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 Lampiran 1. 

6.1 Gambaran Umum lokasi Penelitian 

6.1.1  Sejarah Singkat SMPN 47 Konawe Selatan 

         SMP Negeri 47 Konawe Selatan merupakan sekolah yang dibangun 

pada tahun 2008-2009 di desa Roda Kec. Kolono Kab. Konawe Selatan. 

Awalnya nama sekolah ini adalah SMP Negeri 4 Kolono dan berubah nama 

menjadi SMP Negeri 47 Konawe Selatan pada tahun 2015. SMP ini berdiri 

tahun 2008-sekarang dan penerimaan siswa pertama langsung di kelas 2 

karena sebelumnya siswa SMP ini ditempatkan di SD. Setelah siswa SD 

pulang sekolah barulah siswa SMP datang bersekolah di SDN 9 kolono. 

SMPN 47 Konawe Selatan dibawah naungan Pemerintah, kepala sekolah saat 

ini adalah ibu Ernawati S.Pd. Pada tahun 2018 telah memiliki 135 siswa serta 

sarana dan prasarana yang belum sepenuhnya memadai dan sampai 2021 

SMP Negeri 47 Konawe Selatan sekarang telah memiliki murid 236 siswa 

namun sarana dan prasarananya belum memadai. 

6.1.2  Identitas Sekolah 

Nama sekolah    : SMP NGERI 47 KONAWE SELATAN 

Nomor Poko Sekolah Nasiaonal       : 40404806 

Jenjang Pendidikan status sekolah    : SMP 

Alamat sekolah                                  : Jl. Poros Kendari Amolengu 

RW/RT                                              : 0/0 

Dusun                                                 : 3 

Desa Kelurahan                             : Roda 

Kecamatan                             : Kec. Kolono 

Kabupaten                              : Kab. Konawe Selatan 
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Provinsi                                     : Prov. Sulawesi Tenggara 

Kode Pos                                        : 93382 

Lokasi Geografis                        : Lintang -4 Bujur 122 

6.1.3  Letak Geografi 

          Lokasi  SMPN 47 Konawe Selatan Jl. Poros Kendari-Amolengu, Desa 

Roda Kec. Kolono Kab. Konaww Selatan. 

 Sebelah Barat Gedung SMPN 47 Konawe Selatan 

 Sebelah Timur Kantor SMPN 47 Konawe Selatan 

 Sebelah Utara Kebun Warga 

 Sebelah Selatan Rumah Warga 

          Letak sekolah cukup strategis 1 Km dari pasar, 2 Km dengan kantor 

camat Konawe Selatan. Letak sekolah dekat dengan jalan raya, sehingga 

muda dijangkau oleh siswa. 

6.1.4 Struktur Organisasi SMPN 47 Konawe Selata 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

67 
 

6.1.5 Profil SMPN 47 Konawe Selatan 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.1.6   Visi Misi SMPN 47 Konawe Selatan 

a.  Visi 

“Terciptanya insan berbudi pekerti luhur, terdidik, terampil, cerdas dan mandiri 

berlandaskan imtaq” 

b. Misi 

1. Meningkatkan pemahaman, penghayatan dan pengamalan keagamaan bagi 

peserta didik lingkungan sekolah, keluarga dan masyarakat. 

2. Pemahaman nilai-nilai kebangsaan dan kebhinekaan pada peserta didik 

dengan melaksanakan pembiasaan perilaku sesuai dengan nilai luhur 

bangsa, santun dan berkarakter yang berasal dari ajaran agama yang dianut 

dan nilai sosial budaya. 

3. Menumbuhkembangkan pekerti peserta didik  melalui pembudayaan 
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ekosistem literasi sekolah. 

4. Mewujudkan sekolah sehat, disiplin, taat aturan aman dan ramah didik. 

5. Mengembangkan dan menyelenggarakan dan bimbingan yang efektif 

menumbuhkembangkan kemampuan berpikir kritis, kreatif, inovatif, 

inspiratif, efektif, kreatif dalam memecahkan masalah berbasis teknologi 

informasi. 

6. Mengembangkan dan menyelenggarakan pembelajaran seimbang antara 

sikap spiritual dan sosial, pengetahuan dan keterampilan sehingga peserta 

didik berkembang secara optimal sesuai dengan potensi yang dimiliki serta 

menerapkannya dalam berbagai situasi di sekolah dan masyarakat. 

7. Mengembangkan organisasi sekolah menjadi warga pembelajar sepanjang 

hayat. 

8. Mengembangkan keterampilan dan kemandirian peserta didik melalui 

kegiatan pembiasaan, kewirausahaan dan pengembangan diri yang terencana 

dan berkesinambungan. 

9. Menempatkan sekolah sebagai bagian dari masyarakat sehingga peserta 

didik dapat menerapkan pengalaman belajar ke masyarakat serta 

memanfaatkan masyarakat sebagai sumber belajar 

10. Memenuhi fasilitas sekolah yang lengkap dan mutakhir melalui penerapan 

manajemen partisipatif dengan melibatkan seluruh warga sekolah, komite 

sekolah, orang tua peserta didik, masyarakat dan kelompok kepentingan 

yang terkait dengan sekolah 
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6.1. 7. Data Guru  

NO NAMANIP JABATAN IJAZAH TERAKHIR 

01 Ernawati, S.Pd Kepsek S-1 

02 Muhlis, S.Pd GT S-1 

03 Nurwati, S.Pd GT S-1 

04 Hasniatin, S.Pd GT S-1 

05 Muh. Ilias, S.Pd GT S-1 

06 Yuliana, S.Pd GT S-1 

07 Haliatin, S.Ag GTT S-1 

08 Harnawati, S.Pd GTT S-1 

09 Irawati, S.Pd GTT S-1 

10 Abdul Syukur, S.Pd GTT S-1 

11 Niar Indrawati, S.Pd GTT S-1 

12 Sugen, S.Pd GTT S-1 

    

 

6.1.8. Sarana dan Prasarana 

Sekolah ini memiliki fasilitas: 1 mushola, 1 tempat parkir, 6 ruang 

kelas, 1  Ruang Laboratoriu ,  1 kantor Kepsek, 1 kantor guru, 2 

kantin sekolah, 5 WC, 1 lapangan olahraga 
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Lampiran 2. 

PEDOMAN OBSERVASI LAPANGAN 

1. Peneliti mengamati situasi dan kondisi sekolah SMP 47 Konawe selatan saat 

memanfaatkan handphone  dalam pembelajar PAI  

2. Peneliti mengamati kepala sekolah, Guru pendidikan Agama Islam,dan siswa 

saat memanfaatkan handphone 

3. Peneliti mengamati fasilitas penunjang belajar di SMP 47 Konawe selatan  

4.  Peneliti mengamati proses berlangsungnya pemanfaatan handphone  di 

sekolah SMP 47 Konawe selatan.  

5. Peneliti mengamati antusias siswa dalam memanfaatkan handphone di SMP 

47 Konawe Selatan. 

DaftarNama-nama Responden 

No Nama Keterangan 

1 Ernawati S.Pd Kepala sekolah 

2 Haliatin S.Ag Guru Agama 

4 Waode Sri Wulan  Siswa  

5 Muh. Ibrahim Siswa  

6 Muh. Israfil Siswa  

7 Abelia Siswa  

8 Nanda Auliya Siswa  

9 Fadil Siswa  

10 Nabila  Siswa 
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Lmpiran 3.  

INSTRUMEN WAWANCARA 

 

PEDOMAN WAWANCARA DAMPAK PEMANFAATAN HANDPHONE 

DALAM PEMBELAJARAN PAI PADA SISWA  

SMP 47 KONAWE SELATAN  

 

A. PERTANYAAN KEPADA KEPALA SEKOLAH SMPN 47 KONAWE SELATAN 

Nama  : Ernawati S.Pd 

Jabatan  : Kepala Sekolah  

Tanggal  : 01 Maret 2021 

Pukul   : 8:37 

NO PERTANYAAN HASIL WAWANCARA 

1  Bagaimana pendapat ibu 

tentang pemanfaatan 

handphone di sekolah? 

 

 

Pemanfaatan handphone dalam pembelajaran  

semenjak setahun terakhir sangat memberi efek 

positif terhadap siswa, kehadiran handphone  di 

sekolah sangat bagus untuk peningkatan motivasi 

belajar siswa baik pelajaran PAI maupun 

pelajaran-pelajaran umum lainnya 

2 Menurut ibu bagaimana 

kualitas siswa setelah 

diadakan fasilitas belajar 

dengan memanfaatkan  

handphone? 

kami selalu mendongkrak prestasi belajar siswa 

dengan berbagai macam penunjang belajar yang 

mereka butuhkan, seperti kita lihat saat ini kami 

terapkan sistem pemanfaatan Handphone   guna 

menunjang pelajaran baik PAI maupun pelajaran 

yang lain dan hasilnya sangat positif, siswa 

banyak yang berprestasi dan siswa juga lebih 

cepat memahami pelajaran di sekolah 

3 Apakah ada kendala yang 

Ibu hadapi dalam 

pemanfaatan handphone 

kendalah yaitu belum tersedianya jaringan wifi di 

sekolah kami. 

4 Apa saja faktor 

pendukung dan 

penghambat dalam 

pemanfaatan handphone? 

Pemanfaatan handphone sebagai penunjang 

belajar sudah berlangsung dalam satu tahun 

terakhir di SMPN 47 Konawe selatan, 

penghambat dalam memanfaatkan handphone 

belum menyediakan wifi. Selain tidak tersedianya 

jaringan wifi ada pula kendala lain yang dihadapi 

siswa yakni tidak mendapatkan pengarahan 

langsung oleh guru bagaimana cara atau teknik 

pengoperasian handphone dengan baik dan benar 

agar dapat menemukan tugas yang dicari secara 

cepat, tepat dan efisien. 
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5 Apakah ibu sudah 

mengetahui dampak 

handphone terhadap 

siswa sebelum ibu 

membolehkan siswa ibu 

memanfaatkan 

handphone? 

 

Tentunya kami sudah tahu dampak dari 

pemanfaatan pada siswa kami sudah 

mempertibangkan sebelum kami memperboleh 

siswa kami memanfaatkan handphone di sekolah 

6 Dampak apa saja ibu 

rasakan setelah 

memperbolehkan siswa 

memanfaatkan 

handphone dalam 

pembelajaran? 

 

Pemanfaatan handphone dalam pembelajaran 

sangat memberi efek positif terhadap siswa, 

kehadiran handphone  di sekolah sangat bagus 

untuk peningkatan motivasi belajar siswa baik 

pelajaran PAI maupun pelajaran-pelajaran umum 

lainnya 

 

B. PERTANYAAN KEPADA GURU PENDIDIKAN AGAMA ISLAM  SMP 

NEGERI  47 KONAWE SELATAN 

Nama    : Haliatin S.Ag 

Profesi   : Wakil Kepala Sekolah 

Tanggal  : 02 Maret 2021 

Jam  : 11:20 

NO PERTANYAAN HASIL WAWANCARA 

1 Bagaimana pemanfaatan 

handphone di sekolah? 

Semenjak diberikan kebebasan dalam hal 

pemanfaatan handphone  di sekolah yang 

dimanfaatkan untuk menunjang pelajaran PAI, 

saat ini bisa kita lihat sendiri bahwa siswa lebih 

mudah mengakses tugas, siswa lebih aktif dan 

siswa juga lebih sering membaca Al-Quran 

sehabis sholat dzuhur menggunakan handphone 

yang mereka punya 

 

2 Adakah kendala yang 

dihadapi siswa dalam 

memanfaatkan  

handphone? 

 

Kendalanya yaitu pada jaringan wifi belum 

tersedia di sekolah selain itu masih ada siswa 

belum terlalu paham dalam memanfaatkan 

handphone dengan baik 
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3 Bagaimana  cara 

mengatasi jika terjadi 

masalah jaringan saat 

siswa memanfaatkan 

handphone di sekolah? 

 

Langkah awal yang kami terapkan adalah 

mencari apa permasalahan yang terjadi 

kemudian dilakukan mediasi kepada seluruh 

dewan guru apa yang harus kita perbuat untuk 

mengatasi masalah tersebut, jadi tidak mengatasi 

sendiri karena dengan bersama-sama masalah 

akan cepat teratasi 

 

 

C. PERTANYAAN KEPADA SISWA SMPN 47 KONAWE SELATAN 

 Responden  1.  

 Nama             : Nanda Auliyah 

 Jabatan  : Siswa 

 Tanggal  : 05 Maret 2021 

  Pukul              : 08:45 

NO PERTANYAAN HASIL WAWANCARA 

1 Menurut anda bagaimana 

kontribusi pemanfaatan 

handphone dalam 

pembelajar PAI? 

Saya dan teman-teman sangat gembira karena 

diperbolehkan memanfaatkan handphone sebagai 

penunjang belajar PAI, semenjak itu saya jadi 

lebih mudah mencari tugas sekolah 

2 Apakah guru berperan 

aktif dalam membimbing 

anda sewaktu 

memanfaatkan 

handphone? 

guru selalu mengawasi Kami dalam 

memanfaatkan handphone dalam pembelajaran, 

dan memberikan arahan secara langsung ke 

siswa bagaimana cara memanfaatkan handphone 

dengan benar 

3 Bagaimana pendapat 

anda tentang 

pemanfaatan handphone 

di sekolah 

 

Semenjak kami diperbolehkan memanfaatkan 

handphone kami sangat senang dan sangat 

gembira karena kami bisa bermain facebook, 

group whatsapp, instagram dan juga aplikasi 

google sebagai alat bantu kami menemukan 

jawaban dari tugas-tugas yang diberikan oleh 

guru pendidikan agama Islam.dengan 

kecanggihan teknologi ini kami bisa saling tukar 

informasi, tukar pikiran, pendapat dan opini 

4 Adakah kekurangan atau 

kendala dalam 

pemanfaatan handphone 

di sekolah anda? 

Kendalanya belum tersedia jaringan wifi di 

sekolah kami selain itu apabila jaringan 

terganggu 

5 Bagaimana pemanfaatan 

handphone dalam 

pembelajaran PAI? 

kami memanfaatkan handphone dalam 

pembelajaran pai dengan memanfaatkan untuk 

mengerjakan tugas yang d berikan oleh guru 
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6 Dampak apa saja anda 

rasakan setelah 

menggunakan 

handphone dalam 

pembelajaran PAI? 

 

Dampak dari handphone sangat besar dan sangat 

kami rasakan terutama dalam hal positif. Kami 

bisa membuat grup di seperti grup belajar khusus 

satu kelas yang didalamnya whatsapp kita 

tekankan untuk sering masalah pelajaran, jika 

ada teman yang tidak masuk sekolah ia akan 

dengan cepat mengetahui ada tugas sekolah atau 

tidak. Karena ada ketua grup yang selalu 

memberikan informasi setiap pulang dari 

sekolah. 

 

Responden 2 

Nama             : Muh. Ibrahim 

Jabatan  : Siswa 

Tanggal  : 5 Maret 2021 

Pukul              : 11:37 

NO PERTANYAAN HASIL WAWANCARA 

1 Menurut anda bagaimana 

kontribusi pemanfaatan 

handphone dalam 

pembelajaran PAI? 

 

Menurut saya  pemanfaatan handphone dalam 

pembelajaran sangat bagus Saya sangat gembira 

karena diperbolehkan memanfaatkan handphone 

sebagai penunjang belajar PAI semenjak itu saya 

jadi lebih mudah mencari tugas sekolah 

2 Apakah guru berperan 

aktif dalam membimbing 

anda sewaktu 

memanfaatkan 

handphone? 

 

tentunya ia guru kami selalu membimbing kami 

dalam memanfaatkan handphone di sekolah dan 

selalu mengingatkan kami agar handphone kami 

tidak digunakan untuk hal yang tidak bermanfaat 

melainkan digunakan untuk pembelajaran 

3 Bagaimana pendapat 

anda tentang 

pemanfaatan handphone 

di sekolah? 

 

menurut saya memanfaatkan handphone di 

sekolah sangat bagus kerana sangat 

memudahkan kami dalam mengerjakan tugas 

kami 

4 Adakah kekurangan atau 

kendala dalam 

pemanfaatan handphone 

di sekolah anda? 

 

Saya sendiri selaku siswa mengeluhkan tentang 

buku yang ada di perpustakaan sekolah, masih 

banyak sekali buku yang kami butuhkan untuk 

menunjang pelajaran di sekolah tetapi buku 

tersebut tidak tersedia di perpustakaan sekolah. 

Jalan alternatif yang kami ambil yaitu mencari 

bahan bacaan dari handphone  itupun jika data 

dalam handphone ada jika tidak ada kami hanya 

bisa memanfaatkan handphone  di rumah setelah 

beli data internet di konter 
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5 Bagaimana pendapat 

anda tentang 

pemanfaatan handphone 

dalam pembelajaran 

PAI? 

 

pendapat saya senang sekali bisa memanfaatkan 

handphone dalam pembelajaran PAI karena itu 

sangat membantu kami dalam pembelajaran atau 

tugas yang dikasih oleh guru kami apabila kita 

sulit menjawab tugas dari guru kami dengan 

gampang menjawabnya dengan mencari jawaban 

dengan menggunakan handphone 

6 Apakah anda pernah 

memanfaatkan 

handphone dalam hal 

yang negatif  

 

Saya sendiri memanfaatkan handphone  untuk 

mengakses tugas bisa dilakukan di kantin, di 

laboratorium, di masjid sekolah atau di dalam 

kelas sewaktu jam istirahat. Tetapi saya tidak 

pernah membuka video dewasa karena setahu 

saya konten tersebut sudah diblok dan tidak bisa 

dibuka lagi. Juga saya tidak berani menggunakan 

handphone sembarangan  di sekolah karena 

sudah ada peraturan-peraturan yang wajib ditaati 

dalam pengoperasian handphone di sekolah. 

7 Dampak apa saja anda 

rasakan setelah 

menggunakan handphone 

dalam pembelajaran 

PAI? 

 

dampaknya itu sangat kami rasakan yaitu kami 

mudah mencari jawaban dari tugas yang 

diberikan oleh guru dan kami mudah 

mendapatkan buku bacaan yang tidak terdapat di 

perpustakaan selain itu dalam pembelajaran kami 

tidak kesulitan lagi untuk mengerjakan tugas 

kami yang diberikan guru 

 

Responden 3 

Nama : Abelia 

Jabatan  : Siswa 

Tanggal  : 8 Maret 2021 

Pukul  : 11:37 

NO PERTANYAAN HASIL WAWANCARA 

1 Menurut anda bagaimana 

kontribusi pemanfaatan 

handphone dalam 

pembelajaran PAI? 

Menurut saya sangat senang senjak pemanfaatan 

handphone dalam pembelajaran PAI sangat 

memudahkan kami dalam pembelajaran terutama 

dalam mengerjakan tugas 

2 Apakah guru berperan 

aktif dalam membimbing 

anda sewaktu 

memanfaatkan 

handphone? 

iya guru kami selalu membimbing kami dalam 

menggunakan handphone 

3 Bagaimana pendapat 

anda tentang 

pemanfaatan handphone 

di sekolah 

Saya sangat senang dengan kebijakan kepala 

sekolah kami  karena kami diperbolehkan 

membawa handphone disekolah agar kami bisa 

menggali informasi tentang pelajaran secara 

cepat dan hasilnya juga sangat efektif. Akan 
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tetapi kami dilarang keras mengaktifkan 

handphone saat jam pelajaran, bermain game 

saat istirahat dan bermain facebook. Namun jika 

ketahuan menyalah gunakannya kami akan di 

berikan sanksi berupa penahanan handphone 

hingga jam pulang 

4 Adakah kekurangan atau 

kendala dalam 

pemanfaatan handphone 

di sekolah anda? 

kendala kami hanya pada data dan tidak ada 

ketersediaan wifi di sekolah 

5 Bagaimana pendapat ada 

tentang pemanfaatan 

handphone dalam 

pembelajaran PAI? 

pendapat saya pemanfaatan handphone dalam 

pembelajaran PAI itu sangat bagus sangat 

memudahkan kami dalam pembelajaran 

6 Apakah anda pernah 

memanfaatkan 

handphone untuk hal 

yang  negatif 

jujur kami tidak perna menggunakan handphone 

dengan seenaknya menggunakan untuk hal yang 

tidak penting seperti menonton konten-konten 

yang memuat pikiran kita kotor seperi menonton 

video-video porno 

7 Dampak apa saja anda 

rasakan setelah 

memanfaatakan  

handphone dalam 

pembelajaran PAI 

dampaknya sangat memudahkan kami dalam 

pembelajaran seperti mencari buku-buku yang 

tidak ada perpustakaan dan memudahkan kami 

dalam mengerjakan tugas 

 

Responden 4 

Nama     : Muh. Israfil 

Jabatan  : Siswa 

Tanggal  : 05 Maret 2021 

Pukul              : 10:37 

NO PERTANYAAN HASIL WAWANCARA 

1 Menurut anda bagaimana 

kontribusi pemanfaatan 

handphone dalam 

pembelajaran PAI? 

kami sangat senang dengan diperbolehkan 

memanfaatkan handphone kami sangat terbantu 

dalam pembelajaran 

2 Apakah guru berperan 

aktif dalam membimbing 

anda sewaktu 

memanfaatkan 

handphone? 

tentunya guru kami selalu membimbing dalam 

memanfaatkan handphone  

 

3 Bagaimana pendapat 

anda tentang 

pemanfaatan handphone 

di sekolah? 

Saya dan teman-teman sangat gembira karena 

diperbolehkan memanfaatkan handphone 

sebagian penunjang belajar PAI, semenjak itu 

saya jadi lebih mudah mencari tugas sekolah 

bukan hanya itu saya pribadi juga bisa lebih 
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mudah terhubung dengan teman-teman melalui 

grup yang terdapat di dalam handphone 

4 Adakah kekurangan atau 

kendala dalam 

pemanfaatan handphone 

di sekolah anda? 

kendalanya Dalam pemanfaatan handphone  

kami sangat memerlukan sinyal atau jaringan 

wifi untuk koneksi handphone kami ke jaringan 

internet. Setelah terkoneksi kami bisa terhubung 

oleh teman, baik teman sekolah maupun teman 

dari luar sekolah. Tidak ada halangan yang 

membatasi interaksi kami jika sinyal atau 

jaringan  baik 

5 Bagaimana pendapat 

anda tentang  

pemanfaatan handphone 

dalam pembelajaran 

PAI? 

 

memanfaatkan handphone dalam pembelajaran 

PAI sangat memudahkan kami dalam 

mengerjakan tugas dari guru yaitu menyangkut 

tentang pembelajaran pendidikan agama Islam 

6 Apakah anda perna h 

memanfaatkan 

handphone untuk hal 

yang  negatif? 

tidak perna kami gunakan handpohone untuk 

tugas kami dan mencari buku-buku yang 

menyangkut pembelajaran kami 

7 Dampak apa saja anda 

rasakan setelah 

menggunakan handphone 

dalam pembelajaran 

PAI? 

dampaknya sangat bagus saya dengan teman-

teman jadi lebih mudah   mengerjakan tugas dari 

guru 
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         Lampiran 4. 

DOKOMENTASI PELAKSANAAN PENELITIAN 

1. Sarana  dan prasarana  

 

Gambar 1. Kantor Kepsek dan Guru          Gambar 2. Lapangan upacaracara            

 

 

 

 

       Gambar 3. Papan Nama Sekolah          Gambar 4. Musolah SMPN 47 Konsel 

 

 

 

 

 

 

          Gambar 5. Profil SMPN 47 Konsel           Gambar 6.Sruktur Organisasi Sekola 
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Gambar 7. Rungan kelas VII-IX                Gambar 8. Rungan Perpustakaan                

 

 

Gambar 9. Proses Pembelajaran                 Gambar 10. Pemanfaatan handphone 

 

2. Dekomentasi wawancara 

Gambar 11.wawacara Kepsek                         Gambar 12. Wawancara Guru agama                                    
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                                     Gambar 13, wawanacara siswa di sekolah        

 

 

                                  Gambar 14. Wawawcara siswa Dirumah   

 

 

 

 

 

Gambar 15. Wawancara Guru SMPN 47 Konawe selatan Di Rumah  
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Lampiran 5. 

SURAT IZIN PENELITIAN 
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Lampiran  6.  

RIWAYAT HIDUP 

(CURRICULLUM VITATE) 

 

A. Data Pribadi 

Nama                                    : Waode Yeyen Anjelina 

Tempat/ Tanggal Lahir         : Torete, 05 Oktober 1998 

Jenis Kelamin                        : Perempuan 

Agama                                   : Islam 

Status                                     : Menikah 

Alamat Rumah                       : Desa Roda, Kec. Kolono , Kab. Konawe Selatan 

Nomor Telepon                      : 085341870793 

Email                                      : anjelinawaodeyeyen@gemail.com 

B. Data Keluarga 

Nama Ayah                             : Ahmad Muju S.Ag 

Pekerjaan                                 : PNS 

Agama                                     : Islam 

Nama Ibu                                 : Aslim Mustafa 

Pekerjaan                                 : Ibu Rumah Tangga 

Saudara Kandung 

      ➢ Anak Pertama               : Laode Aan Sanjaya Muju 

      ➢ Anak Ketiga                  : Laode Gilang Satria Ramadhan 

      ➢ Anak Keempat              : Waode Abelia Syahbana.M 

C. Riwayat Pendidikan 

SD                                            : SDN Roda,Kolono, Konawe Selatan (2005-2011) 

SMP                                         : SMPN 47 Konawe Selatan (2011-2014) 

MA                                          : SMAN 7 konawe Selatan (2014-2017) 

Perguruan Tinggi                    : IAIN Kendari 

 


