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 INSTRUMEN DAN HASIL WAWANCARA  

A. Guru Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti 

PERTANYAAN JAWABAN 

1. Bagaimana ketentuan RPP untuk 

SLB? 

kalau dari pusat kan patokannya hanya isinya, 

jadi dalam RPP itu isinya apa saja itu ada 

permennya trus sekarang ada menteri baru itu 

hanya selembar tapi saya juga belum 

mempraktekannya juga 

2. Apakah RPP untuk seluruh anak 

LB itu sama atau dibeda-bedakan 

sesuai jurusan ketunaannya?  

Beda-beda, saya kebetulan ngajarnya di jurusan 

A,B,C ya, kalau di A kan ada  beberapa yang 

kalau menurut saya mungkin mereka harusnya 

di inklusi, mereka kecerdasannya normal disini 

belajar braile, katakanlah kalau sudah bisa 

braile kalau menurut saya mereka harus keluar 

lah pindah ke inklusi. Karena kalau di 

peraturannya kan SLB itu ujiannya ya LB, 

kalau dulu kan memang bisa, jadi misalnya dulu 

gabung di SMP depan (SMP Negeri) tapi kan 

sekarang peraturannya udah begitu, LB ya LB, 

yang mempunyai kecerdasan normal ya mereka 

harus di sekolah inklusi 

3. Bagaimana strategi guru dalam 

mengorganisasikan isi/materi dengan 

keadaan siswa? 

Mereka kan SLB ada SK KD nya, tapi 

katakanlah misal SMP itu sama dengan SD 

sekian, jadi kalau dengan umum dulu buatnya 

prosentase, kalau umum itu 100% ya SLB yang 

C tu berapa persen, tapi sudah ada sudah terbit 

gitu lho SK KD nya , tapi untuk C kadang-

kadang kita tetap diturunkan lagi ya sesuai 

anak. 

4.  Materi PAI apa yang diajarkan 

untuk anak tunagrahita? KD-nya ada. Misalnya KD nya mampu 

melaksanakan shalat, tapi shalatnya bagi 

mereka mungkin saya mengenalkannya 

gerakannya, mereka gerakannya sudah bener itu 

sudah bagus untuk C1 ya, itu saja mereka 

misalnya berjama’ah di mushola untuk 

menambah jumlah rakaat saja gak bisa 



 

5. Apakah materi hafalan juga 

termasuk materi yang terdapat pada 

RPP? 

Materinya kan ada hafalan terus fiqh ya fiqih 

sederhana, kalau untuk anak kaya gini ya 

mungkin air-air ya mungkin wudhu, itu saja 

kalau anak TGS saja nggak bisa. Kadang-

kadang kalau anak TGS RPP nya ga bisa jalan, 

kita memenuhi administrasi tapi untuk 

dijalankan belum tentu bisa, karena apa ya KD 

nya kan mereka buatnya sama kaya untuk anak 

sekolah umum. Saya memang di 5 menit 

pertama itu menghafal walaupun saya hanya 

pancing-pancing. Tapi utamanya melanjutkan 

materi yang lalu, tergantung gurunya, gak tentu 

tiap guru seperti itu. Kalau saya guru agama 

jelas, cuma kalo bulan Ramadhan itu 

diantaranya diselipkan begitu, jadi kalo pagi 

tadarus. Kadang kalo guru yang bukan agama 

kan malu 

6. Bagaimana indikator pencapaian 

materi hafalan tersebut bagi anak 

tunagrahita/siswa down syndrome? 

Bisanya menirukan, saya programnya 

menirukan kemudian diulang-ulang per-ayat itu 

dalam rangka menghafal, tapi anak-anak 

tertentu bisa melafalkan, masih melafalkan 

karena kita harus mancing, di depan kalau 

misalnya tadi al-kautsar dia tidak dipancing di 

depannya kan dia gak bisa. Tidak mesti satu 

surat, misalnya TGS nya, kalau al-kautsar saya 

bisa ya hanya 1 sampai 3 cuma standarnya tidak 

menghafal, hanya menirukan bisa menirukan. 

Kalau misalnya hafalnya kan, ya hafalnya C kan 

tetep dipancing di depan, misalnya dia bisa gak, 

makanya saya pakai bahasa melafalkan 

misalnya si LA misalnya saya bilang inna dia 

kan bisa melanjutkan, tapi kalau kita misalnya 

“coba al-kautsar” belum tentu dia tau al-kautsar 

yang mana tanpa kita pancing gak bisa 



 

7. Adakah target pencapaian surat 

yang harus dihafalkan siswa down 

syndrome? 

Kalo kita nurut KD nya kadang kita gak masuk 

ya, misal KD SMP mereka tinggi-tinggi di 

umumnya ya yang dikasih itu tinggi. Misalnya 

katakanlah suratnya yang Al-Ghasiyah dan 

sebagainya, mereka kan gak bisa saya 

sampaikan, kalau saya sampaikan kan yang 

pendek aja gak bisa. Saya pernah coba di TGR 

kemaren kan al-Qadr, itu 3 ayat saja kan ada 1 

anak yang ngomong aja gak bisa. Ya saya 

sebutkan memang KDnya saya batasi tiga ayat. 

Pokoknya di SLB itu yang menjadi program itu 

anak, butuhnya apa bisanya apa  itu yang 

dikembangkan intinya kaya gitu, artinya ada 

standarnya tetapi itu boleh diturunkan sesuai 

kemampuan anak 

8. Metode apa yang diterapkan dalam 

menerapkan hafalan juz 'amma? 

Kiulang-ulang itu per ayat atau perkata 

9. Adakah metode lain yang pernah 

dicoba untuk diterapkan atau hanya 

metode tersebut yang dinilai efektif? 

iya, kadang kita klasikal dulu trus nanti per 

individu kalau untuk anak C ya menurut saya ya 

cuma itu, mengulang potongan ayat. Mungkin 

ada satu, contohnya tadi RO hanya dua kata saja 

kadang ga bisa kan, jadi tergantung anaknya. 

Anaknya ada yang bisa dua kata ada yang baru 

satu 

10. Bagaimana evaluasi pembelajaran 

yang diterapkan dalam materi 

hafalan? 

kalau di hafalan ya saya langsung, kadang kan 

misalnya al-Lahab sudah selesai saya kan 

ngulang-ngulang itu sambil saya evaluasi. 

Penilaian ada, di PTS ada 

11. Apakah ada koordinasi atau 

kerjasama yang dibangun pihak 

sekolah/guru dengan pihak 

orangtua/wali agar mendukung 

perkembangan hafalan surat pendek 

pada siswa?    

saya engga ada mba 

12. Bagaimana pengatahuan tentang 

agama secara umum pada anak TGS 

khususnya down syndrome? (misal, 

rukun iman) 

Bisa, tau. Cuma kita caranya dengan lagu 

belajarnya mereka, menghafalnya mereka 

dengan lagu itu gampang, misalnya siapa nama 

Tuhan mu yang Esa 

13. Apakah mereka benar-benar 

meyakini atau memahami tentang 

rukun iman tsb?  

saya tidak tahu, karena kan taunya itu tau 

karena terbiasa menjawab seperti itu, kalau 

pemahaman saya masih meragukan. Mereka 

kan gatau baik buruk itu gak tau 



 

14. Bagaimana penilaian hafalan pada 

siswa DS? Apakah lakukan diakhir 

atau ada lembar penilaian harian 

khusus perkembangan hafalan siswa?  

ada yang punya saya kalo yang di UTS kan gini 

mba, UTS itu materinya kan banyak ya 

sehingga kalo yang hafalan saya pancingkan 

ayat, inikan dibacakan wali kelasnya juga kan, 

mereka melanjutkan. Tapi kalo yang per ayat itu 

saya, kan tidak semua misalnya al-Lahab itu 

tidak semua ayat itu keluar. Di SLB juga tidak 

ada ranking, jadi gini mba kalo untuk SLB itu 

kan raportnya ada deskripsinya. Deskripsinya 

dia ya sesuai kemampuan dia misalnya saya 

disini ngajarnya al-Lahab gitu ya, tapi kan si 

LA bisa meniru sampai 3 ayat, tapi mungkin 

AD cuma meniru potongan ayat. Jadi 

katakanlah nilai 75nya X itu berbeda dengan 

75nya Y 

15. Bagaimana cara guru 

menyampaikan materi pembelajaran? 

ya disampaikan saja, misalnya materi tentang 

sopan santun, tapi kan mereka kan belum tentu 

masuk disini (otak) tapi kalau begitu dia praktek 

langsung kita contohkan jangan galak kan dia 

malah lebih paham. Jadi kalau sholat ya 

dipraktekan, mereka diberikan banyak teori 

sholat malah gak tau tapi diajak gitu tau 

16. Bagaimana hambatan-hambatan 

atau kendala yang umumnya terdapat 

pada siswa down syndrome? 

berbeda-beda tergantung anaknya. Kalau susah 

diatur saya juga tidak tahu, saya kan umum ya, 

pengetahuan ke PLB-annya kan sangat terbatas. 

Kalau menurut saya ini kok anu ya tergantung 

penerimaannya di keluarga, kalau diterima 

dengan baik kadang-kadang kan trus hasilnya 

juga bagus. Dulu tu ada FI namanya, dia tu DS 

tapi dia bisa bahasa halus sama bu guru dengan 

bapak guru itu dia tau harus berbahasa halus, 

karena kebiasaan di rumahnya diterima dengan 

bagus dan diikuti juga dalam kegiatan-kegiatan. 

Kan ada juga yang kalo punya anak 

berkebutuhan trus malah tidak diajak kemana 

malah kadang kaya disembunyikan 



 

17. Kesulitan apa yang biasa dialami 

guru dalam mengelola kelas? 

Kalau hanya keluar masuk tapi gak ganggu, asal 

gak ada yang hyper ya gak sulit, kalau yang di 

kelas satu itu gimana ya mba hyper dan suka 

mempengaruhi jadi misal dia ngajak ayo bobo 

aja bobo aja gitu, ngajak temennya padahal 

temennya udah mau belajar tapi yang kira-kira 

dibawah pengaruh dia mau ya dia bujuk kaya 

gitu 

18. Bagaimana cara guru mengatasi 

kesulitan tersebut? 

Kalau si KV itu marah kalau dilarang, jadi kita 

bilang ayo belajar, gak mau gak mau gitu, dia 

sering gak mau. Yasudah gakpapa kalo gak 

mau, saya bilang gitu. Kadang kalo sudah mau 

duduk itu sudah untung. Dulu gak mau sama 

saya karena tau saya suka gak bolehin ini itu, 

trus kan nanti temennya pada ikut ya dia ikut 

masuk lama-lama duduk. Kalo KV (DS) itu 

kasusnya memang apa ya keluarganya kurang 

perhatian lah, dia itu sampe nganter aja kadang 

pake gojek, padahal anaknya ya baru satu itu 

19. Bagaimana jika siswa memiliki 

hambatan dalam melafalkan?  

kalau di tahsin kan harus ada ya menirukan ya 

sebisa dia, dengan bantuan gitu. Misalnya dia 

bisa menirukan ya potongan ayat saja ya sampe 

begitu, kalau untuk yang panjang juga kan ya. 

Sama sekali yang dua ini sama sekali gak bisa. 

Jadi nanti kalau dinilai keterampilan, jadi 

nilainya tu begini mba kalau keterampilan rata-

rata dari dia yang bisa apa, jadi kalau misalnya 

bisanya dia hanya menebalkan, mewarnai ya 

munculnya hanya itu, yang mereka punya apa 

dikembangkan, walaupun tetap dikasih ya tapi 

kan yang mungkin apa ya tingkat hasilnya tipis. 

Katakanlah hendra, berapa kali suruh 

menirukan kan belum tentu dia bisa. Tapi kalau 

untuk anak C memang apa ya menurut saya 

yang bisa ada hasilnya ya yang kaya hafalan-

hafalan kaya gitu, materi yang lain katakanlah 

saya ngajari wudhu ya kan harusnya dia 

praktek, misalnya teori-teori yang banyak kan 

mereka jelas sulit, apalagi C1 membedakan baik 

aja kan belum tentu bisa. 



 

20. Keunggulan apa yang biasa 

dimiliki siswa down syndrome secara 

umum? 

Beda-beda tergantung anaknya, kaya HA 

kan dia lisan ga bisa tapi keterampilan, 

ngepel pinter, bersih-bersih, jadi kebetulan 

mungkin dia yang bagus di motorik. Kalo 

LA ini lisannya bagus, tapi ya kalo untuk 

keterampilan kurang. Saya kurang tau apa 

LA ini karena terhambat di mata, dulu kelas 

1 SD pakai kacamata terus yang satu pernah 

dioperasi, gak tau sekarang kok malah gak 

dipake. Jadi kalo mewarnai itu ya disitu 

terus kalo kita gak ngasih bilang pindah 

sini, oiya lupa 

21. Adakah kegiatan keagamaan 

sehari-hari di sekolah? 

selain sholat berjama’ah itu ada pengajian anak-

anak sebulan sekali, ini dua bulan malah belum 

yang semester ini belum, oh baru sekali bulan 

akhir Januari apa ya 

22. Bagaimana dengan murid non-

muslim?  

Ada kegiatan sendiri, kalo Ramadhan itu kan 

kita ada yang dari pagi sampe nanti buka puasa, 

kadang misal tidak pagi mulainya kadang jam 

10 ada yang 12 itu mereka juga disuruh 

kegiatan, tetep pembinaan, mental, ya 

diserahkan ke mereka monggo acaranya apa 

biasanya dibuat waktunya bareng. Terus nanti 

misalnya kita sampe berbuka mereka jam 4 itu 

udah dikasih maem trus boleh pulang. kalau 

pelajaran sehari-hari ada gurunya, diambil 

gurunya. Tapi ini gurunya pindah di kantor 

karena terhalang sertifikasi kan, gabisa ngasih 

solusi akhirnya dia pindah ke kantor bidang 

koordinasi. Sekarang muridnya dibebankan ke 

guru yang non-muslim, jadi dia disambi gitu 

yang penting jalan cuma begitu. Kalu dulu 

memang standarnya sarjana guru agama, 

sertifikasinya sulit harus dari kemenag lalu 

LPTK nya yang ada di luar 

23. Apakah waktu pelaksanaan 

pembelajaran sama atau dibedakan 

khusus bagi siswa non-muslim? 

sama, tapi mereka diambil ada ruangan khusus. 

Misalnya guru yang non-muslim itu kan guru 

salon, berarti dibawa dia sambil ngajar 

keterampilan salon. Kalo yang satu guru kelas 

jadi kadang dibawa ke kelasnya 

24. Bagaimana pelaksanaan sholat 

dzuhur berjama'ah di sekolah pada 

siswa down syndrome? 

mau, tapi guru kelasnya sih jarang ngajak ya, 

sedangkan bidang studi kan muter ya, saya juga 

kalo ketemu ayo sholat.  



 

25. Adakah endala dalam 

pelaksanaan sholat berjama'ah? 

AD ini keliatannya diem tapi ntar begitu sholat 

dorong sana dorong sini, jadi kadang-kadang 

nanti disendirikan, tapi nanti kan kita sholat 

mereka jalan mba, untuk yang TGS lho, kalo 

TGR yaa masih lumayan lah. Tahun ini 

memang apa ya piketnya itu jadi satu dengan 

keseharian itu engga gitu jalan, kalo dulu 

namanya kan kita ada PPK, pendidikan karakter 

itu termasuk kalo sholat berjama’ah itu terus 

ada yang ngopyak-opyak itu agak banyak kalo 

sekarang sih cuma kalo saya lewat sih jelas 

ngajak karena kan saya guru agama. Cuma taun 

ini ga begitu jalan PPK nya. Kalau taun 

sebelum-sebelumnya tu kalo begitu bel istirahat 

sholat itu terus ya tergantung, kalo dulu kan 

nuwun sewu yang disuruh koordinator jadwal 

kan saya sehingga saya ngopyak-opyak siapa 

yang piket, sekarang kan tidak. Jadi kan saya 

juga gak enak to, sama-sama guru kok ini, jadi 

saya ke muridnya langsung 

26. Dalam sisi agama, apakah anak-

anak dengan kondisi tunagrahita tetap 

dibebankan kewajiban untuk 

melakukan ibadah wajib?  

kalau saya, karena dia juga gak tau mana baik 

mana buruk, tapi misalnya mereka diajak itu 

kan mau sebenarnya. Tapi kalau yang sulit 

sifatnya rutinitas itu kayaknya sangat 

tergantung orangtuanya. Si lela itu sampe bilang 

kaya gini sholat ayem, kaya gitu kalo abis 

sholat itu. Jadi mungkin sering dengar ibunya 

ayo gek sholat ben ayem, nah mungkin kaya 

gitu. Kalau hendra ini yang fisik fisik dia mau, 

maksudnya mungkin kalo diikutkan gitu mau 

27. Apa tujuan utama atau target 

pencapaian pendidikan pada SLB?  

kalo C itu kan memang programnya 

kemandirian, anak mandiri intinya. Jadi bidang 

studi yang lain itu cuma perkenalan umum, 

yang utama itu semuanya KMD, KMD itu 

program kemandirian. Jadi misalnya anak SD C 

kelas sekian minimal dia bisa ke kamar mandi 

sendiri, sikat gigi sendiri. Mandiri itu satu, 

kehidupan sehari-hari mereka, terus 

menghindari bahaya, kebersihan itu juga masuk 

kemandirian. 



 

28. Adakah kerjasama dengan 

orangtua terkait program tersebut?  

Dulu kan sudah punya lab-nya KMD itu, disitu 

kan ada ruang tamu, ada dapur. Cuma kemarin 

pernah dibongkar karena butuh ruangan lain, 

akhirnya pindah disana tapi apa ya kurang 

komplit karena tidak ada kamar mandi 

 

B. Orang tua YI Siswa Down Syndrome 

PERTANYAAN JAWABAN 

1. Apakah dilakukan pengulangan 

materi hafalan mandiri di rumah? 
Dia gak mau, kalo disuruh ngulang lagi gitu gak 

mau. Diajak di rumah itu sulit. Diajak ke masjid 

pun gak mau. Kalo ada gurunya mau jawab 

2. Bagaimana pelaksanaan sholat di 

rumah? 
Gak mau disuruh gak mau, kalo dulu ke ajak ke 

masjid mau tapi suka diisengin temen-temennya 

jadi trauma gak mau lagi. Kalo diajak ke masjid 

itu bilangnya masjid nakal. Kadang di rumah 

kalo lagi mood gak disuruh malah mau sendiri 

aku mau sholat, gak tau sholat apa. Nanti kalo 

dibenerin gak mau, malah marah. Gak suka 

dikekang 

3. Bagaimana aktivitas sehari-hari 

di rumah? 

Ya kalo lagi mood mau, mau sendiri. Kalo gak 

mood ya nyuruh-nyuruh gitu, kalo makan 

disuruh ambil sendiri gak mau, maunya 

diambilin. Kalo gak diambilin tetep gak mau 

makan sampe sore ya gak mau makan, minta 

diambilin ya diambilin 

4. Bagaimana kepribadian 

emosinya? Mood-mood an, kalo mood begitu ya bisa 

menyelesaikan. Kalo gak mood ya disuruh apa-

apa bilangnya capek, diem aja gitu. Macem-

macem 

5. Di rumah apakah bermain di luar 

rumah dengan teman-teman 

sebayanya seperti anak-anak lain 

pada umumnya?  

Engga, memang dia udah betah di rumah, suruh 

keluar rumah gitu gak mau 

6. Apakah ada koordinasi dengan 

pihak sekolah terkait perkembangan 

hafalan juz 'amma? 

Engga, anak kaya gini kan gampang lupa. 

Dikasih tau udah lupa, nanti udah lupa, gak 

nyantol gitu 

 

 



 

 

C. Orang tua HA Siswa Down Syndrome 

PERTANYAAN JAWABAN 

1. Apakah di rumah mengerjakan 

sholat 5 waktu?  
Sholat, yang gak jalan malah puasanya mba, 

sahur jam 12 ikut makan 

2. Apakah pelaksanaan sholatnya 

teratur?  

semaunya dia, yang pasti itu subuh ashar 

maghrib isya, kalo dzuhur kan disini. Tapi 

maghrib tu kalo mau ya sholat kalo gak mau ya 

wes nonton tv 

3. Bagaimana dengan bacaan 

sholatnya?  

Ya gak jelas gitu mba 

4. Bagaimana kepribadian 

emosinya? 
Kadang-kadang mba, pas lagi nganu ya apik 

kalo gak ya ngamuk. Tergantung moodnya 

5. Di rumah apakah bermain di luar 

rumah dengan teman-teman 

sebayanya seperti anak-anak lain 

pada umumnya?  

Iya 

6. Apa hobi atau keunggulan yang 

dimiliki HA? 

Dia kalo badminton suka, dia motorik halusnya 

jalan disuruh nulis gitu gak jalan, tapi 

seumpamanya disuruh bersih-bersih dia jalan 

 

D. Orang tua RY Siswa Down Syndrome 

PERTANYAAN JAWABAN 

1. Bagaimana kemampuan 

menghafal RY? Kendalanya kan RY kan ngomongnya belum 

lancar jadi belum bisa ngafalin, tapi kalo hari 

jum’at itu ya dia tau minta jum’atan sama 

kakanya, mesti ikut kakaknya 

2. Apakah pelaksanaan sholatnya 

teratur?  

Ya engga begitu, kalo mau ikut ya ikut kalo 

engga ya engga, Cuma tertentu aja kalo 

Ramadhan itu taraweh itu mesti mau. Ya tau 

kalo udah adzan itu mesti tau tapi kalo baca-

baca sih soalnya kan kendalanya kan 

ngomongnya belom bisa. kalo taraweh itu kan 

dari sholat isya sampe taraweh selesai dia sholat 

terus 

3. Ketika sudah masuk waktu sholat 

apakah sudah inisiatif atau harus 

diberitahu dahulu? 

Tau, kalo udah dengar suara adzan itu udah tau 

kan kadang kan kalo bapaknya gak ke masjid, 

di rumah. Adek ayo sholat sama bapak gitu 

mau, kadang sama saya gitu mau 



 

4. Bagaimana kepribadian 

emosinya? 

Ya engga terlalu sulit 

5. Di rumah apakah bermain di luar 

rumah dengan teman-teman 

sebayanya seperti anak-anak lain 

pada umumnya?  

Jarang, cuma di rumah aja. Paling ya main 

game main ps aja kalo keluar tu cuma main 

sepeda-sepedaan di jalan gitu. Soalnya 

temennya kan mau main sama RY juga gak 

begitu nyambung juga kan, kalo di sekolahan 

sih mau sama siapa aja temennya soalnya 

mungkin udah tau sering  ketemu. Di rumah ya 

juga sering ketemu, dipanggil ya Cuma gitu tapi 

main sih engga, kalau waktu kecil sih malah 

main tapi agak gede mungkin agak kurang anu, 

ya mainnya sama kakaknya 

6. Apa hobi atau keunggulan yang 

dimiliki HA? 

Di rumah ya cuma main-main game itu suka 

sekali, renang suka  sekali, udah dari kecil kalo 

tiap minggu mesti renang 

 

E. Orang tua LA Siswa Down Syndrome 

PERTANYAAN JAWABAN 

1. Bagaimana kemampuan 

menghafal LA? 
Ya sebagian ada yang hafal, yang ayatnya 

pendek-pendek itu kalo yang panjang itu belum. 

Bisanya do’a makan, al-fatihah 

2. Apakah pelaksanaan sholatnya 

teratur?  

Iya udah langsung, otomatis itu udah menjiwai 

betul 

3. Apakah LA juga mampu 

melaksanakan puasa? 

Ikut dia, senin kamis ikut. Kalo Ramadhan 

penuh, udah biasa itu. Kadang kalau lagi haid 

aja mau ikut puasa tapi saya larang karena kan 

haram ya 

4. Bagaimana kepribadian 

emosinya? 

Engga terlalu, Cuma kadang timbul aja 

ngambeknya 

5. Di rumah apakah bermain di luar 

rumah dengan teman-teman 

sebayanya seperti anak-anak lain 

pada umumnya?  

Iya sering, malah biasanya suka mengingatkan 

orang yang keliru perilakunya 

6. Apa hobi atau keunggulan yang 

dimiliki HA? 

Menari sama musik yang menonjolnya itu 

keterampilannya, kalo masak memasak ya biasa 

lah itu 

 

 



 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 



 

 

Curriculum Vitae 

Data Diri 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jenjang Pendidikan 

Pendidikan formal 

Jenjang Sekolah / Universitas Tahun kelulusan 

Nama   : Velita Windasari 

TTL  : Tangerang, 3 September 1997 

Jenis Kelamin  : Perempuan 

Status Perkawinan  : Belum Kawin 

Alamat Asal 

 

 

Alamat Sekarang 

 : Jl. Delima 3 Blok C6 No.15, Pondok 

Makmur, Kel. Kutabaru, Kec. 

Pasarkemis, Kab. Tangerang, Banten 

:  Kost Melati 2 No.148A, Gg. Marko 

Rukun, Kp. Nulis RT.03, Jalan 

Brawijaya, Tamantirto, Kasihan, 

Bantul, DIY 

Agama 

Kewarganegaraan 

Golongan Darah 

 : Islam 

 : Indonesia 

 : B 

E-mail  : velita.windasari@gmail.com 

No. Hp/No. Whatsapp  : 081326865917/081387534537 



 

SD SDI Al-Ijtihad 2 Kutabaru 2010 

SMP SMP Negeri 5 Pasarkemis 2013 

SMA SMA Islamic Centre Tangerang 2016 

PT Universitas Muhammadiyah 

Yogyakarta 

2020 

 

Skill (Kemampuan) 

 

1. Microsoft Office 

2. Bahasa Asing : Bahasa Inggris 

3. Berkomunikasi  

Pengalaman Organisasi 

 

No Organisasi Jabatan  Tahun  

1. Paskibraka SMA Islamic 

Centre 

Anggota (Danton Wanita) 2013-2015 

2. Remaja Moeslim SMA 

Islamic Centre 

Anggota 2013-2015 

3. Majelis Permusyawaratan 

Kelas (MPK) SMA Islamic 

Centre 

Ketua 2014-2015 

4.  Karang Taruna RW.007 

Pondok Makmur 

Anggota Divisi Keolahragaan 2015-2016 

 5. UKM Taekwondo UMY Anggota Divisi HDP (Humas, 

Dokumentasi dan Publikasi) 

2016-2017 

 6.  UKM Taekwondo UMY Sekretaris 2017-2018 

 7.  UKM Taekwondo UMY Wakil Ketua 2018-2019 



 

 8.  Gerakan Infaq Beras 

Jogjakarta 

Anggota 2020 

 

  

Pengalaman Kerja 

 

No  Jabatan Lembaga Tahun 

1. Guru PPL SMP Muhammadiyah 

Imogiri 

2019 

 

Pengalam Pelatihan dan Seminar 

 

1. Ta’lim FORISMAN “Jadikanlah Rasulullah SAW Panutan Kaula Muda 

Masa Kini” di SMAN 5 Tangerang, 10 Januari 2015 

2. Seminar & Deklarasi Anti Narkoba Pelajar SMA/SMK Se-Kota 

Tangerang di STMIK Raharja, 2015 

3. Peserta dalam “Short Course on Education and Islamic Civilization in 

Shouteast Asia” oleh Universitas Muhammadiyah Yogyakarta dan 

National University of Singapore di Universitas Muhammadiyah 

Yogyakarta, 12-27 Desember 2016 

4. Seminar Nasional Pendidikan “ Evaluasi dan Revolusi Pendidikan di Era 

Kompetetif” di Universitas Muhammadiyah Yogyakarta , 28 Februari 

2017 

5. Seminar Kewirausahaan “ Enterpreneurship Make Your Billionare Dream 

Come True” di Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, 6 Maret 2017 



 

6. Seminar Nasional Pendidikan “Optimalisasi Potensi Diri Melalui 

Pendidikan Menuju Perubahan” di Universitas Muhammadiyah 

Yogyakarta, 11 April 2018 

7. Studium Generale “4.0 Industry Revolution: How to Make Our Student 

Competitive” di Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, 15 November 

2018 

8. Workshop Mendongeng “Pengembangan Kompetensi Guru Melalui 

Kegiatan Mendongeng” di Universitas Muhammadiyah Yogyakarta 6 

Maret 2019 

9. Workshop “Peningkatan Kompotensi Calon Guru dalam Pelaksanaan 

Pembelajaran Setting Inklusi” di Universitas Muhammadiyah Yogyakarta 

6 April 2019 

Kepanitian   

1. Panitia acara Tarbiyah Fair 2017 , sie PDD ( Publikasi, Dekorasi, dan 

Dokumentasi) di Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, 2017 

2. Volunteer Pengajar dalam Program Basiswa Unggulan Taeching di SD 

Negeri Tlogoadi, 2019 

3. Volunteer Borobudur Marathon, Water Station di Borobudur Magelang 

Jawa Tengah 2019 

 

Prestasi 

 

1. Juara 3 di Yogyakarta Master Taekwondo Poomsae Championship II, di 

GOR Pangukan Sleman, DIY, 2016 

2. Juara 2 Under 60 Puteri di Kejuaraan Kekadangan Taekwondo Walikota 

Cup 2017 di GOR Amongrogo Kota Yogyakarta 

3. Awardee Batch I Beasiswa Unggulan oleh Kementrian Pendidikan dan 

Budaya RI, 2017-2020 



 

 

 

 

 

 

 

Motto Hidup 

 

“QANA’AH. Bukan berarti pasrah, tapi merasa cukup disertai rasa syukur atas 

apa yang telah dicapai. Merasa cukup dengan terus berusaha menjadi semakin 

baik. Bersyukur karena Allah telah memberikan yang terbaik. Percaya karena 

Allah memiliki rencana lebih indah” 

 

Dengan ini saya menyatakan bahwa informasi yang saya sampaikan di atas adalah 

benar adanya dan dapat dipertanggungjawabkan dengan segala konsekuensinya. 

 

 

 

        Hormat saya, 

 

 

        Velita Windasari 

 

 



 

 

 

 



 

 

 


