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      LAMPRAN - LAMPIRAN



90

LAMPIRAN 1 :   PEDOMAN OBSERVASI

Hari/ Tanggal : 

Respondent : 

1. Apakah anak membungkukkan badan dan menurunkan tangan disamping 
lututnya ketika lewat didepan orang yang lebih tua darinya?

2. Apakah orang tua membungkukkan badan dan menurunkan tangan disamping 
lututnya ketika lewat didepan orang yang lebih muda darinya?

3. Apakah anak mengucapkan tabe’ ketika lewat didepan orang yang lebih tua 
darinya?

4. Apakah orang tua mengucapkan tabe’ ketika lewat didepan orang yang lebih 
muda darinya?

5. Apakah anak selalu menunjukkan sikap tabe’ kepada yang lebih tua darinya?
6. Apakah orang tua selalu menunjukkan sikap tabe’ kepada anak-anaknya atau 

yang lebih muda darinya?
7. Apakah sikap tabe’ juga diterapkan kepada teman sebaya ?
8. Apakah seorang adik melakukan sikap tabe’ ketika lewat dihadapan kakaknya?
9. Apakah seorang kakak melakukan sikap tabe’ ketika lewat dihadapan adiknya?
10. Apakah orang tua mengucapkan  tabe’ ketika meminta bantuan kepada anaknya?
11. Apakah seorang adik mengucapkan  tabe’ ketika meminta bantuan kepada 

kakaknya atau orang yang lebih tua darinya?
12. Apakah orang tua menegur anaknya yang tidak bersikap tabe’ ketika lewat 

didepan orang yang lebih tua?
13. Apakah budaya tabe’ sudah sering digunakan dalam kehidupan sehari-hari 

masyarakat Bugis di Desa Waturapa?
14. Apakah anak memperhatikan dan mendengarkan dengan baik ketika orang lain 

berbicara?
15. Apakah anak lebih sibuk dengan handfonenya ketika berbicara dengan orang 

yang lebih tua darinya?
16. Apakah anak bertutur kata yang baik ketika berbicara kepada yang orang tua 

darinya?
17. Apakah orang tua berbicara lemah lembut terhadap anaknya atau kepada orang 

lain?
18. Apakah anak berjalan tanpa menghentakkan kaki ketika berjalan di hadapan 

orang tua?
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LAMPIRAN 2:   PEDOMAN WAWANCARA

Tradisi Mappatabe’ dalam Nilai-Nilai Pendidikan Islam pada Masyarakat 
Bugis (Studi Kasus: di Desa Waturapa Kecamatan Palangga Selatan Kabupaten 

Konawe Selatan)

Wawancara Kepada : 

Hari/ Tanggal : 

Respondent : 

1. Dapatkah anda menjelaskan apa yang dimaksud dengan tradisi mappatabe’?
2. Menurut anda bagaimana asal mula tradisi mappatabe’?
3. Bagaimana pelaksanaan tradisi mapptabe’ dikehidupan masyarakat Bugis Desa 

Waturapa sekarang ?
4. Bagaimana tradisi mappatabe’ dalam pelaksanaannya apakah terdapat proses 

pendidikan bagi masyarakat Desa Waturapa ?
5. Bagaimana bentuk pelaksanaan tradisi mappatabe’ dalam kehidupan sehari-hari 

masyarakat Desa Waturapa ?
6. Dapatkah anda menjelaskan bagaimana tradisi mappatabe’ dalam nilai-nilai 

pendidikan Islam ?
7. Bagaimana penerapan nilai-nilai pendidikan Islam dalam tradisi mappatabe’?
8. Menurut anda apakah tradisi mappatabe’ sejalan dengan ajaran Islam ? 
9. Sejauh pengamatan Bapak, bagaimana penerapan budaya tabe’ sekarang ini pada  

masyarakat Bugis di Desa Waturapa?
10. Bagaimana penerapan tradisi mappatabe’ di lingkup keluarga anda ?
11. Menurut Bapak/Ibu bagaimana cara agar tradisi mappatabe’ ini tetap menjadi 

kebiasaan yang turun-temurun dilakukan masayarakat Desa Waturapa?
12. Bagaimana mengajarkan tradisi mappatabe’ kepada anak usia dini sampai 

dewasa?
13. Mengapa tradisi mappatabe’ penting diajarkan kepada anak usia dini sampai 

dewasa ?
14. Bagaimana penerapan tradisi mappatabe’ pada diri anda sendiri ?
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LAMPIRAN 3 : HASIL OBSERVASI

Hari/ Tanggal : 6 Maret 2019

Respondent : Masyarakat Bugis Desa Waturapa

Ket

 √ : Ya

: Tidak

No Pertanyaan
√

√ Komentar

1.
Apakah anak membungkukkan badan dan 
menurunkan tangan disamping lututnya 
ketika lewat didepan orang yang lebih tua 
darinya?

√
Iya, walaupun terkadang 
tidak disertai kata tabe’.

2
2.

Apakah orang tua membungkukkan badan 
dan menurunkan tangan disamping lututnya 
ketika lewat didepan orang yang lebih muda 
darinya?

√
Iya, orang tua masih 
menerapkan budaya ini 
dengan baik.

3
3.

Apakah anak mengucapkan tabe’ ketika 
lewat didepan orang yang lebih tua darinya? √

Terdapat beberapa anak 
yang hanya 
membungkukkan badan.

4
4.

Apakah orang tua mengucapkan tabe’ ketika 
lewat didepan orang yang lebih muda 
darinya?

√
Iya, orang tua masih 
menerapkan budaya ini 
dengan baik.

5
5.

Apakah anak selalu menunjukkan sikap 
tabe’ kepada yang lebih tua darinya? √

Terdapat beberapa anak 
yang tidak menerapkan.

6
6.

Apakah orang tua selalu menunjukkan sikap 
tabe’ kepada anak-anaknya atau yang lebih 
muda darinya?

√
Iya, orang tua selalu 
menerapkan sikap tabe’ ini.

7
7.

Apakah sikap tabe’ juga diterapkan kepada 
teman sebaya ?

√ Iya, budaya ini berlaku 
kepada semua Kalangan.

8
8.

Apakah seorang adik melakukan sikap tabe’ 
ketika lewat dihadapan kakaknya? √

Terdapat beberapa anak 
yang tidak menerapkan.

9
9.

Apakah seorang kakak melakukan sikap 
tabe’ ketika lewat dihadapan adiknya? √

Terdapat beberapa anak 
yang tidak menerapkan.

1
10.

Apakah orang tua mengucapkan  tabe’ 
ketika meminta bantuan kepada anaknya? √

Iya, orang tua masih 
menerapkan budaya ini 
dengan baik.

11. Apakah seorang adik mengucapkan  tabe’ 
ketika meminta bantuan kepada kakaknya 
atau orang yang lebih tua darinya?

√
Iya, sering.

1
12.

Apakah orang tua menegur anaknya yang 
tidak bersikap tabe’ ketika lewat didepan 
orang yang lebih tua?

√
Iya, sering.

1
13.

Apakah budaya tabe’ sudah sering 
digunakan dalam kehidupan sehari-hari 
masyarakat Bugis di Desa Waturapa?

√
Terdapat beberapa 

anak yang tidak 
menerapkan

1
14.

Apakah anak memperhatikan dan 
mendengarkan dengan baik ketika orang lain √

Terdapat beberapa anak 
yang kurang 
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berbicara? memperhatikan
1

15.
Apakah anak lebih sibuk dengan 
handfonenya ketika berbicara dengan orang 
yang lebih tua darinya?

√
Hanya beberapa 

orang saja

1
16.

Apakah anak bertutur kata yang baik ketika 
berbicara kepada yang orang tua darinya? √

Iya,

1
17.

Apakah orang tua berbicara lemah lembut 
terhadap anaknya atau kepada orang lain? √

Iya,

1
18.

Apakah anak berjalan tanpa menghentakkan 
kaki ketika berjalan di hadapan orang tua?

√ Iya.
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LAMPIRAN 4 : TRANSKIP WAWANCARA

Wawancara Kepada :  Tokoh Adat

Hari/ Tanggal :  Sabtu, 16 Maret 2019

Respondent :  Pihering

No Pertanyaan Jawaban
1. Dapatkah anda menjelaskan apa 

yang dimaksud dengan tradisi 
mappatabe’?

Mappatabe’ itu, saling menghargai 
orang atau menghormati, meminta 
izin, secara hormat, dan tidak boleh 
lewat tanpa tabe’. Tabe’ ini dilakukan 
apabila dimana-mana kita ketemu 
dengan seseorang, tempat keramaian 
kita minta tabe’ dulu.

2. Menurut anda bagaimana asal 
mula tradisi mappatabe’?

Ini sudah dari turun temurun dari 
nenek moyang, dan saya harapkan 
akan terus berlanjut oleh anak-anak 
sekarang.

3. Bagaimana pelaksanaan tradisi 
mapptabe’ dikehidupan 
masyarakat Bugis Desa Waturapa 
sekarang ?

Sudah jadi tradisi sejak dulu orang 
Bugis. Budaya ini berawal dari nenek 
moyang, yang mengistilahkan tabe’ 
yang artinya mapakaraja. Bahwa kita 
harus mengahargai dengan 
mappatabe’. Dan budaya ini ada, 
karena orang tua kita dulu 
mengajarkan kepada anaknya, 
kecucunya hingga terus berlanjut 
sampai sekarang.

4. Bagaimana tradisi mappatabe’ 
dalam pelaksanaannya apakah 
terdapat proses pendidikan bagi 
masyarakat Desa Waturapa ?

Iya tentu ada, budaya tabe’ terdapat 
pendidikan didalamnya. Dari orang tua 
kepada anak dan kerabat yang lain. 
Seperti misalnya mengajarkan saling 
menghormati dengan tabe’ ini.

5. Bagaimana bentuk pelaksanaan 
tradisi mappatabe’ dalam kehidupan 
sehari-hari masyarakat Desa 
Waturapa?

Dalam pelaksanaannya, ketika harus 
tunduk dan harus lebih merendah dan 
menghormati. Contohnya biasa kita 
lihat pada saat mau bicara orang 
mengawali dengan kata tabe’puang, 
kemudian pada saat bicara ditelfon, 
memanggil seseorang, dan izin lewat. 
Intinya banyak kegunaan tabe’ ini, 
untuk menghormati satu sama lain.

6. Dapatkah anda menjelaskan 
bagaimana tradisi mappatabe’ 
dalam nilai-nilai pendidikan 
Islam?

Iya, Nilai pendidikan Islam atau nilai 
Agama sudah ada di dalamnya. Dalam 
Al-Qur’an juga kita telah diajarkan 
untuk saling menghargai dan 
menghormati orang yang lebih tua dari 
kita, sehingga pembelajaran Islam 
sudah diajarkan dalam budaya tabe’.
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Wawancara Kepada :  Tokoh Adat

Hari/ Tanggal :  Minggu,17 Maret 2019

Respondent :  Nurdin M

No Pertanyaan Jawaban
1. Dapatkah anda menjelaskan apa 

yang dimaksud dengan tradisi 
mappatabe’?

Tabe’ artinya Menghargai, 
menghormati, bukan karena tuanya 
orang, tetapi kepada semua orang harus 
kita hormati, agar orang lain juga mau 
menghormati kita, kalau berbicara kita 
harus berkata yang sopan supaya orang 
tidak tersinggung karena perkataan kita 
sendiri. Biasanya diterapkan  dimana 
saja, dirumah bahkan diluar

2. Menurut anda bagaimana asal 
mula tradisi mappatabe’?

Berasal dari nenek moyang dan Agama 
sejalan karena tabe’ ini sejalan dengan 
Agama, yaitu berperilaku sopan.

3. Bagaimana pelaksanaan tradisi 
mapptabe’ dikehidupan 
masyarakat Bugis Desa 
Waturapa sekarang ?

Iya, sudah menjadi kebiasaan sehari-hari 
masyarakat Desa Waturapa. Dan   
biasanya dari orang tua untuk 
mengajarkan dan mencontohkan kepada 
anaknya.

4. Bagaimana tradisi mappatabe’ 
dalam pelaksanaannya apakah 
terdapat proses pendidikan bagi 
masyarakat Desa Waturapa ?

Iya ada proses pendidikan di dalamnya, 
seharusnya anak sekarang ini tidak 
melupakan budaya sendiri. Dan saya 
harapkan dan seharusnya budaya ini 
tetap dipertahankan, agar anak-anak 
harus dididik dengan budaya tabe’ ini.

5 Bagaimana bentuk pelaksanaan 
tradisi mappatabe’ dalam kehidupan 
sehari-hari masyarakat Desa 
Waturapa?

Kalau menurut saya dalam pelaksanaan 
budaya tabe’ ini cukup meluas, tidak 
hanya lewat di depannya orang disebut 
tabe’, akan tetapi dalam penerapannya, 
contoh ketika saya memberi salam, 
senyum, meminta maaf, dan menegur 
sapa, semua itu termasuk mappatabe’. 
Walaupun kita tidak mengatakan tabe’, 
tapi menghargai orang lain menurut saya 
sudah bermakna mappatabe’. 

6. Dapatkah anda menjelaskan 
bagaimana tradisi mappatabe’ 
dalam nilai-nilai pendidikan 
Islam?

Nilai pendidikan Islam sudah ada dalam 
Al-Qur’an yaitu akhlak, sopan santun, 
dan budi pekerti. Budaya tabe’ 
difungsikan dari sejak dahulu dan sudah 
dikaitkan dengan Agama dan Budaya. 
Jika tidak bertentangan dengan Islam 
maka dipertahankan dan begitu juga 
sebaliknya. Karena akibatnya akan 
menjadi bahan perkelahian antar sesama.
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Wawancara Kepada : Tokoh Agama

Hari/ Tanggal : Minggu, 10 Maret 2019

Respondent : Anwar Nursyam 

NO Pertanyaan Jawaban
1. Dapatkah anda menjelaskan apa 

yang dimaksud dengan tradisi 
mappatabe’?

Budaya tabe’ sama halnya dengan 
budaya siri’ (malu), yaitu malu 
bersikap tidak sopan di depan orang, 
rasa malu dimaksudkan bukan 
karena miskin atau karena kita jelek, 
tapi malu kalau kita mau bersikap 
sombong didepannya orang, dan 
sampai mempermalukan diri sendiri 
dan juga keluarga. Dari nenek dan 
orang tua terdahulu sudah menuntut  
memang untuk mengajarkan budaya 
tabe’ ini sejak dini supaya kelak 
nanti bisa menghargai orang. 
Sehingga Orang Bugis terlihat masih 
menerapkan sikap tabe’ ini dalam 
kehidupan sehari-hari hingga 
sekarang.

2. Menurut anda apakah tradisi 
mappatabe’ sejalan dengan ajaran 
Islam ? 

Tentu, mappatabe’ ini sejalan dengan 
ajaran Islam, karena budaya kita 
orang Bugis selalu mengupayakan 
untuk berbuat baik kepada sesama, 
sementara di dalam Al-Qur’an 
diajarkan pula untuk kita 
menghormati orang lain.

3. Dapatkah anda menjelaskan 
bagaimana tradisi mappatabe’ 
dalam nilai-nilai pendidikan Islam 
?

Tabe’ adalah ungkapan saat mau 
lewat, meminta permisi ketika ada 
orang tua sedang duduk, mappatabe’ 
juga kepada sebaya, dan mappatabe’ 
kepada yang lebih muda dari kita, 
agar mereka melihat dan paham 
untuk juga menghormati orang lain 
apalagi kepada orang yang lebih tua. 
Jadi terdapat banyak nilai Islam 
dalam tradisi tabe’, yakni etika dan 
juga akhlak.

4. Bagaimana penerapan nilai-nilai 
pendidikan Islam dalam tradisi 
mappatabe’? 

Seperti kita menghormati sesama 
dengan mengucapkan kata 
tabe’diawal pembicaraan, kan kalau 
begitu orang akan nyaman bicara 
sama kita, kemudian maka akan 
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terjalin keakraban, dan komunikasi 
yang baik terhadap orang disekitar 
kita.

5. Sejauh pengamatan Bapak, bagaimana 
penerapan budaya tabe’ sekarang ini 
pada  masyarakat Bugis di Desa 
Waturapa?

Masih tetap diterapkan oleh 
masyarakat Desa Waturapa, dan tetap 
menjadi kebiasaan masyarakat Desa 
Waturapa karena telah menjadi 
kebiasaan turun-temurun dari sejak 
dulu sampai sekarang, budaya ini 
masih kental, diharapkan tidak 
hilang, pada diri masyarakat Bugis. 
Sejak dahulu sikap tabe’ diajarkan 
pertama kali sejak kecil, walaupun 
orang yang tidak memiliki 
pendidikan pasti diajarkan sikap 
tabe’ dulu kepada anak, 
misalnyaSdengan   memberitahu 
“millau tabe’ki nak”.
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Wawancara Kepada : Tokoh Agama

Hari/ Tanggal : Jum’at, 19 April 2019

Respondent : Akhmad Jabbar

No Pertanyaan Jawaban
1. Dapatkah anda menjelaskan apa 

yang dimaksud dengan tradisi 
mappatabe’?

Budaya adalah arti turun temurun 
dari nenek moyang yang 
berkesinambungan, tabe’ dalam 
artian akhlak dan etika didalam 
agama. Untuk menyenangkan hati 
orang lain. 

2. Menurut anda apakah tradisi 
mappatabe’ sejalan dengan ajaran 
Islam ? 

Sudah pasti, karena dalam ajaran 
Islam disebut akhlak. Tabe’ 
mencerminkan akhlak kesopanan

3. Dapatkah anda menjelaskan 
bagaimana tradisi mappatabe’ 
dalam nilai-nilai pendidikan Islam ?

Tabe’ dalam bahasa kita orang Bugis, 
harus berbicara dengan sopan dan 
tingkah laku yang baik, apalagi kalau 
kita mau lewat di depannya orang tua 
haruski mappatabe’ dulu sebelum 
lewat. Karena menghargai orang lain 
adalah menghargai diri kita sendiri 
nak dan bukan karena kita mau dipuji 
atau bagaimana tapi kita niatnya 
karena Allah semata, ketika misalnya 
berperilaku baik kepada orang lain 
tidak memandang kepada siapa kita 
mappatabe’. Biasa juga saya melihat 
orang mappatabe’ dengan tidak 
menyebutkan kata “tabe’” tapi tetap 
membungkukkan dan menurunkan 
tangannya di samping lutut. Itu 
berarti karena adanya dorongan Iman 
untuk berakhlak yang baik. itu sudah 
termasuk mappatabe’ walaupun tidak 
berkata tabe’ terlebih dahulu.

4. Bagaimana penerapan nilai-nilai 
pendidikan Islam dalam tradisi 
mappatabe’? 

Seperti misalnya, Menjaga lisan 
termasuk mappatabe’ yaitu istilahnya 
berhati-hati dalam perkataan, kan 
termasuk menjaga lisan sebelum 
mengeluarkan kata-kata, atau berfikir 
sebelum mengeluarkan. Seperti 
mendahulukan tabe’ sebelum 
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berbicara misalnya (tabe’ nak kita 
ambilkan saya baju itu, maaf dek...., 
tabe puang....). Pokonya  serba 
didahulukan kata yang membesarkan 
semangat, kata-kata yg ditunggu-
tunggu memang dalam bahasa kita 
adat budaya kita orang Bugis. 
Misalkan kita menyuruh (tabe’ dek 
kita ambilkan saya itu), itu mi yang 
dimaksud menjaga lisan, bahwa 
apapun itu harus disertai dengan 
fikiran yang matang, dan kehati-
hatian. Kalau kita pakai bahasa yang 
baik, orang akan senang, dan 
kalaupun dilarikan dalam Agama 
kita, itulah yang dianjurkan dan 
dicari-cari yakni bertutur kata yg 
baik.

5. Sejauh pengamatan Bapak, bagaimana 
penerapan budaya tabe’ sekarang ini 
pada  masyarakat Bugis di Desa 
Waturapa?

Alhamdulillah berbicara masalah 
tabe’ sudah diterapkan dengan baik, 
sehingga masyarakat dapat merasa 
tersanjung ketika diterapkan sikap 
tabe’ ini. Namun sekarang ini 
terdapat pula beberapa anak yang 
biasa lewat tidak mattabe’ dan itu 
tergantung masalah orang tua kepada 
anaknya yang tetap mau mengajarkan 
sikap tabe’ ini atau tidak. Karena 
budaya ini terjadi kemerosotan, 
seperti ada anak dan remaja yang 
mengikuti zaman modern,  sehingga 
terkadang tidak menerapkan tabe’ 
dan seharusnya dipertahankan karena 
sangat sejalan dengan Islam.
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Wawancara Kepada : Pelaku Tradisi Mappatabe’

Hari/ Tanggal : Minggu,10 Maret 2019

Respondent : Umar Nursyam

Pertanyaan Jawaban
No ORANG TUA
1. Bagaimana penerapan tradisi 

mappatabe’ di lingkup keluarga 
anda ?

Iya, karena tradisi ini dari nenek 
moyang yang telah diajarkan, kepada 
anak. 
Menurut saya, sebenarnya tabe’ ini 
banyak atau meluas, (1) De’ 
makkada elo’mi taue njappa na 
mappatabe’ tapi, misalnya elo’ki 
taue millau tulung.seperti ketika saya 
meminta tolong diambilkan bantal 
oleh istri saya, saya pasti 
mengucapkan tabe’ terlebih dahulu, 
contohnya “tabe’kialangnga 
tinggulung. Dan itu berlaku 
sebaliknya, bahwa istri saya minta 
bantu, dia juga harus bilang tabe’ 
dulu. 
(2) Kata Tabe’  ini juga digunakan 
ketika kita mau berbicara atau pada 
saat memulai pembicaraan, itu 
biasanya membuka dengan kata 
tabe’. Biasanya saya mendengar 
ketika ada yang datang mengundang 
kerumah. Pertama itu mengucapkan 
kata, tabe’puang dengan nada pelan 
kemudian baru setelah itu 
mengatakan maksud kedatangannya 
misalnya (tabe’ puang nasuro 
olli’ki...).

(3) Kemudian arti yang lain dalam 
penggunaan tabe’ ini, biasa 
dilakukan pada saat mau  meminta 
izin, saat mau meminta maaf dan saat 
mempersilahkan orang. Menurut saya 
semua itu bentuk-bentuk 
mappatabe’.

2. Menurut Bapak/Ibu bagaimana cara 
agar tradisi mappatabe’ ini tetap 

Caranya dengan memeberitahu 
dengan mengajarkan. Misalnya  dari 
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menjadi kebiasaan yang turun-temurun 
dilakukan masayarakat Desa Waturapa?

orang tua membiasakan budaya ini, 
sehingga anak mengikuti.

3. Bagaimana mengajarkan tradisi 
mappatabe’ kepada anak usia dini 
sampai dewasa?

Tradisi ini diajarkan sejak dini, dan 
seharusnya diajarkan sampai dewasa, 
sejak usia 3 tahun ketika sudah 
belajar berbicara dan berjalan, sikap 
tabe’ bisa diterapkan. Cara 
mengajarkan dari usia dini, yaitu dari 
sejak kecil sudah diajarkan, dengan 
kata-kata sopan (idi’ ki’ dan tabe’).

4. Menurut bapak/ibu nilai-nilai 
pendidikan Islam apa saja yang 
terkandung dalam tradisi mappatabe’?

Nilai-nilai Islam dalam budaya ini, 
yakni menghormati yang lebih tua, 
dalam ajaran Islam kan juga 
diajarkan. Dan saya sebagai anak 
yang diajarkan orang tua kepada saya 
untuk melewati orang tua itu kita 
membungkukkan badan dan tangan 
diturunkan dengan kita bilang tabe’. 
Kata tabe’ yang sangat mendalam, 
kemudian ditambah lagi dalam 
bahasa kita orang Bugis ada kata 
tambahan seperti kata iye, ki’, 
idi’(kita) yang digunakan kepada 
orang tua karena berarti sangat 
menghormati yang lebih sopan, 
sedangkan kata iyo, ko, iko(kamu) 
tidak boleh digunakan kepada yang 
lebih tua karena yang berarti tidak 
sopan. 
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Wawancara Kepada : Pelaku Tradisi Mappatabe’

Hari/ Tanggal : Jum’at, 15 Maret 2019

Respondent : Rosmi

No Pertanyaan Jawaban
ORANG TUA

1. Bagaimana penerapan tradisi 
mappatabe’ di lingkup keluarga 
anda ?

Iya, sikap melakukan perbuatan 
menggunakan tabe’. Tabe’ adalah 
sopan yaitu mengajarkan sopan 
santun kepada anak.

2. Menurut Bapak/Ibu bagaimana cara 
agar tradisi mappatabe’ ini tetap 
menjadi kebiasaan yang turun-temurun 
dilakukan masayarakat Desa Waturapa?

Dengan mengajarkan anak-anak 
untuk selalu bersikap tabe’.

3. Bagaimana mengajarkan tradisi 
mappatabe’ kepada anak usia dini 
sampai dewasa?

Iya, sikap tabe’ diajarkan sejak 
pandai berbicara karena budaya ini 
sangat penting. Setiap kali ada 
kesalahan harus meminta tabe’ 
misalnya ketika hendak lewat dan 
menginjak kaki orang lain.

4. Menurut bapak/ibu nilai-nilai 
pendidikan Islam apa saja yang 
terkandung dalam tradisi mappatabe’?

Mengajarkan sopan santun dan 
berperilaku yang baik
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Wawancara Kepada : Pelaku Tradisi Mappatabe’

Hari/ Tanggal : Jum’at, 15 Maret 2019

Respondent : Maryam

No Pertanyaan Jawaban
ORANG TUA

1. Bagaimana penerapan tradisi 
mappatabe’ di lingkup keluarga 
anda ?

Iya, sudah dijadikan budaya sehari-
hari dalam keluarga. Menurut saya 
tabe’ simbol dari menghargai (tabe’ 
puang)

2. Menurut Bapak/Ibu bagaimana cara 
agar tradisi mappatabe’ ini tetap 
menjadi kebiasaan yang turun-temurun 
dilakukan masayarakat Desa Waturapa?

Iya, dengan diajarkan sejak kecil.

3. Bagaimana mengajarkan tradisi 
mappatabe’ kepada anak usia dini 
sampai dewasa?

Dengan memperlihatkan.

4. Menurut bapak/ibu nilai-nilai 
pendidikan Islam apa saja yang 
terkandung dalam tradisi mappatabe’?

Menghargai, sopan dan santun.
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Wawancara Kepada : Pelaku Tradisi Mappatabe’

Hari/ Tanggal : Jum’at, 15 Maret 2019

Respondent : Nurlela

No Pertanyaan Jawaban

ANAK-ANAK & REMAJA
1. Dapatkah anda menjelaskan apa 

yang dimaksud dengan tradisi 
mappatabe’?

Tabe’ itu  semacam bentuk atau cara 
menghargai orang lain. Tabe’ 
memiliki makna yang luas bukan 
hanya menghargai orang lain tetapi 
mempersilahkan orang lain untuk 
masuk ke dalam rumah atau 
mempersilahkan orang makan itu 
juga merupakan bentuk atau makna 
dari tabe’.

2. Mengapa tradisi mappatabe’ penting 
diajarkan kepada anak usia dini sampai 
dewasa ?

Karena tradisi tabe’ dapat 
membentuk perilaku atau akhlak dari 
anak tersebut, apabila tradisi tabe’ ini 
diajarkan oleh anak-anak diusia dini 
maka di dalam diri anak tersebut 
akan terbentuk pribadi yang baik.

3. Bagaimana bentuk pelaksanaan tradisi 
mappatabe’ ?

Bentuk pelaksanaannya  itu seperti, 
berjalan sambil membungkukkan 
badan, dan tangan diletakkan 
disamping paha/lutut kita dan 
mengucapkan kata tabe’.

4. Bagaimana penerapan tradisi 
mappatabe’ pada diri anda sendiri ?

Alhamdulillah iya sering. 
Bahkan diluar lingkungan tempat 
tinggal saya pun, saya sering 
melakukan tradisi tabe’ tersebut 
seperti di lingkungan Sekolah.
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Wawancara Kepada : Pelaku Tradisi Mappatabe’

Hari/ Tanggal : Jum’at, 15 Maret 2019

Respondent : Sinar Alam

No Pertanyaan Jawaban

ANAK-ANAK & REMAJA
1. Dapatkah anda menjelaskan apa 

yang dimaksud dengan tradisi 
mappatabe’?

Saling menghargai

2. Mengapa tradisi mappatabe’ penting 
diajarkan kepada anak usia dini sampai 
dewasa ?

Menurut saya agar kelak nantinya 
bisa menghargai orang lain

3. Bagaimana bentuk pelaksanaan tradisi 
mappatabe’ ?

Tabe’ dipakai ketika lewat di depan 
semua orang, termasuk yang lebih 
tua dari kita dan juga sebaliknya 

4. Bagaimana penerapan tradisi 
mappatabe’ pada diri anda sendiri ?

Iya tentu sering. Seperti ketika 
meminta tolong.
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Wawancara Kepada : Pelaku Tradisi Mappatabe’

Hari/ Tanggal : Jum’at, 15 Maret 2019

Respondent : Nur Annisa

No Pertanyaan Jawaban 

ANAK-ANAK & REMAJA
1. Dapatkah anda menjelaskan apa 

yang dimaksud dengan tradisi 
mappatabe’?

Menghormati orang.

2. Mengapa tradisi mappatabe’ penting 
diajarkan kepada anak usia dini sampai 
dewasa ?

Sangat penting tabe’ ini karena kita 
tidak boleh sombong di depan orang 
kalau lewat.

3. Bagaimana bentuk pelaksanaan tradisi 
mappatabe’ ?

Seperti tundukki kalau mauki lewat 
di depannya orang yang lebih tua.

4. Bagaimana penerapan tradisi 
mappatabe’ pada diri anda sendiri ?

Iya sering. Biasa di depan orang tua, 
ketika meminta bantuan/tolong 
kepada orang lain, tabe’ dilakuka 
kepada siapapun, dan semua orang 
berhak kita ucapkan tabe’.
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LAMPIRAN 5 : FOTO DAN DOKUMENTASI

Bentuk-bentuk Pelaksanaan Mappatabe’

Mappatabe’ di Depan Orang Tua Mappatabe’ di Depan Sebaya

Mappatabe’ di Depan Adik Mempersilahkan 
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Keadaan Sarana dan Prasarana Desa Waturapa

Masjid Desa Waturapa        Sekolah Dasar di Ds. Waturapa

Kantor Balai Desa Waturapa Puskesmas Desa Waturapa
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Dokumentasi Foto Informan

Kepala Desa Waturapa Kepada Tokoh Adat. 1

     Wawancara Kepada Tokoh Adat. 2 Wawancara Kepada Tokoh Agama. 1
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Wawancara Kepada Tokoh Agama. 2 Wawancara Kepada Orang Tua. 1

 Wawancara Kepada Orang Tua. 2 Wawancara Kepada Orang Tua. 3
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      Wawancara Kepada Remaja. 1     Wawancara Kepada Ramaja. 2

Wawancara Kepada Remaja. 3
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LAMPIRAN 6 : Detail Nama-Nama Informan dan Tempat Asal

No Nama Informan Posisi / Status Suku/Tempat Asal

1. Pihering Tokoh Adat /Mantan Desa Bugis/Marana, Sinjai 
Timur, Sulawesi Selatan

2. Nurdin M Tokoh Adat/Imam Masjid Bugis/Tondong, Sinjai 
Timur, Sulawesi Selatan

3. Nuar Nursyam Tokoh Agama/Aparat Desa Bugis/Tondong, Sinjai 
Timur, Sulawesi Selatan

4. Akhmad Jabbar Tokoh Agama/Imam 
Masjid

Bugis/Gantarang, Sinjai 
Tengah, Sulawesi 
Selatan

5. Umar Nursyam Masyarakat Bugis/Tondong, Sinjai 
Timur, Sulawesi Selatan

6. Rosni Masyarakat Bugis/Gantarang, Sinjai 
Tengah, Sulawesi 
Selatan

7. Maryam Masyarakat Bugis/Lappa’e, Sinjai 
Selatan, Sulawesi 
Selatan

8. Nurlela Masyarakat Bugis/Gantarang, Sinjai 
Tengah, Sulawesi 
Selatan

9. Nur Annisa Masyarakat Bugis/Gantarang, Sinjai 
Tengah, Sulawesi 
Selatan

10. Sinar Alam Masyarakat Bugis/Lappa’e, Sinjai 
Selatan, Sulawesi 
Selatan
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