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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

A. Jenis dan Pendekatan Penelitian 

Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan jenis 

penelitian korelasional. Penelitian kuantitatif merupakan metode-metode 

untuk menguji teori-teori tertentu dengan cara meneliti hubungan 

antarvariabel.1 Sedangkan rancangan korelasional ialah bentuk penelitian 

kuantitatif non-eksperimental yang menggunakan korelasi statistik untuk 

mendeskripsikan dan mengukur derajat atau hubungan (relasi) antara dua 

atau lebih variabel atau rangkaian skor.2 

 

B. Lokasi Penelitian 

Penelitian ini dilakukan di SMP Negeri 4 Banjarmasin yang 

berlokasi di Jl. Teluk Tiram Darat No. 10 RT.8 Kelurahan Teluk Tiram, 

Kecamatan Banjarmasin Barat Kota Banjarmasin, Provinsi Kalimantan 

Selatan. 

 
1John W. Creswell, Research Design (Pendekatan Metode Kualitatif, Kuantitatif, Dan 

Campuran. 5. 
2John W. Creswell, 17. 
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C. Subjek dan Objek Penelitian 

Dalam penelitian ini subjek yaitu Siswa/i SMP Negeri 4 

Banjarmasin. Sedangkan objek penelitian atau variabel dalam penelitian ini, 

yaitu: 

Variabel bebas : Kebiasaan membaca Al-Asmâ ul-Husnâ (X) 

Variabel terikat : Psychological well-being (Y) 

 

D. Populasi dan Sampel Penelitian 

Populasi merupakan wilayah generalisasi yang terdiri atas; 

objek/subjek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang 

ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik 

kesimpulannya.3 Populasi dari penelitian ini adalah 261 siswa/i kelas 3 SMP 

Negeri 4 Banjarmasin.4 Karena tingkat ini lebih lama melakukan kebiasaan 

membaca Al-Asmâ ul-Husnâ dari pada siswa kelas 1 dan 2. 

Sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki 

oleh populasi tersebut. Untuk itu, sampel yang diambil dari populasi harus 

betul-betul mewakili (representatif).5 Pengambilan sampel pada penelitian 

ini menggunakan random sampling (sampling acak) dimana di dalamnya 

setiap individu dalam populasi memiliki kemungkinan yang sama untuk 

 
3Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan R&D (Bandung: Penerbit Alfabeta, 

2018). 80. 
4“Sekolah Kita,” accessed June 19, 2022, 

http://sekolah.data.kemdikbud.go.id/index.php/cberanda. 
5Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan R&D. 81. 
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dipilih. Dengan pengacakan, sampel yang paling representif akan 

memungkinkan peneliti melakukan generalisasi terhadap suatu populasi.6 

Sampel dalam penelitian ini ada sebanyak 135 orang, diambil 

berdasarkan tabel penentuan jumlah sampel dari Isaac dan Michael dengan 

taraf 10% dimana jika populasi sebanyak 260 orang maka sampel minimun 

harus sebanyak 133 orang. 

 

E. Data dan Sumber Data 

Data penelitian digolongkan sebagai data primer dan data sekunder. 

Data primer atau data tangan pertama adalah data yang diperoleh oleh 

peneliti langsung dari subjek atau dari responden penelitian dengan 

menggunakan alat pengukuran atau alat pengambilan data.7 Adapun sumber 

data primer dalam penelitian ini adalah data-data dari responden yang sudah 

mengisi skala sikap mengenai kebiasaan membaca Al-Asmâ ul-Husnâ dan 

psychological well-being. 

Sedangkan data sekunder atau data tangan kedua adalah data yang 

diperoleh melalui pihak lain, tidak langsung diperoleh oleh peneliti dari 

subjek penelitiannya. Data sekunder biasanya berupa data dokumentasi atau 

data laporan yang telah tersedia.8 Adapun sumber data sekunder dalam 

 
6John W. Creswell, Research Design (Pendekatan Metode Kualitatif, Kuantitatif, Dan 

Campuran. 211. 
7Saifuddin Azwar, Metode Penelitian Psikologi (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2017). 132. 
8Saifuddin Azwar. 132 
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penelitian ini adalah buku, artikel, jurnal, skripsi, dan tesis serta literatur lain 

yang berkaitan dengan penelitian ini. 

 

F. Teknik Pengumpulan Data 

Dalam penelitian ini, teknik pengumpulan data diperoleh melalui : 

a. Skala sikap 

Skala sikap dirancang untuk mengungkap sikap pro dan 

kontra, positif dan negatif, atau setuju dan tidak setuju terhadap 

suatu objek sosial. Dalam pengukuran sikap manusia, objek sosial 

tersebut berlaku sebagai objek sikap. Skala sikap berisi pernyataan-

pernyataan sikap (attitude statements), yaitu pernyataan mengenai 

objek sikap. Suatu skala sikap biasanya terdiri atas sekitar 25-30 

pernyataan sikap, sebagian berupa pernyataan favorabel dan 

sebagian lagi unfavorabel.9 

Bentuk skala sikap yang akan digunakan dalam penelitian ini 

yaitu skala model Likert yang terdiri dari 4 kategori yaitu; Sangat 

Setuju (SS), Setuju (S), Tidak Setuju (TS) dan Sangat Tidak Setuju 

(STS). Terdapat dua skala sikap, yang pertama yaitu skala kebiasaan 

membaca Al-Asmâ ul-Husnâ dan yang kedua yaitu skala 

psychological well-being. 

a. Wawancara 

 
9Saifuddin Azwar, 137. 
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Wawancara merupakan pertemuan dua orang untuk bertukar 

informasi dan ide melalui tanya jawab, sehingga dapat 

dikonstruksikan makna dalam suatu topik tertentu.10 Adapun 

wawancara dalam penelitian ini digunakan sebagai dasar studi 

pendahuluan agar peneliti menemukan hal-hal dari responden yang 

lebih mendalam. Wawancara terbuka dilakukan secara online dan 

offline terhadap guru Pendidikan Agama Islam (PAI) yang 

bersangkutan dan juga siswa/i yang bersangkutan di SMP Negeri 4 

Banjarmasin. 

 

G. Instrumen Penelitian 

Dalam penelitian ini, peneliti mengguanakan instrumen untuk 

pengumpulan data yaitu skala model Likert yang terdiri dari skala kebiasaan 

membaca Al-Asmâ ul-Husnâ dan skala psychological well-being. Setiap 

skala yang digunakan untuk meneliti pengaruh kebiasaan membaca Al-

Asmâ ul-Husnâ terhadap psychological well-being pada siswa/i SMP Negeri 

4 Banjarmasin. Item pertanyaan dalam skala dibedakan menjadi dua yaitu 

item favorable dan item unfavorable yang bobot skornya sebagai berikut. 

Tabel 3. 1 Nilai Skor Jawaban 

Item Sangat 

Setuju (SS) 

Setuju 

(S) 

Tidak 

Setuju (TS) 

Sangat Tidak 

Setuju (STS) 

Favorable 4 3 2 1 

Unfavorable 1 2 3 4 

 
10Sugiyono, Metode Penelitian Kualitatif (Bandung: Penerbit Alfabeta, 2018). 114 
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Dari tabel 3.1 diketahui bahwa untuk item favorable dengan jawaban 

sangat setuju (SS) bernilai 4, setuju (S) bernilai 3, tidak setuju (TS) bernilai 

2 dan sangat tidak setuju (STS) memiliki nilai 1. Sedangkan item 

unfavorable dengan jawaban sangat setuju (SS) bernilai 1, setuju (S) 

bernilai 2, tidak setuju (TS) bernilai 3 dan sangat tidak setuju (STS) 

memiliki nilai 4. Berikut blueprint skala yang digunakan dalam penelitian 

ini: 

1. Skala Kebiasaan Membaca Al-Asmâ ul-Husnâ 

Skala ini digunakan untuk mengetahui kebiasaan membaca Al-Asmâ 

ul-Husnâ pada siswa/i SMP Negeri 4 Banjarmasin. Item dalam skala ini 

merupakan hasil modifikasi dari skala penelitian yang dilakukan oleh 

Ainun Jariah yang sama-sama menggunakan teori kebiasaan yang 

mengacu kepada teori belajar behaviorisme dengan aspek: 

a. Kontinuitas 

Kondisi atau kualitas ada/keberadaan tanpa gangguan atau 

pemutusan dalam berlangsungnya sesuatu kejadian, atau selama 

mendapatkan kemajuan; biasanya dengan implikasi adanya 

perubahan di dalam unsur-unsur yang saling berhubungan tadi.11 

Prinsip kontinuitas juga dikenal dengan istilah prinsip 

berkesinambungan.12 prinsip kesinambungan selaras dengan 

 
11James P. Chaplin, Kamus Lengkap Psikologi. 110. 
12Leni Fitrianti, “Prinsip Kontinuitas Dalam Evaluasi Proses Pembelajaran,” Al-Ishlah: Jurnal 

Pendidikan 10, no. 1 (2018): 100. 
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ajaran istiqomah dalam Islam. Dalam ajaran Islam, sangat 

memperhatikan prinsip kontinuitas karena dengan berpegang 

teguh pada prinsip ini, keputusan yang diambil seseorang 

menjadi valid dan stabil. Kestabilan seseorang dalam melakukan 

suatu perkataan atau perbuatan tercermin dalam melanggengkan 

sikap tersebut dalam kehidupannya.13  

b. Konsistensi 

Konsistensi adalah reliablitity dimana artinya mencirikan 

kepribadian yang dapat dipercaya, dapat diandalkan dan 

bertanggung jawab.14  

c. Kesungguhan 

Kesungguhan (conscientiousness) mendeskripsikan orang-

orang teratur, terkontrol, terorganisir, berambisi, fokus pada 

hasil dan disiplin. Secara umum, individu dengan kesungguhan 

yang tinggi cenderung bekerja keras, cermat, tepat waktu dan 

tekun. Mereka juga umumnya berhati-Hati, dapat diandalkan, 

teratur, dan bertanggung jawab.15 

d. Perencanaan  

Perencanaan berarti pengambilan keputusan untuk mencapai 

tujuan. Perencanaan pada dasarnya suatu proses dan cara 

 
13Dedi Wahyudi, “Konsepsi Al-Qur’an Tentang Hakikat Evaluasi Dalam Pendidikan Islam,” 

Hikmah: Journal of Islamic Studies 12, no. 2 (2017): 252. 
14James P. Chaplin, Kamus Lengkap Psikologi.  107-428. 
15Arnissa Wulandari and Margaretha Rehulina, “Hubungan Antara Lima Faktor Kepribadian 

(The Big Five Personality) Dengan Makna Hidup Pada Orang Dengan Human Immunodeficiency 

Virus,” Jurnal Psikologi Klinis Dan Kesehatan Mental 2, no. 1 (2013): 44. 
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berpikir yang dapat membantu menciptakan hasil yang 

diharapkan. Dan setiap perencanaan dimulai dengan menetapkan 

target atau tujuan yang akan dicapai, selanjutnya berdasarkan 

penetapan target atau tujuan tersebut dirumuskan bagaimana 

mencapainya.16 

Tabel 3. 2 Blueprint Skala Kebiasaan Membaca Al-Asmâ Ul-Husnâ 

Variabel Aspek Indikator Item Jm

l Fav Unfav 

Kebiasa

an 

membac

a Al-

Asmâ ul-

Husnâ 

Kontinuitas Melakukan 

aktifitas 

membaca Al-

Asmâ ul-

Husnâ secara 

terus-menerus 

1,9,19,21 2,11 6 

Konsistensi  Memiliki 

jadwal teratur 

dalam 

membaca Al-

Asmâ ul-

Husnâ 

3,10 4,14 4 

Kesungguh

an  

Melakukan 

dengan 

segenap hati 

atau sungguh-

sungguh tidak 

mempermaink

an- 

melakukan 

tanpa paksaan 

orang lain 

5,12,17 6,15,2

2 

6 

Perencanaa

n  

Membuat 

target 

pencapaian 

terhadap suatu 

proses 

7,13,18,20,

23 

8,16 7 

Jumlah 14 9 23 

 
16Wahyudin Nur Nasution, “Perencanaan Pembelajaran: Pengertian, Tujuan Dan Prosedur,” 

Ittihad: Jurnal Pendidikan 1, no. 2 (2017): 186. 
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Dari skala tersebut, dijelaskan bahwa terdapat 4 aspek kebiasaan 

membaca Al-Asmâ ul-Husnâ dengan masing-masing indikatornya, yaitu 

aspek kontinuitas memiliki 1 indikator dengan 6 item, konsistensi 

memiliki 1 indikator dengan 4 item, kesungguhan memiliki 1 indikator 

dengan 6 item, dan perencanaan memiliki 1 indikator dengan 7 item. 

Jadi, item keseluruhan pada variabel kebiasaan membaca Al-Asmâ ul-

Husnâ berjumlah 23 item. 

2. Skala Psychological Well-Being 

Skala ini digunakan untuk mengetahui psychological well-being 

pada siswa/i SMP Negeri 4 Banjarmasin. Item dalam skala ini 

merupakan hasil adaptasi dari skala penelitian yang dilakukan oleh 

Najib Amrullah yang sama-sama menggunakan teori kesejahteraan 

psikologis berdasarkan Ryff dengan aspek sebagai berikut17: 

a. Penerimaan diri (self-acceptance) 

Salah satu aspek kesehatan mental adalah penerimaan diri 

yang merupakan aspek pokok dalam berfungsi optimal, 

aktualisasi diri dan kematangan. Baiknya penerimaan diri 

terprediksi lewat kapabilitas menerima pribadi apa adanya 

dan kehidupan masa lalunya dengan penuh keihklasan. Hal 

 
17Amrullah, “Pengembangan Alat Ukur Kesejahteraan Psikologis Dan Kompetensi 

Interpersonal Guru Pai.” 
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ini membuat seseorang memandang positif diri sendiri dan 

kehidupan yang dijalaninya. 

b. Hubungan positif dengan orang lain (positive relation with 

others) 

Dimensi yang sangat penting dalam konsep kesejahteraan 

psikologis Ryff adalah memiliki hubungan baik dengan orang 

lain. Terjalinnya hubungan saling percaya yang hangat 

kepada orang lain sangat penting dilakukan. Dimensi ini juga 

mensyaratkan adanya kemampuan untuk menyayangi orang 

lain sebagai salah satu komponen utama kesehatan mental. 

c. Kemandirian/ autonomi (autonomy) 

Kemampuan untuk mengatur perilaku dan menentukan sesuai 

diri sendiri merupakan aspek dimensi ini. Berfikir dan 

berperilaku menggunakan cara tertentu yang disebut 

penolakan terhadap tekanan sosial, serta dapat 

mengintropeksi diri sendiri bersumber standar pribadi adalah 

diri mandirinya seseorang 

d. Penguasaan lingkungan (enviromental mastery) 

Bagaimana seseorang bisa memanipulasi kondisi untuk 

menyesuaikan kebutuhan dan sejumlah nilai pribadi yang 

dianutnya serta kreatif dalam melakukan berbagai hal baik 

melalui aktivitas fisik maupun mental adalah cara seseorang 

melakukan penguasaan lingkungan. 
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e. Tujuan hidup (purpose in life) 

Bagaimana individu berusaha sampai kepada tujuan atau arti 

hidup akan dijelaskan dalam dimensi ini. Seseorang yang 

memiliki makna dan hidupnya terarah tentunya mempunyai 

perasaan bahwa kehidupan baik sekarang maupun mas 

alampau begitu bermakna, percaya diri untuk mencapai 

tujuan hidup dan menargetkan cita-cita yang bakal diraih 

dalam hidup, dari itu bisa dianggap orang tersebut 

mempunyai tujuan hidup yang baik. 

f. Perkembangan pribadi (personal growth) 

Bagaimana kemampuan orang untuk berkembang dengan 

menggunakan potensi yang ada pada diri serta berkembang 

menjadi seorang manusia meupakan gambaran dimensi 

perkembangan diri. Fungsi psikologis seseorang akan 

berjalan dengan baik jika individu/kelompok tersebut 

memiliki visi untuk berkembang di masa akan datang. 

Tabel 3. 3 Blueprint Skala Psychological Well-Being 

Variabel  Aspek  Indikator  Item  Jml  

Fav  Unfav  

Psychological 

well-being 

Penerimaan 

diri 

Bersikap positif dan 

menerima diri apa 

adanya 

1,36,38 4,37 5 

Memiliki pandangan 

positif di masa lalu 

3 2,35 3 

Hubungan 

positif dengan 

orang lain 

Peduli dan 

berempati terhadap 

orang lain 

5,27 6,29 4 
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 Dari tabel 3.3 diatas, dijelaskan bahwa terdapat 6 aspek kesejahteraan 

psikologis dengan masing-masing indikatornya, yaitu; penerimaan diri 

memiliki 2 indikator dengan 8 item, hubungan positif dengan orang lain 

memiliki 2 indikator dengan 8 item, kemandirian memiliki 2 indikator 

dengan 8 item, penguasaan lingkungan memiliki 2 indikator dengan 5 

item, tujuan hidup memiliki 2 indikator dengan 5 item, dan 

Variabel  Aspek  Indikator  Item  Jml  

Fav  Unfav  

Bersikap hangat dan 

akrab kepada orang 

lain 

7,26 8,39 4 

Otonomi/ 

kemandirian 

Mampu menentukan 

sikap dan tingkah 

laku sendiri 

10,34 9,32 4 

Mengevaluasi diri 

sendiri 

11,30 12,31 4 

Penguasaan 

lingkungan 

Mampu 

memanipulasi 

keadaan sesuai nilai 

pribadi 

14,33 13 3 

Mampu memilih dan 

menciptakan 

lingkungan yang 

sesuai dengan diri 

sendiri 

15 16 2 

Tujuan hidup Memiliki tujuan 

keterarahan dalam 

hidup 

17 18 2 

Memiliki arti dalam 

hidup 

19,25 21 3 

Perkembangan 

pribadi 

Menyadari potensi 

dan perasaan untuk 

berkembang dalam 

diri 

22,24 20 3 

Mampu melihat 

peningkatan tingkah 

laku dari waktu ke 

waktu 

23 28 2 

Jumlah 21 18 39 
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perkembangan pribadi memiliki 2 indikator dengan 5 item. Jadi, item 

keseluruhan pada variabel kesejahteraan psikologis berjumlah 39 item. 

  

H. Desain Pengukuran 

1. Uji Validitas 

Validitas berasal dari kata “validity” yang berarti ketepatan atau 

kecermatan. Pengujian validitas dilakukan untuk memastikan bahwa 

peneliti benar-benar telah mengukur apa yang hendak diukur dalam 

penelitian. Uji validitas item merupakan uji instrumen data untuk 

mengetahui seberapa cermat suatu item dalam mengukur objek yang 

ingin diukur. Suatu item dapat dikatakan valid jika adanya korelasi 

signifikan dengan skor totalnya. Pengujian validitas dalam SPSS 

menggunakan tiga metode analisis yaitu, korelasi pearson, corrected 

item total correlation, dan analisis faktor.18 Dalam penelitian ini 

pengujian validitas dilakukan dengan metode corrected item total 

correlation karena akan dilakukan pemilihan item berdasarkan daya 

diskriminasi.  Rumus yang digunakan untuk melakukan korelasi total 

item terkoreksi sama dengan rumus korelasi product momen, yaitu: 

𝑟𝑥𝑦 =
𝑁 ∑𝑋𝑌 − (∑𝑋)(∑𝑌)

√[𝑁 ∑𝑋2 − (∑𝑋)2][𝑁 ∑𝑌2 − (∑𝑌)2
 

Keterangan : 

 
18Molli Wahyuni, Statistik Deskriptif Untuk Penelitian Oleh Data Manual Dan SPSS Versi 25 

(Yogyakarta: Bintang Pustaka Madani, 2020). 101-102. 
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𝑟𝑥𝑦 : koefisien korelasi, 

X : jumlah skor butir, 

Y : jumlah skor total, 

N : jumlah sampel. 

2. Uji Reliabilitas 

Reliabilitas menunjukkan keandalan suatu instrumen, sehingga 

instrumen tersebut dinyatakan dapat dipercaya untuk digunakan sebagai 

alat ukur. Instrumen dikatakan reliabel bila dapat digunakan dalam 

berbagai keadaan dan tidak mempengaruhi arah pilihan jawaban 

responden. Uji reliabilitas, pada dasarnya dilakukan manakala penelitian 

menggunakan data-data yang bersumber dari primer. Dengan kata lain, 

penelitian yang menggunakan data primer, sebelum melakukan analisis 

data terlebih dahulu melakukan uji atas kualitas data yang terkumpul 

yang salah satunya adalah uji reliabilitas. Ada beberapa cara yang 

berbeda untuk menghitung koefisien reliabilitas. Salah satu yang cukup 

populer adalah cronbach’s alpha. Nilai yang dipersyaratkan untuk uji 

reliabilitas adalah 0,6.19  Dalam penelitian ini, uji reliabilitas dilakukan 

dengan melihat nilai Alpha Cronbach. Adapun rumus yang digunakan 

untuk menguji reliabilitas adalah: 

𝛼 = (
𝐾

𝐾 − 1
)(

𝑠𝑖
2 −  ∑𝑠𝑖

2

𝑠𝑥
2

) 

Keterangan: 

 
19Molli Wahyuni, 109. 
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α : koefisien reliabilitas alpha 

K : jumlah item 

𝑠𝑖
2 : varian responden untuk item 

𝑠𝑖
2: jumlah varian skor total 

 

I. Teknik Pengolahan Data dan Analisis Data 

1. Editing 

Peneliti memeriksa kejelasan dan kelengkapan data yang di dapat 

dari jawaban skala sikap yang dibagikan. 

2. Scoring 

Peneliti memberikan skor atau nilai pada setiap aitem dalam skala 

sikap. 

3. Tabulating 

Peneliti memasukkan hasil scoring pada tabel sesuai skala sikap 

yang dijawab. 

4. Interpretasi data 

Peneliti berupaya menjawab rumusan masalah dengan cara 

menentukan makna dari data yang telah didapatkan dan kemudian 

menarik kesimpulan berdasarkan hasil analisis yang mengarah pada 

hubungan antar variabel. 

Sedangkan analisis data pada penelitian ini adalah analisis data 

kuantitatif yang dilakukan setelah data dari seluruh sampel melalui 
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kuesioner skala sikap terkumpul. Jenis analisis yang dilakukan dalam 

penelitian ini adalah regresi linear sederhana karena tujuan penelitian 

untuk mengetahui apakah terdapat pengaruh kebiasaan membaca Al-

Asmâ ul-Husnâ terhadap psychological well-being pada siswa/i.  

 

J. Prosedur Penelitian 

1. Pendahuluan 

Menentukan variabel penelitian dari beberapa masalah yang ada, 

kemudian melakukan wawancara kepada pihak yang bersangkutan, lalu 

melakukan konsul dengan dosen pembimbing mengenai penelitian yang 

akan dilakukan.  

2. Persiapan 

Mengkonsultasikan dengan dosen pembimbing tentang bab 1 yang 

sudah disusun, menentukan teori-teori acuan, menentukan indikator 

pada setiap variabel untuk pembuatan instrumen pengumpulan data, 

kemudian membuat surat riset penelitian dari fakultas untuk diserahkan 

ke tempat penelitian. 

3. Pelaksanaan 

Membagikan skala penelitian kepada subjek try out, kemudian 

melakukan uji intrumen untuk mengetahui validitas dan reliabilitas skala 

penelitian, lalu menyusun kembali aitem valid dan aitem gugur setelah 

uji instrumen, dilanjutkan dengan membagikan skala ke subjek 
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penelitian yang sebenarnya, kemudian mengumpulkan, mengolah, 

menganalisis dan menginterpretasikan hasil dari pengumpulan data 

penelitian menggunakan aplikasi IBM SPSS Statistic 25 for windows. 

4. Analisis dan penyusunan laporan 

1) Mengumpulkan hasil analisis untuk kemudian dikonsultasikan 

dengan dosen pembimbing yang kemudian hasil tersebut disusun 

dengan sistematis dan menerima persetujuan munaqasah skripsi dari 

dosen pembimbing. 

2) Hasil penelitian di uji tingkat plagiasi pada setiap bab dan kemudian 

dipublikasikan dalam bentuk jurnal sebagai karya ilmiah, lalu hasil 

penelitian siap diajukan dan dipertahankan pada munaqasah skripsi 

di Fakultas Ushuluddin dan Humaniora Universitas Islam Negeri 

Antasari Banjarmasin. 

 

 

 

 

 


