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LAMPIRAN-LAMPIRAN 

 

Lampiran I 

DAFTAR TERJEMAH1
 

 

 

No Bab Halaman Terjemah 

1 1 3 Hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya 

(meminum) khamar, berjudi, (berkorban untuk) 

berhala, mengundi nasib dengan panah adalah 

termasuk perbuatan setan. Maka jauhilah perbuatan-

perbuatan itu agar kamu mendapat keberuntungan. 

Sesungguhnya setan itu bermaksud hendak 

menimbulkan permusuhan dan kebencian di antara 

kamu lantaran (meminum) khamar dan berjudi itu, 

dan menghalangi kamu dari mengingat Allah Swt. 

dan sembahyang; maka berhentilah kamu (dari 

mengerjakan pekerjaan itu). 

2 2 26 Sesungguhnya telah ada pada (diri) Rasulullah itu 

suri teladan yang baik bagimu (yaitu) bagi orang 

yang mengharap (rahmat) Allah dan (kedatangan) 

hari kiamat dan Dia banyak menyebut Allah. 

3 2 28 Dan tetaplah memberi peringatan, karena 

Sesungguhnya peringatan itu bermanfaat bagi orang-

orang yang beriman. 

4 2 35 Telah menceritakan kepada kami Musaddad berkata, 

telah menceritakan kepada kami Isma'il bin Ibrahim 

telah mengabarkan kepada kami Abu Hayyan at 

Taimi dari Abu Zur'ah dari Abu Hurairah berkata; 

bahwa Nabi Saw. pada suatu hari muncul kepada 

para sahabat, lalu datang Malaikat Jibril As. yang 

kemudian bertanya: "Apakah iman itu?" Nabi Saw. 

menjawab: "Iman adalah kamu beriman kepada 

Allah, malaikat-malaikat-Nya, kitab-kitab-Nya, 

pertemuan dengan-Nya, rasul-rasul-Nya, dan kamu 

beriman kepada hari berbangkit". (Jibril As.) 

berkata: "Apakah Islam itu?" Jawab Nabi Saw: 

"Islam adalah kamu menyembah Allah dan tidak 

menyekutukannya dengan suatu apapun, kamu 

                                                           
1
Adapun terjemahan disini menggunakan terjemahan buku terjemahan langsung, seperti 

al-Quran dan Terjemahnya dan untuk terjemahan hadis menggunakan aplikasi digital Lidwa 

Pustaka. 
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dirikan shalat, kamu tunaikan zakat yang 

diwajibkan, dan berpuasa di bulan Ramadhan". 

(Jibril As.) berkata: "Apakah ihsan itu?" Nabi Saw. 

menjawab: "Kamu menyembah Allah seolah-olah 

melihat-Nya dan bila kamu tidak melihat-Nya 

sesungguhnya Dia melihatmu". (Jibril As.) berkata 

lagi: "Kapan terjadinya hari kiamat?" Nabi Saw. 

menjawab: "Yang ditanya tentang itu tidak lebih 

tahu dari yang bertanya. Tapi aku akan terangkan 

tanda-tandanya; (yaitu); jika seorang budak telah 

melahirkan tuannya, jika para penggembala unta 

yang berkulit hitam berlomba-lomba membangun 

gedung-gedung selama lima masa, yang tidak 

diketahui lamanya kecuali oleh Allah Swt". 

Kemudian Nabi Saw. membaca: "Sesungguhnya 

hanya pada Allah pengetahuan tentang hari kiamat" 

(QS. Luqman: 34). Setelah itu Jibril As. pergi, 

kemudian Nabi Saw. berkata; "hadapkan dia ke 

sini." Tetapi para sahabat tidak melihat sesuatupun, 

maka Nabi Saw. bersabda; "Dia adalah Malaikat 

Jibril datang kepada manusia untuk mengajarkan 

agama mereka." Abu Abdullah berkata: "Semua hal 

yang diterangkan Beliau Saw. dijadikan sebagai 

iman. 

5 2 37 Katakanlah: "Dia-lah Allah, yang Maha Esa.. Allah 

adalah Tuhan yang bergantung kepada-Nya segala 

sesuatu. Dia tiada beranak dan tidak pula 

diperanakkan. Dan tidak ada seorangpun yang setara 

dengan Dia." 

6 2 42 Sesungguhnya Allah tidak merubah keadaan sesuatu 

kaum sehingga mereka merubah keadaan yang ada 

pada diri mereka sendiri.  

7 2 43 Dan apabila hamba-hamba-Ku bertanya kepadamu 

tentang Aku, maka (jawablah), bahwasanya aku 

adalah dekat. aku mengabulkan permohonan orang 

yang berdoa apabila ia memohon kepada-Ku. Maka 

hendaklah mereka itu memenuhi (segala perintah-

Ku) dan hendaklah mereka beriman kepada-Ku, agar 

mereka selalu berada dalam kebenaran. 

8 2 57 Perbandingan kedua golongan itu (orang-orang kafir 

dan orang-orang mukmin), seperti orang buta dan 

tuli dengan orang yang dapat melihat dan dapat 

mendengar. Adakah kedua golongan itu sama 

keadaan dan sifatnya?. Maka tidakkah kamu 

mengambil pelajaran (daripada perbandingan itu)? 

9 2 58 Dan (juga) orang-orang yang apabila mengerjakan 
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perbuatan keji atau menganiaya diri sendiri, mereka 

ingat akan Allah, lalu memohon ampun terhadap 

dosa-dosa mereka dan siapa lagi yang dapat 

mengampuni dosa selain dari pada Allah? dan 

mereka tidak meneruskan perbuatan kejinya itu, 

sedang mereka mengetahui. 

10 2 58 Yaitu orang-orang yang apabila disebut nama Allah 

gemetarlah hati mereka, orang-orang yang sabar 

terhadap apa yang menimpa mereka, orang-orang 

yang mendirikan sembahyang dan orang-orang yang 

menafkahkan sebagian dari apa yang telah Kami 

rezkikan kepada mereka.  

11 2 59 Yaitu orang-orang yang beriman dan hati mereka 

manjadi tenteram dengan mengingat Allah. Ingatlah, 

hanya dengan mengingati Allah-lah hati menjadi 

tenteram.  

12 2 59 Hai orang-orang yang beriman. apabila kamu 

memerangi pasukan (musuh), Maka berteguh hatilah 

kamu dan sebutlah (nama) Allah sebanyak-

banyaknya agar kamu beruntung.  

13 2 60 Bacalah apa yang telah diwahyukan kepadamu, 

Yaitu al-kitab (al-Quran) dan dirikanlah shalat. 

Sesungguhnya shalat itu mencegah dari (perbuatan- 

perbuatan) keji dan mungkar. dan Sesungguhnya 

mengingat Allah (shalat) adalah lebih besar 

(keutamaannya dari ibadat-ibadat yang lain). dan 

Allah mengetahui apa yang kamu kerjakan.  

14 2 60 Dan sesungguhnya telah Kami mudahkan al-Quran 

untuk pelajaran, maka adakah orang yang 

mengambil pelajaran?.  

15 2 61 Karena itu, ingatlah kamu kepada-Ku niscaya aku 

ingat (pula) kepadamu dan bersyukurlah kepada-Ku, 

dan janganlah kamu mengingkari (nikmat)-Ku.  

16 2 62 Dan sebutlah (nama) Tuhannmu dalam hatimu 

dengan merendahkan diri dan rasa takut, dan dengan 

tidak mengeraskan suara, di waktu pagi dan petang, 

dan janganlah kamu termasuk orang-orang yang 

lalai.  

17 2 62 Tidak ada dosa bagimu untuk mencari karunia (rezki 

hasil perniagaan) dari Tuhanmu. Maka apabila kamu 

telah bertolak dari 'Arafah, berdzikirlah kepada 

Allah di Masy'aril Haram. dan berdzikirlah (dengan 

menyebut) Allah sebagaimana yang ditunjukkan-

Nya kepadamu; dan sesungguhnya kamu sebelum 

itu benar-benar  termasuk orang-orang yang sesat.  

18 2 65 Telah menceritakan kepada kami Qutaibah telah 
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menceritakan kepada kami Isma'il bin Ja'far dari 

Daud bin Bakr bin Abu Al Furat dari Muhammad 

bin al-Munkadir dari Jabir bin Abdullah ia berkata, 

"Rasulullah Saw. bersabda: "Sesuatu yang 

memabukkan, maka banyak dan sedikitnya adalah 

haram.” 

19 2 66 Mereka bertanya kepadamu tentang khamar dan 

judi. Katakanlah: "Pada keduanya terdapat dosa 

yang besar dan beberapa manfaat bagi manusia, 

tetapi dosa keduanya lebih besar dari manfaatnya.” 

Dan mereka bertanya kepadamu apa yang mereka 

nafkahkan. Katakanlah: "Yang lebih dari 

keperluan."Demikianlah Allah menerangkan ayat-

ayat-Nya kepadamu supaya kamu berfikir. 

20 2 67 Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu 

shalat, sedang kamu dalam Keadaan mabuk, 

sehingga kamu mengerti apa yang kamu ucapkan, 

(jangan pula hampiri mesjid) sedang kamu dalam 

Keadaan junub, terkecuali sekedar berlalu saja, 

hingga kamu mandi. Dan jika kamu sakit atau 

sedang dalam musafir atau datang dari tempat buang 

air atau kamu telah menyentuh perempuan, 

kemudian kamu tidak mendapat air, maka 

bertayamumlah kamu dengan tanah yang baik 

(suci); sapulah mukamu dan tanganmu. 

Sesungguhnya Allah Maha Pemaaf lagi Maha 

Pengampun. 

21 2 67 Hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya 

(meminum) khamar, berjudi, (berkorban untuk) 

berhala, mengundi nasib dengan panah adalah 

termasuk perbuatan setan. Maka jauhilah perbuatan-

perbuatan itu agar kamu mendapat keberuntungan. 

Sesungguhnya setan itu bermaksud hendak 

menimbulkan permusuhan dan kebencian di antara 

kamu lantaran (meminum) khamar dan berjudi itu, 

dan menghalangi kamu dari mengingat Allah dan 

sembahyang; maka berhentilah kamu (dari 

mengerjakan pekerjaan itu). 

22 2 78 Orang-orang kafir berkata: "Mengapa tidak 

diturunkan kepadanya (Muhammad) tanda 

(mukjizat) dari Tuhannya? Katakanlah: 

"Sesungguhnya Allah menyesatkan siapa yang Dia 

kehendaki dan menunjuki orang-orang yang 

bertaubat kepada-Nya”. 

23 2 78 Dan orang-orang yang menjauhi Thaghut (yaitu) 

tidak menyembah- nya, dan kembali kepada Allah, 
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bagi mereka berita gembira; sebab itu sampaikanlah 

berita itu kepada hamba- hamba-Ku. 

24 2 78 Dan Kembalilah kamu kepada Tuhanmu, dan 

berserah dirilah kepada-Nya sebelum datang azab 

kepadamu kemudian kamu tidak dapat ditolong 

(lagi). 

25 2 78 Dan aku tidak berkehendak menyalahi kamu 

(dengan mengerjakan) apa yang aku larang. aku 

tidak bermaksud kecuali (mendatangkan) perbaikan 

selama aku masih berkesanggupan. Dan tidak ada 

taufik bagiku melainkan dengan (pertolongan) 

Allah. hanya kepada Allah aku bertawakkal dan 

hanya kepada-Nya-lah aku kembali. 

26 2 78 Sesungguhnya Ibrahim itu benar-benar seorang yang 

penyantun lagi penghiba dan suka kembali kepada 

Allah Swt. 

27 4 96 Sengaja aku mandi taubat untuk menghilangkan 

hadas besar karena Allah Swt. 

28 4 96 Dan berdoalah: Ya Tuhanku, tempatkanlah aku pada 

tempat yang diberkati, dan Engkau adalah sebaik-

baik yang memberi tempat." 

29 4 102 Ya Allah semoga disampaikan pahala yang ini 

kehidupan nabi besar Muhammad Saw., semoga 

Allah menambah rahmat kepada nabi serta 

kedamaian kepada keluarganya, sahabatnya, 

isterinya, anak cucunya dan ahli rumahnya, segala 

perkara kepunyaaan Allah. Al-Fatihah. 

Semoga disampaikan kepada ruh dari ayah-ayahnya, 

saudara-saudaranya daripada nabi-nabi kepada 

mursalin dan malaikat karabin dan mereka yang 

mati syahid dan kepada para shalehin dan 

keluarganya dan para sahabatnya dan kepada ruhnya 

bapak kita sekalian yakni nabi Adam as. dan ibu kita 

sekalian yakni Siti Hawa dan keturunan dari 

keduanya hingga hari kiamat. Segala perkara 

kepunyaan Allah dan tetaplah kepadanya. Al-

Fatihah. 

30 4 103 Semoga disampaikan kepada arwah bapak-bapak 

kami sekalian, ibu-ibu kami sekalian, saudara-

saudara kami sekalian, semua muslim pria dan 

wanita, semua mukmin dan mukminat yang hidup, 

kepada mereka yang meninggal dunia di sebelah 

timur, barat, kanan dan kiri dari gunung Qaf ke 

gunung Qaf. sejak mulai Adam sampai hari kiamat 

segala rupa perkara kepunyaan Allah dan tetap 

kepadanya. Al-Fatihah. 
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Ya Allah, semoga Engkau menambah rahmat 

kepada junjngan kami sekalian nabi Muhammad 

Saw. yang tidak dapat membaca dan menulis dan 

kepada keluarganya semoga melimpah keselamatan. 

100x 

Bukankah Kami telah melapangkan untukmu 

dadamu?dan Kami telah menghilangkan daripadamu 

bebanmu, yang memberatkan punggungmu? dan 

Kami tinggikan bagimu sebutan (nama)mu, karena 

Sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan, 

sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan. 

Maka apabila kamu telah selesai (dari sesuatu 

urusan), kerjakanlah dengan sungguh-sungguh 

(urusan) yang lain, dan hanya kepada Tuhanmulah 

hendaknya kamu berharap. 

Katakanlah: "Dia-lah Allah, yang Maha Esa. Allah 

adalah Tuhan yang bergantung kepada-Nya segala 

sesuatu. Dia tiada beranak dan tidak pula 

diperanakkan, dan tidak ada seorangpun yang setara 

dengan Dia." 

Semoga disampaikan kepada Syekh Ahmad 

Bȃqir.Al-Fatihah. 

Yaa Tuhanku, yang memenuhi segala 

kebutuhan.100x 

Yaa Tuhanku yang menyampaikan segala yang 

dimaksud.100x 

Yaa Tuhanku yang menolak segala percobaan.100x 

Yaa Tuhanku yang meluaskan kepada banyak 

derajat.100x 

Yaa Tuhanku yang menyembuhkan segala 

penyakit.100x 

Yaa Tuhanku yang mengabulkan segala doa. 100x 

Yaa Tuhanku yang Maha Pengasih lagi Maha 

Penyayang. 100x 

Semoga disampaikan ke hadapan Syekh Hawajikan. 

Al-Fatihah. 

Tiada daya dan tiada kekuatan hanya pertolongan 

Allah yang Maha Luhur, yang Maha Agung. 100x 

Semoga disampaikan kehadapan Imam Rabbani. Al-

Fatihah. 

Katakanlah: "Aku berlindung kepada Tuhan yang 

menguasai subuh, dari kejahatan makhluk-Nya, dan 

dari kejahatan malam apabila telah gelap gulita, dan 

dari kejahatan wanita-wanita tukang sihir yang 

menghembus pada buhul-buhul, dan dari kejahatan 

pendengki bila ia dengki. 
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Ampunilah hai Tuhanku yang Maha Agung yang 

tiada Tuhan melainkan Dia yang Maha tegak dan 

ampunilah segala dosa. 

31 4 104 Katakanlah: "Aku berlidung kepada Tuhan (yang 

memelihara dan menguasai) manusia. Raja manusia, 

sembahan manusia, dari kejahatan (bisikan) syaitan 

yang biasa bersembunyi yang membisikkan 

(kejahatan) ke dalam dada manusia, dari (golongan) 

jin dan manusia”. 

Semoga disampaikan ke hadapan Syekh Mudhohir. 

Al-Fatihah. 

Cukuplah Allah sebaik-baik penolong.500x 

Semoga disampaikan salam kepada nabi Saw.. 

Semoga disampaikan kehadapan Tuan Syekh Abdul 

Qadir al-Jailani. Al-Fatihah. 

Tuhan pengasih yang terbaik dan yang terbaik pula 

dalam hal menolong. 

Semoga disampaikan kehadapan syuhada al-

Mukarram. Al-Fatihah. 

Ya Allah yang lemah lembut, semoga Tuhan 

memperturunkan kepada pengasih Tuhan yang 

lemah lembut. 

Semoga disampaikan kehadapan Syekh Khawajah 

Naqsyabandi. Al-Fatihah. 

Tidak ada Tuhan yang wajib disembah, Maha suci 

Engkau sesungguhnya aku termasuk dari orang yang 

dzalim. 

Semoga disampaikan kehadapan Syekh Muhammad 

Maksum. Al-Fatihah. 

Ya Tuhanku, Engkaulah yang kami kehendaki dan 

keridhaan-Mu lah yang kami tuntut dan karunialah 

dengan mahabbah dan makrifat-Mu. 1664x 
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Lampiran 2 

 

ANGKET PENANAMAN NILAI RELIGIUS DI PONDOK 

PESANTREN INABAH KOTA BANJARMASIN 

 

Nama Lengkap : 

Umur   : 

Asal   : 

Petunjuk  : Jawablah pertanyaan-pertanyaan di bawah ini dengan 

sejujur-jujurnya sesuai keadaan yang sebenarnya, dengan memberi tanda silang 

(X) pada pilihan jawaban yang kamu pilih atau mengisi titik-titik yang tersedia 

sesuai pendapat kamu. 

1. Apa yang kamu lakukan ketika tiba waktu shalat fardhu di pondok pesantren 

Inabah? 

a. Segera berwudhu 

b. Berlambat-lambat 

c. cuek saja/ tidak shalat 

2. Apa yang kamu lakukan ketika tiba waktu shalat fardhu sewaktu di rumah 

dulu? 

a. Segera berwudhu 

b. Berlambat-lambat 
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c. cuek saja/tidak shalat 

3. Apakah kamu melakukan shalat di pondok pesantren Inabah? 

a. selalu 

b. kadang-kadang 

c. jarang sekali 

4. Apakah kamu melakukan shalat sewaktu dirumah dulu? 

a. selalu  

b. kadang-kadang 

c. jarang sekali 

5. Apa alasan kamu ketika melaksanakan shalat? 

a. karena perintah Allah swt 

b. karena terpaksa dan takut sama yang menyuruh 

c. karena ikut-ikutan 

6. Apakah kamu waktu di pondok Inabah melaksanakan puasa ramadhan? 

a. selalu 

b. kadang-kadang 

c. jarang sekali 

7. Apakah kamu waktu di rumah dulu melaksanakan puasa ramadhan? 

a. selalu 

b. kadang-kadang 

c. jarang sekali 

8. Apakah kamu berdoa kepada Allah Swt. di pondok pesantren Inabah? 

a. selalu berdoa 
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b. kadang-kadang berdoa 

c. jarang berdoa 

9. Apakah kamu berdoa kepada Allah Swt. sewaktu dirumah dulu? 

a. selalu berdoa 

b. kadang-kadang berdoa 

c. jarang berdoa 

10. Apa alasan kamu ketika berdoa di pondok pesantren Inabah? 

a. segera sembuh dari ketergantungan narkoba dan segera pulang ke rumah 

b. ingin kebaikan dunia dan akhirat 

c. ……………………………….(jawaban kamu sendiri) 

11. Apakah kamu membaca al-Quran di pondok pesantren Inabah? 

a. selalu membaca 

b. kadang-kadang membaca 

c. jarang membaca 

12. Apakah kamu membaca al-Quran waktu dirumah dulu? 

a. selalu membaca 

b. kadang-kadang membaca 

c. jarang membaca 

13. Apakah kamu  berdzikir kepada Allah Swt. di pondok pesantren Inabah? 

a. selalu 

b. kadang-kadang 

c. jarang 

14. Apakah kamu berdzikir kepada Allah Swt. waktu di rumah dulu? 
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a. selalu 

b. kadang-kadang 

c. jarang 

15. Apakah kamu mengikuti belajar al-Quran dan pendidikan agama Islam seperti  

mendengarkan ceramah di pondok pesantren Inabah? 

a. selalu mengikuti 

b. kadang-kadang mengikuti 

c. jarang mengikuti 
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Lampiran 3 

 

ANGKET KEAKTIFAN SANTRI PASCAREHABILITASI  

PONDOK PESANTREN INABAH KOTA BANJARMASIN 

DALAM PENGAMALAN NILAI RELIGIUS  

Nama Lengkap : 

Umur   : 

Asal   : 

Petunjuk  : Jawablah pertanyaan-pertanyaan di bawah ini dengan 

sejujur-jujurnya sesuai keadaan yang sebenarnya, dengan memberi tanda silang 

(X) pada pilihan jawaban yang kamu pilih. 

1. Apakah kamu  tetap mengerjakan shalat meski tidak di lingkungan pondok 

pesantren Inabah lagi? 

a. Ya 

b. Kadang-Kadang 

c. Tidak 

2. Apakah kamu tetap mengerjakan puasa meski tidak di lingkungan pondok 

pesantren Inabah lagi? 

a. Ya 

b. Kadang-Kadang 

c. Tidak 

3. Apakah kamu tetap berdzikir meski tidak di lingkungan pondok pesantren 

Inabah lagi? 
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a. Ya 

b. Kadang-Kadang 

c. Tidak 

4. Apakah kamu tetap berdoa meski tidak di lingkungan pondok pesantren 

Inabah lagi? 

a. Ya 

b. Kadang-Kadang 

c. Tidak 

5. Apakah kamu tetap membaca al-Quran dan khataman meski tidak di 

lingkungan pondok pesantren Inabah lagi? 

a. Ya 

b. Kadang-Kadang 

c. Tidak 

6. Apakah kamu tetap mempelajari ilmu agama misalnya mendengarkan 

ceramah  meski tidak di lingkungan pondok pesantren Inabah lagi? 

a. Ya 

b. Kadang-Kadang 

c. Tidak 

7. Apakah kamu aktif mengikuti program pascarehabilitasi yang ada di 

pondok pesantren Inabah? 

a. Aktif 

b. Kadang-Kadang 

c. Cukup Aktif 
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Lampiran 4 

 

PEDOMAN WAWANCARA 

TENTANG PENANAMAN NILAI-NILAI RELIGIUS 

TERHADAP PECANDU NARKOBA DI PONDOK  

PESANTREN INABAH KOTA BANJARMASIN 

 

Nama   :  

Jabatan di Pondok : 

Tanggal Wawancara :                                        Jam  : 

Tempat Wawancara : 

Pertanyaan: 

1. Bagaimana sejarah berdirinya pondok Inabah Kota Banjarmasin? 

2. Program apa saja yang dilakukan dalam penanaman nilai-nilai religius kepada 

para santri? 

3. Metode apa saja yang digunakan dalam penanaman nilai-nilai religius kepada 

para santri? 

4. Materi apa saja yang diberikan dalam  penyampaian ceramah/nasehat kepada 

para santri? 

5. Apa saja faktor pendukung dan faktor penghambat dalam penanaman nilai-

nilai religius kepada para santri? 

 



185 
 

Lampiran 4 

PEDOMAN DOKUMENTASI 

1. Data jumlah santri di pondok pesantren Inabah pada tahun 2016 

2. Visi dan misi pondok pesantren Inabah Kota Banjarmasin 

3. Program penanaman nilai religius di pondok pesantren Inabah pada saat di 

rehabilitasi dan pasca rehabilitasi 
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Lampiran 5 

FOTO PENELITIAN 

 

Papan nama pondok pesantren Inabah 

 

Wawancara dengan pembina rohani pondok pesantren Inabah Kota Banjarmasin 
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Para santri saat di wawancara dan mengisi angket 
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Wawancara dengan tenaga kesehatan sosial  

 

 

Wawancara dengan pimpinan pondok pesantren Inabah 
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Wawancara dengan konselor sekaligus perawat di pondok pesantren Inabah 

 

 

Daftar program pembinaan santri pondok pesantren Inabah Kota Banjarmasin 
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Bagian dalam dari pondok pesantren Inabah Kota Banjarmasin 
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Data para santri pondok pesantren Inabah Kota Banjarmasin Tahun 2016 
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Data para santri pondok pesantren Inabah Kota Banjarmasin Tahun 2016 
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Lampiran 6: Daftar Riwayat Hidup 

BIODATA 

 

1. Nama Lengkap  : Nor Ainah 

2. Tempat dan Tanggal Lahir : Banjarmasin, 20 Juni 1993 

3. Agama    : Islam 

4. Kebangsaan   : Indonesia 

5. Status Perkawinan  : Belum Kawin 

6. Alamat    : Jl. Ujung Murung RT. 09 Banjarmasin 

7. Pendidikan   : 

a. MI An-Nuriyyah 2 Banjarmasin (2005) 

b. MTs. Siti Mariam Banjarmasin (2008) 

c. SMK Muhammadiyah 3 Banjarmasin (2011) 

d. IAIN Antasari Banjarmasin (2015) 

8. Orang Tua   : 

Ayah 

Nama    : Anang Noor 

Pekerjaan   : Penjaga Keamanan Malam 

Alamat    : Jl. Ujung Murung RT. 09 Banjarmasin 

Ibu 

Nama    : Siti Halimah 

Pekerjaan   : Ibu Rumah Tangga 

Alamat    : Jl. Ujung Murung RT. 09 Banjarmasin 

9. Saudara (jumlah saudara) : Anak ke-4 dari 4 saudara 

10. Pengalaman Kerja  : 

a. TPA Babussalam Banjarmasin (2012-2014) 

b. TK Siti Khadijah Banjarmasin (2015) 

c. SMK Dharma Putera Banjarmasin (2015-2016) 

11. Daftar Karya Ilmiah  :  

a. Pemahaman Da’iyah Kota Banjarmasin Terhadap Hadis Mencela 

Makanan (Skripsi, 08 Desember 2014) 

b. Pendidikan Religius Terhadap Pecandu Narkoba di Pondok Pesantren 

Inabah Kota Banjarmasin (Prosiding Nasional, 05 November 2016) 

 

Banjarmasin,  15 Desember 2016 

                                                                       Penulis,       

 

                                                                                                      Nor Ainah            


