen Sekolah TK Mawar Desa Lungau 



 

98 

 

PERENCANAAN PELAKSANAAN PEMBELAJARAN MINGGUAN (RPPM) 

BELAJAR DARI RUMAH (BDR) 

TK MAWAR2 

Semester/Bulan/Mimggu : I/SEPTEMBER /Minggu Ke 11 

Tema /sub tema  :  binatang / Darat 

KELOMPOK USIA  : A (4-5TAHUN) 

KD MATERI KEGIATAN MAIN 

NAM 1.1 Binatang ciptaan tuhan 
- Menyebutkan binatang yang ada 

di sekitar rumah 

F.M 3.3-4.3 Meniru gerakan bintang 
- Meniru bebek berjalan 

 

KOG 3.5-4.5 Menyusun puzzle - Menyusun puzzle sapi 

BAHASA3.11-4.11 Bercerita 
- Menceritakan tentang binatang 

yang ada di rumah 

SOSEM 2.8 Sikap tanggung jawab - Mengerjakan kegiatan di rumah 

SENI 3.15-4.15 
Mengenal karya dan aktivitas 

seni 
- Menggambar  binatang 

 

  

 

                                                           
2
 Dokumen sekolah TKMawar Desa Lungau 
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Penilaian Hasil belajar Anak 

Kelompok  : A              Tema  : Binatang  

Minggu ke  : 11             Subtema : Binatang darat  

 

 

Penilaian Hasil Belajar Anak 

 
 

Nama Anak 

Nam Bahasa Kognitif Seni Fisik motoric Sesem 

Menyebutkann 
binatang yang ada di 

sekitar rumah 

Menceritakan tentang 
binatang peliharaan 
yang ada di rumah 

Menyusun puzzle 
bentuk sapi  

Menggambar binatang 

 

Meniru bebek berjalan Mengerjakan kegiatan di 
rumah samapai selesai 

BB MB BS
H 

BSB BB MB BS
H 

BSB BB M
B 

BS
H 

BSB BB MB BS
H 

BSB BB MB BS
H 

BSB BB MB BS
H 

BSB 

Abdul Halim  √     √    √   √     √    √  

Adiba Azzahra   √    √   √    √     √   √   

Ahmad Azam .F  √    √    √    √     √   √   

Ahmad Fauzan   √    √    √    √    √    √  

Ahmad Feriyanto   √    √    √   √     √    √  

Ainun Az Zahra   √   √    √    √     √    √  

Fatimatuz Zahra   √    √   √    √     √    √  

Jumiyati   √    √    √    √     √    √  

Maulida Hasanah   √   √   √      √    √    √  

M. A. Rafif   √   √    √     √    √    √  

M.Aufa Rezky   √    √    √    √    √    √  

M.Fadlan  √    √    √    √     √   √   

M.Hafi   √    √    √    √    √    √  

M. Na   √    √    √    √    √    √  

M.Panzi   √    √   √    √     √    √  

M. Rifky Al ghifari  √    √   √     √    √    √   

M. Salman  √    √    √    √     √   √   

Nor Amalia   √    √    √    √    √    √  

Nor Asipa  √    √    √    √    √    √   

Nor Fatimah   √    √    √    √    √    √  

Nor Silawati   √    √    √   √     √    √  

Siti khadijah   √    √    √    √    √    √  
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Nama   : Nor Fatimah         Kelompok  : A 

Minggu  : 11          Bulan   : Oktober 

Bidang 

Pengembangan 

Kegiatan Main/ Capaian Perkembangan BB MB BSH BSB 

NAM Menyebutkan bintang yang ada di sekitar rumah anak   √  

FM Mmeniru bebek berjalan   √  

KOG Menyusun puzzle sapi   √  

BAHASA Bercerita tentang bintang yang ada di rumah  √   

SOSEM Mngerjakan kegiatan di rumah sampai selesai   √  

SENI Menggambar binatang   √  
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LAMPIRAN VI 

SURAT DAN PERNYATAAN 

SK PEMBIMBING 



 

102 

 

SURAT IJIN SEMINAR PROPOSAL SKRIPSI 



 

103 

 

SK SEMINAR PROPOSAL SKRIPSI 
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SURAT PERSETUJUAN RISET 

 

SURAT PERSETUJUAN 

 

Skripsi yang berjudul : METODE PEMBELAJARAN DALAM JARINGAN 

(DARING) PADA MASA COVID 19 DI TK MAWAR 

DESA LUNGAU KABUPATEN HULU SUNGAI 

SELATAN 

Ditulis oleh : Siti Shafa Husin 

NIM  : 180101080589 

Jurusan  : Pendidikan Islam Anak Usia Dini 

Alamat : Jl. Singakarsa, pandai tengah RT 1 LK 1 

 Kec. Kandangan Kab. Hulu Sungai Selatan 

 

Setelah diteliti dan diadakan perbaikan sepertinya, kami dapat menyetujuinya untuk dilakuakan 

riset. 

 

 

 

      Banjarmasin, 24 Januari 2022 

Pembimbing      Pembimbing 

Bidang Konten dan Metedologi,   Bidang Bahasa dan Teknik Kepenulisan, 

   

Murniyanti Ismail, S.Pd., M.Pd    Nor Izzatil Hasanah, S.Pd, M.Pd 

NUP. 201701004     NUP. 201701001 

SURAT RISET 
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107 
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SURAT KETERANGAN LULUS KOMPREHENSIF 
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SURAT KETERANGAN PENGUJI 
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CATATAN REVISI SIDANG SKRIPSI 
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LAMPIRAN  

DAFTAR RIWAYAT HIDUP 

1. Nama Lengkap :  Siti Shafa Husin 

2. Tempat, Tanggal Lahir : Kandangan, 29 Februari 2000 

3. Agama  : Islam 

4. Kebangsaan :  Indonesia 

5. Status Perkawinan : Belum Menikah 

6. Alamat : Jalan Singakarsa, Pandai Tengah, Rt1 Lk1. Kec. 

Kandangan, Kab. Hulu Sungai Selatan. 

7. No. Hp/Alamat email : 085654037987 /shafashafa2902@gmail.com 

8. Pendidikan : 

a. SD    : SDN Kandangan Barat 2. Lulusan tahun 2012 

b. SMP  : Pondok Pesantren Ibnu Mas’ud Putri. Lulusan 

tahun 2015 

c. SMA   : Man2 Hulu Sungai Selatan. Lulusan tahun 2018 

d. S1   : Jurusan Pendidikan Islam Anak Usia Dini 

9. Orang Tua 

Ayah    :   Husin Awsy 

Pekerjaan  :   Pedagang 

Alamat   :   Jl. Singakarsa, Pandai Tengah RT. 1 LK.1  

Kecamatan Kandangan Kabupaten Hulu Sungai 

Selatan 

Ibu    :   Normila  

Pekerjaan  :   Pedagang 

Alamat   :   Jl. Singakarsa, Pandai Tengah RT. 1 LK.1 

Kecamatan Kandangan Kabupaten Hulu Sungai 

Selatan 

10. Jumlah Saudara :  2 

11. Suami/ istri     : - 

mailto:shafashafa2902@gmail.com
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12. Pengalaman organisasi/ Kerja: Tenaga pendidik KB SEROJA Baluti Kec. 

Kandangan, Tenaga Pendidik TK 

Bhayangkari Banjarmasin 

Sanggar katitian hijau. Tahun 2017-2018 

HMI. Tahun 2018  

Ldk nurul fatta. Tahun 2018-sekarang 

 

 

 


