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NO DAFTAR TERJEMAH 

1 Artinya: mereka bertanya kepadamu tentang haidh. Katakanlah: "Haidh 

itu adalah suatu kotoran". Oleh sebab itu hendaklah kamu menjauhkan 

diri dari wanita di waktu haidh; dan janganlah kamu mendekati mereka, 

sebelum mereka suci, apabila mereka telah suci, maka campurilah mereka 

itu di tempat yang diperintahkan Allah kepadamu. Sesungguhnya Allah 

menyukai orang-orang yang bertaubat dan menyukai orang-orang yang 

mensucikan diri. 

2 Artinya: Dari Urwah, Fatimah binti Abi Jahsy, bahwa ia mengeluarkan 

darah. Maka bersabdalah Nabi kepadanya: “kalau itu darah haid, maka 

warnanya kelihatan hitam. Bila demikian halnya, maka hentikanlah kamu 

shalat. Tapi kalau tidak demikian, maka berwudhu’lah lalu shalat. Karena 

itu hanyalah gangguan otot. 
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PEDOMAN WAWANCARA 

A. Untuk Kepala Desa  

1. Berapa luas wilayah Desa Sungai Turak Kecamatan Amuntai Utara 

Kabupaten Hulu Sungai Utara ? 

2. Bagaimana letak geografis Desa Sungai Turak ini ? 

3. Berapa jumlah peduduk yang ada di Desa Sungai Turak Kecamatan 

Amuntai Utara Kabupaten Hulu Sungai Utara ? 

4. Terbagi berapa RT kah Desa  Sungai Turak ini ? 

5. Apa saja jenis mata pencaharian penduduk di Desa ini ? 

6. Apa saja sarana pendidikan yang ada di Desa ini ? 

7. Bagaimana tingkat pendidikan masyarakat di Desa ini ? 

B. Untuk Orang Tua (ibu) 

1. Pada usia berapa anak anda mengeluarkan darah haid ? 

2. Apakah anda melakukan bimbingan kepada anak anda ketika pertama kali 

haid ? 

3. Bimbingan apa saja yang anda lakukan ketika anak anda haid ? 

4. Apakah anda sudah mengajarkan kepada anak anda terkait materi haid ? 

5. Usaha apa saja yang anda lakukan dalam mendampingi anak ketika masa 

haid ? 

6. Apakah ada problem yang terjadi pada anak anda ketika haid, dan apa 

solusi anda dalam mengatasi problem tersebut ? 
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7. Apakah anak anda mengalami hal (haid) yang diluar kebiasaan pada 

wanita umumnya, dan bagaimana cara anda menyikapi dan memecahkan 

permasalahan tersebut ? 

8. Apakah anda memiliki pengetahuan yang cukup untuk menjawab semua 

pertanyaan anak anda mengenai haid ini ?  

9. Apakah anak anda sangat membutuhkan bimbingan anda mengenai haid ? 

10. Apakah anak anda sudah mempelajari masalah haid sebelum haid terjadi ? 

11. Apakah anda pernah memerintahkan anak anda untuk mempelajari haid 

dari sumber lain, contohnya dari sekolah atau dari buku-buku ? 

12. Peran yang anda lakukan sebagai ibu yang dapat memberikan pendidikan, 

khususnya masalah haid, apakah sudah maksimal terlaksana ? 

13. Materi haid apa saja yang anda sudah ajarkan kepada anak anda  

14. Apakah anda pernah berbagi pengalaman kepada anak anda terkait hal 

yang anda alami sewaktu petama-tama mengalami haid ? 

15. Apakah anak anda terbuka menceritakan seluk beluk yang dialaminya 

mengenai masalah haid ? 

PEDOMAN OBSERVASI 

1. Mengamati secara langsung keadaan lingkungan lokasi penelitian. 

2. Mengamati keadaan beberapa keluarga yang dijadikan sasaran penelitian. 

3. Mengamati peran ibu dalam membimbing anak remaja putrinya masalah 

haid. 

4. Mengamati usaha ibu dalam melaksanakan bimbingan terhadap anaknya. 

5. Mengamati latar belakang tingkat pendidikan ibu. 
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PEDOMAN DOKUMENTASI 

1. Data tentang gambaran umum lokasi penelitian. 

2. Data tentang letak dan luas wilayah lokasi penelitian. 

3. Data tentang  tingkatan pendidikan para ibu anak pada lokasi penelitian. 

4. Data tentang sarana pendidikan pada lokasi penelitian. 

5. Latar belakang pendidikan ibu. 
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LAMPIRAN FOTO-FOTO 

 

f. 1 Kantor Desa Sungai Turak 
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f. 2 Sarana Pendidikan Desa Sungai Turak 
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f. 3 Sarana Ibadah Desa Sungai Turak 
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f. 4 Penghimpunan Data Ibu-Ibu di Desa Sungai Turak 
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