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DAFTAR LAMPIRAN

Nama-Nama Informan

NO NAMA USIA KEDUDUKAN STATUS TTD

1. Muhdar 53 Tokoh Agama Sudah Menikah

2. Sahnur 45 Tuan Rumah Sudah Menikah

3. Erni 40 Tuan Rumah Sudah Menikah

4. Rine 47 Tuan Rumah Sudah Menikah

5. Rajab S,Ag 48
Tokoh

Masyarakat
Sudah Menikah

6.
Sulhan

S,Kom
34

Tokoh

Masyarakat
Sudah Menikah

7.

Ansar

Suparman

S,Pdi

40
Tokoh

Masyarakat
Sudah Menikah

8. Dimauria 55
Tokoh

Masyarakat
Sudah Menikah

9. Abdl Kadir 46
Tokoh

Masyarakat
Sudah Menikah
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10. Siti Bukhari 43
Tokoh

Masyarakat
Sudah Menikah

11. Lebo 65
Tokoh

Masyarakat
Sudah Menikah

12. Sukriwanto 20 Tokoh Pemuda Belum Menikah

13. Isman Jaya 21 Tokoh Pemuda Belum Menikah

14. Apriyanto 22 Tokoh Pemuda Belum Menikah

15. Muh.Ilham 20 Tokoh Pemuda Belum Menikah
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PEDOMAN OBSERVASI

Dalam pengamatan (observasi) yang di lakukan adalah mengamati

bagaimana pelaksanaan, nialai-nilai pendidikan, serta pelaksanaan ajaran

pendidikan Islam pada msyarakat Labokeo.hal ini tersebut meliputi

A.Tujuan

Untuk memperoleh informasi dan data baik mengenai kondisi fisik

maupun non fisik dalam pelaksanaan. Nilai-nilai Pendidikan Islam serta

pelaksanaan pendidikan khususnya pada masyarakat Labokeo dalam tradisi

“Mo Basa-Basa”

B.Aspek yang diamati

1. Pelaksanaan Tradisi “Mo Basa-Basa”

2. Nilai-Nilai Pendidikan Islam dalam Tradisi “Mo Basa-Basa”

3.Fungsi Dupa dalam tradisi “Mo Basa-Basa”

4.Tokoh-Tokoh Yang Terlibat dalam Tradisi “Mo Basa-Basa”

PEDOMAN WAWANCARA
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1.Bagaimana Pola Pelaksanaan Tradisi “Mo Basa-Basa” Pada

Masyarakat Labokeo?

2.Bagaimana Nilai-Nilai Pendidikan Islam Dalam Tradisi “Mo Basa-

Basa”?

3. Apa Fungsi Dupa Dalam Tradisi “Mo Basa-Basa”?

4.Siapa-Siapa Terlibat Dalam Tradisi “Mo Basa-Basa?

TRANSKRIP WAWANCARA

Peneliti: Erikvan

Nomor : 1

Tanggal Wawancara : 14 April 2019

Informan : Muhdar (Tokoh agama)

Jumlah Subyek Yang Terlibat : 1

Tempat Wawancara : Kediaman tokoh agama

Dicatat : 15.25 wita

GAMBARAN SETTING

Rencana wawancara akan di laksanakan pada tanggal 14 April

2019. Peneliti menemui subyek penelitian untuk wawancara mengenai pola
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pelasanaan tradisi “mo basa-basa” serta nilai-nilai pendidikan dalam tradisi

tersebut.Peneliti langsung menuju ke kediaman obyek pada pukul 15.25

WITA.Subyek menyambut baik kedatangan peneliti.Setelah menyampaikan

maksud kedatangan subyek, maka obyek meluangkan waktu untuk

wawancara.wawancara di laksanakan pada sore hari (ba’da ashar) dan obyek

merasa senang dengan kehadiran peneliti. Wawancara berlangsung kurang

lebih 30 menit dalam bentuk terstruktur, yang dimulai dengan cerita

pengalaman, kemudian pembicaraab dimulai dengan focus pada pertanyaan

dan mendapat jawaban yang serius dari obyek. Peroleh data dari hasil

wawancara kemudian peneliti mengolahnya.

Peneliti : Asslamualiakum

Informan : Walaikumsalam

Peneliti : Bagaimana kabarnya?

Informan : Alhamdulillah baik

Peneliti : Mohon maaf sebelumnya sudah

menganggu wantunya. Saya dari mahasiswa

IAIN Kendari ingin meneliti tentang pola

Pelaksanaan seta Nilai-Nilai Pendidikan

Islam pada masyarkat Labokeo

Informan : Oh begitu apa yang bias saya bantu?
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Peneliti : Jadi begimi om saya ingin meneliti tentang

tardisi “Mo Basa-Basa” dan ada beberapa

pertanyaan

Informan : Oh Iya silahkan

Peneliti : Bagaimana pola pelaksanaan serta nilai-

nilai pendidikan Islam Pada Mayarakat

Labokeo dalam tradisi “Mo Basa-Basa”

Informan : pola pelaksanaan tradisi “Mo Basa-Basa”

ini memang tidak biasa di hilangkan dari

yang namanya dupa, karena dupa

merupakan element utama dalam

pelaksanaan tradisi ini, tradisi “ Mo Basa-

Basa” ini sering di adakan jika menyambut

bulan suci ramadhan, hari raya, atupun

menbeli kendaraan baru, hasil kebun yang

melimpah, maupun tahlilan kematian.

Dalam pelaksanaan tradisi ini tuan rumah

yang mempunyai hajad ini akan

mengundang sebagian keluarga maupun

masyarakat sekitar untuk hadir, dan tuan

rumah tersebut akan menyiapkan hidangan
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yang akan di santap ketika acara tersebut

telah selesai.

Peneliti : lalu apa nilai-nilai pendidikan Islam dalam

tradisi “mo basa-basa?

Informan :Dan yang saya sangat soroti dalam tradisi

ini, bagaimana kemudian orang-orang tua

yang telah du undang akan membawa

sekaligus anak-anak mereka untuk hadir.

Dan saya biasa menilai akan banyak

pelajaran yang anak-anak itu bisa ambil

mulai dari menambah nilai spiritual mereka,

bagaimana arti saling membantu ( gotong

royong) dan saling berbagi kepada sesame

agar mereka terhindar dari sifat pelit.

Peneliti :: Oh begitu, jadi pungsi dupa itu apa om?

Informan :iya, sebagian, masyarakat Labokeo

meyakini fungsi dari dupa tersebut jika

telah di bakar asap dari dupa tersebut di
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yakini akan sampai kepada Allah

bersamaan apa yang telah mereka

sampaikan dalam doa mereka, tetapi seiring

perkembangan zaman sebagian masyarkat

sudah merubah niat sebagaimana telah

banyak meeka dengan ceramah baik di

media ataupun secara langsung mengenai

kesyirikan dan fungsi dupa yang

sebenarnya tidak lain hanya sebagai

pengaharum ruangan semata.

Peneliti :lalu siapa-siapa saja yang terlibat dalam

tradisi “mo basa-basa” ini?

Informan :jadi ada beberapa element-element yang

terlibat dalam tradisi “mo basa-basa”

tersebut yakni tokoh agama dalam hal ini

imam desa, kemudia tokoh masyarakat dan

anak-anak yang hadir langsung dalam

proses tradisi ini berlangsung
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TRANSKIP WAWANCARA

Peneliti: Erikvan

Nomor : 2
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Tanggal Wawancara : 14 April 2019

Informan : Sahnur (tuan rumah)

Jumlah Subyek Yang Terlibat : 1

Tempat Wawancara : Kediaman tuan rumah

Dicatat : 16.00 wita

GAMBARAN SETTING

Rencana wawancara akan di laksanakan pada tanggal 14 April

2019. Peneliti menemui subyek penelitian untuk wawancara mengenai pola

pelasanaan tradisi “mo basa-basa” serta nilai-nilai pendidikan dalam tradisi

tersebut.Peneliti langsung menuju ke kediaman obyek pada pukul 16.00

WITA.Subyek menyambut baik kedatangan peneliti.Setelah menyampaikan

maksud kedatangan subyek, maka obyek meluangkan waktu untuk

wawancara.wawancara di laksanakan pada sore hari (ba’da ashar) dan obyek

merasa senang dengan kehadiran peneliti. Wawancara berlangsung kurang

lebih 30 menit dalam bentuk terstruktur, yang dimulai dengan cerita

pengalaman, kemudian pembicaraan dimulai dengan focus pada pertanyaan

dan mendapat jawaban yang serius dari obyek. Peroleh data dari hasil

wawancara kemudian peneliti mengolahnya.
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Peneliti : Asslamualiakum om

Informan : Walaikumsalam

Peneliti : Bagaimana kabarnya om?

Informan : Alhamdulillah baik

Peneliti : Mohon maaf sebelumnya sudah

menganggu wantunya. Saya dari maasiswa

IAIN Kendari ingi meneliti tentang pola

Pelaksanaan seta Nilai-Nilai Pendidikan

Islam pada masyarkat Labokeo

Informan : Oh begitu apa yang bias om bantu?

Peneliti : Jadi begimi om saya ingin meneliti

bagaimana pola pelaksanaan serta nilai-nilai

pendidikan Islam yang terdapat pada tradisi

“mo basa-basa” pada masyarakat Labokeo?

Informan : Oh Iya silahkan

Peneliti : Bagaimana pola pelaksanaan serta nilai-

nilai pendidikan Islam Pada Mayarakat

Labokeo dalam tradisi “Mo Basa-Basa”

Informan :Begini nak, pola pelaksanaan tradisi “Mo

Basa-Basa” ini merupakan tradisi turun
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temurun yang di wariskan oleh orang-orang

tua terdahulu khsusnya suku tolaki, jadi

tradisi ini sudah berlangsung sejak lama,

dalam pola pelaksanaanya tradisi ini akan di

laksanakan jika yang membuat acara ini

akan menyiapkan suguhan yang nanti akan

di santap oleh para tamu undangan yang

telah mereka undang sebelumnya,

masyarakat yang melaksanakan tradisi ini

biasanya akan di laksanakan ketika akan

menyambut bulan sucu Ramadan, hari raya,

mendapat rezeki yang melimpah, maupun

tahlilan kematian.

Peneliti : Oh begitu, om lalu menurut kita

bagaimana nilai-nilai Pendidikan Islam

dalam tradisi “ Mo Basa-Basa” ini?

Informan : ya saya secara pribadi sangat

mengapresiasi dan mendukung jika ada

masyarakat khusunya di Desa Labokeo ini

yang mengadakan tradisi “ Mo Basa-Basa”
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ini, karena jika acara ini di laksanakan

maka tuan rumah yang mempunyai hajad

akan mengundang bebrapa sanak keluarga

maupun masyarakat sekitar dan biasanya

masyarakat yang datang sering sekali

membawa anak-anak mereka baik dari sore

harinya dalam proses pembuatan masakan

ataupun pada saat acara ini akan di mulai,

saya berfikir tradisi ini sangat banyak

manfaanya khsusnya bagi anak-anak,

karena dengan tradisi ini anak-anak bisa

menambah wawasan mereka mengenai

pengetahuan yang tidak mereka dapatkan di

sekolah, karena dalam tradisi ini

mengajarkan hubungan yang baik, baik

kepada Allah maupun sesame manusia,

mereka bisa berfikir “oh begini ya acara

tradisi ini” dan umunya anak-anak sangat

senang jika dating ke acara ini mereka bia

bertemu teman-temanya, dan mengajarkan

mereka dalam tradisi ini untuk lebih giat
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lagi menjalin hubungan kepada sang

pencipta serta mengajarkan mereka arti

saling bergotong royong, serta arti pedulu

kepada sesama.

Peneliti : lalu fungsi dupa dan siapa-siapa saja yang

terlibat dalam tradisi “mo basa-basa” ini?

Informan : jadi fumgsi dupa menurut saya pribadi

hanyalah pengaharum ruangan saja dan

tidak lebih dari pada itu, dan tidak bisa saya

pungkiri bawah masih ada sebagian

masyarakat masih meyakini bawah asap

dupa tersebut sampai ke langit kepada Allah

SWT, tetapi sebagian masyarakat sudah

meyakini bawah fungsi dupa hanyalah

sebagai pengharum ruangan saja dan sudah

sebagian masyarakat bahkan sudah tidak

memakai dupa tersebut.

Dan biasanya yang akan terlibat dalam

tradisi ini yakni tokoh agama, dan ini yang

wajib ada dek, karena dia yang akan

memimpin tradisi ini, lalu tokoh
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masyarakat, dan anak-anak dari balita

maupun remaja mereka juga terlibat.

Peneliti : iya om , asslamualaikum

Informan : walaikumsallam

TRANSKIP WAWANCARA

Peneliti: Erikvan

Nomor : 3

Tanggal Wawancara : 14 April 2019

Informan :Erni (masyarakat)

Jumlah Subyek Yang Terlibat : 1

Tempat Wawancara : Kediaman tuan rumah

Dicatat : 16.50 wita

GAMBARAN SETTING
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Rencana wawancara akan di laksanakan pada tanggal 14 April 2019.

Peneliti menemui subyek penelitian untuk wawancara mengenai pola

pelasanaan tradisi “mo basa-basa” serta nilai-nilai pendidikan dalam tradisi

tersebut.Peneliti langsung menuju ke kediaman obyek pada pukul 16.50

WITA.Subyek menyambut baik kedatangan peneliti.Setelah menyampaikan

maksud kedatangan subyek, maka obyek meluangkan waktu untuk

wawancara.wawancara di laksanakan pada sore hari (ba’da ashar) dan obyek

merasa senang dengan kehadiran peneliti. Wawancara berlangsung kurang

lebih 30 menit dalam bentuk terstruktur, yang dimulai dengan cerita

pengalaman, kemudian pembicaraab dimulai dengan focus pada pertanyaan

dan mendapat jawaban yang serius dari obyek. Peroleh data dari hasil

wawancara kemudian peneliti mengolahnya.

Peneliti : Asslamualiakum tante

Informan : Walaikumsalam nak

Peneliti : Bagaimana kabarnya tante?

Informan : Alhamdulillah baik nak

Peneliti : Mohon maaf sebelumnya sudah menganggu wantunya. Saya dari maasiswa IAIN Kendari ingi meneliti tentang pola Pelaksanaan seta Nilai-Nilai Pendidikan Islam pada masyarkat Labokeo

Informan : Oh begitu apa yang bisa tante bantu?
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Peneliti : Jadi begimi tante saya ingin meneliti bagaimana pola pelaksanaan serta nilai-nilai pendidikan Islam yang terdapat pada tradisi “mo basa-basa” pada masyarakat Labokeo?

Informan : Oh Iya silahkan

Peneliti : Bagaimana pola pelaksanaan serta nilai-nilai pendidikan Islam Pada Mayarakat Labokeo dalam tradisi “Mo Basa-Basa”

Informan :menurut saya pribadi nak pola pelaksanaan dalam tradisi “Mo Basa-Basa” ini kami sebagai anggota keluarga dan masyarakat khusunya ibu-ibu sering di undang dalam pelaksanaan tradisi ini kami para ibu-ibu biasanya ke kediaman masyarakat yang

melaksanakan tradisi ini akan dating lebih awal untuk membantu proses pembuatan makanan yang akan di santap oleh para tamu yang hadir pada saat acara ini di laksanakan, dan dalam pelaksanaan tradisi ini kami akan menggunakan dupa yang akan di bakar

pada saat pelaksanaan tradisi ini, sebagian masyarakat masih meyakini asap dari dupa ini sebagai perentara untuk sampai kepada Allah, tetapi sebagian masyarkat sudag sedikit demi sedikit merubah niat mereka itu yakn asap dupa hanya sebatas pengharum

ruangan saja.

Peneliti : Oh begitu tante,  lalu menurut tante bagaimana nilai-nilai Pendidikan Islam dalam tradisi “ Mo Basa-Basa” ini?

Informan : menurut tante nak, walaupun tante tidak terlalu paham tentang imu agama Islam, tapi tante menilai banyak sekali hal positif yang terkandung dari tradisi ini nak, ibu-ibu yang dating pada saat proses membantu memasak makanan sebagian besar membawa

anak-anak mereka dan anak-anak itu sangat senang jika ada yang melakukan tradisi ini karena mereka bisa membantu satu sama lain sehingga tertanam pada diri mereka arti saling tolong menolong, sebgaimana Allah katakan


“dan tolong-menolonglah kamu dalam kebaikan”

Mereka juga bisa tau arti saling berbagi agar jangan pelit selalu memberi makan orang dan tradisi ini mengajarkan semua hal itu, yang mungkin mereka tak dapatkan di bangku sekolah sehingga tradisi ini bisa memberi mereka pendidikan yang Islami yang bisa

mereka terapkan sekarang maupun ketika dewasa nanti

Peneliti : lalu menurut tante fungsi dupa itu apa?

Informan : jadi kalau tante nak, dulu meyakini bawah asap itu dapat langsung menyampaikan doa-doa kita langsung sampai kepada Allah SWT, tetapi setelah tante sudah mengenal teknologi dan Hp sudah cangih,di tambah ada juga tokoh agama yang sering ceramah

bawah ketika kita meyakini asap dari dupa langusung sampai kepada Allah maka akan masuk kategori syirik, tetapi niat tante sudah berubah yakni meyakini asap dari dupa tersebut hanyalah sebagai pengaharum ruangan saja, dan memang dupa ini adalah

menjaga warisan dari leluhur tapi hanya kami merubah dari fungsinya saja.

Peneliti :terimah kasih atas informasinya saya permisi dulu asslamualaikum

Informan : walaikumsallam
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TRANSKIP WAWANCARA

Peneliti: Erikvan

Nomor : 4

Tanggal Wawancara : 15 April 2019

Informan : Rine (Tokoh Masyarakat)

Jumlah Subyek Yang Terlibat : 1

Tempat Wawancara : Kediaman tuan rumah

Dicatat : 15.30 wita

GAMBARAN SETTING

Rencana wawancara akan di laksanakan pada tanggal 15 April

2019. Peneliti menemui subyek penelitian untuk wawancara mengenai pola
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pelasanaan tradisi “mo basa-basa” serta nilai-nilai pendidikan dalam tradisi

tersebut.Peneliti langsung menuju ke kediaman obyek pada pukul 15.30

WITA.Subyek menyambut baik kedatangan peneliti.Setelah menyampaikan

maksud kedatangan subyek, maka obyek meluangkan waktu untuk

wawancara.wawancara di laksanakan pada sore hari (ba’da ashar) dan obyek

merasa senang dengan kehadiran peneliti. Wawancara berlangsung kurang

lebih 30 menit dalam bentuk terstruktur, yang dimulai dengan cerita

pengalaman, kemudian pembicaraan dimulai dengan focus pada pertanyaan

dan mendapat jawaban yang serius dari obyek. Peroleh data dari hasil

wawancara kemudian peneliti mengolahnya.

Peneliti : Asslamualiakum Tante

Informan : Walaikumsalam

Peneliti : Bagaimana kabarnya Tante?

Informan : Alhamdulillah baik

Peneliti : Mohon maaf sebelumnya sudah

menganggu wantunya. Saya dari maasiswa

IAIN Kendari ingi meneliti tentang pola

Pelaksanaan seta Nilai-Nilai Pendidikan

Islam pada masyarkat Labokeo

Informan : Oh begitu apa yang bias Tante bantu?
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Peneliti : Jadi begini Tante saya ingin meneliti

bagaimana pola pelaksanaan serta nilai-nilai

pendidikan Islam yang terdapat pada tradisi

“mo basa-basa” pada masyarakat Labokeo?

Informan : Oh Iya silahkan

Peneliti : Bagaimana pola pelaksanaan serta nilai-

nilai pendidikan Islam Pada Mayarakat

Labokeo dalam tradisi “Mo Basa-Basa”

Informan :Begini nak, pola pelaksanaanya di mulai

dari menyiapkan makanan yang akan di

sediakan oleh tuan rumah yang memliki

nhajad ini, kemudian mengundang

bebertapa masyarakat maupun sanak

keluarga dan terpenting adalah tokoh

agama, lalu tuan rumah akan menyiapkan

dupa lalu sebelum itu tuan tuan rumah akan

akan menyiapkan pembakaran dupa kuran

lebih begitu, dan ada beberapa niali

pendidikan yang ada pada tradisi ini, anak-

anak yang datang akan banyak mengetahui,

adanya nilai kebersamaan, gotong royong,
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dll

Peneliti : Oh begitu,  lalu menurut tante bagaimana

nilai-nilai Pendidikan Islam dalam tradisi “

Mo Basa-Basa” ini?

Informan : dek, ada banyak dek, salah satunya nilai

silaturahim, anak-anak yang datang ataupun

semua masyarakat yang datang akan saling

berjumpa di trsdisi ini

Peneliti : lalu fungsi dupa dan siapa-siapa saja yang

terlibat dalam tradisi “mo basa-basa” ini?

Informan :sebagian masyarakat masih ada yang

beranggapan asap dupa ini sampai ke langit,

tapi sebagian masyarakat sudah merubah

niat mereka itu, daan yang terlibat dalam

tradisi ini pertama tokoh agama, masyarakat

baik itu muda ,tua dan anak-anak..

Peneliti : iya terimah kasih atas informasinya,

asslamualaikum

Informan : walaikumsallam
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TRANSKIP WAWANCARA

Peneliti: Erikvan

Nomor : 5

Tanggal Wawancara : 15 April 2019
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Informan : Rajab S Ag (Tokoh

Masyarakat)

Jumlah Subyek Yang Terlibat : 1

Tempat Wawancara : Kediaman tuan rumah

Dicatat : 1600 wita

GAMBARAN SETTING

Rencana wawancara akan di laksanakan pada tanggal 15 April

2019. Peneliti menemui subyek penelitian untuk wawancara mengenai pola

pelasanaan tradisi “mo basa-basa” serta nilai-nilai pendidikan dalam tradisi

tersebut.Peneliti langsung menuju ke kediaman obyek pada pukul 16.00

WITA.Subyek menyambut baik kedatangan peneliti.Setelah menyampaikan

maksud kedatangan subyek, maka obyek meluangkan waktu untuk

wawancara.wawancara di laksanakan pada sore hari (ba’da ashar) dan obyek

merasa senang dengan kehadiran peneliti. Wawancara berlangsung kurang

lebih 30 menit dalam bentuk terstruktur, yang dimulai dengan cerita

pengalaman, kemudian pembicaraan dimulai dengan focus pada pertanyaan

dan mendapat jawaban yang serius dari obyek. Peroleh data dari hasil

wawancara kemudian peneliti mengolahnya.

Peneliti : Asslamualiakum om
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Informan : Walaikumsalam

Peneliti : Bagaimana kabarnya om?

Informan : Alhamdulillah baik

Peneliti : Mohon maaf sebelumnya sudah

menganggu wantunya. Saya dari maasiswa

IAIN Kendari ingi meneliti tentang pola

Pelaksanaan seta Nilai-Nilai Pendidikan

Islam pada masyarkat Labokeo

Informan : Oh begitu apa yang bias om bantu?

Peneliti : Jadi begimi om saya ingin meneliti

bagaimana pola pelaksanaan serta nilai-nilai

pendidikan Islam yang terdapat pada tradisi

“mo basa-basa” pada masyarakat Labokeo?

Informan : Oh Iya silahkan

Peneliti : Bagaimana pola pelaksanaan serta nilai-

nilai pendidikan Islam Pada Mayarakat

Labokeo dalam tradisi “Mo Basa-Basa”

Informan :Begini nak, pola pelaksanaan tradisi “Mo

Basa-Basa” ini merupakan tradisi turun

temurun yang di wariskan oleh orang-orang
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tua terdahulu khsusnya suku tolaki, jadi

tradisi ini sudah berlangsung sejak lama,

dalam pola pelaksanaanya tradisi ini akan di

laksanakan jika yang membuat acara ini

akan menyiapkan suguhan yang nanti akan

di santap oleh para tamu undangan yang

telah mereka undang sebelumnya,

masyarakat yang melaksanakan tradisi ini

biasanya akan di laksanakan ketika akan

menyambut bulan sucu Ramadan, hari raya,

mendapat rezeki yang melimpah, maupun

tahlilan kematian.

Peneliti : Oh begitu, om lalu menurut kita

bagaimana nilai-nilai Pendidikan Islam

dalam tradisi “ Mo Basa-Basa” ini?

Informan : ya saya secara pribadi sangat

mengapresiasi dan mendukung jika ada

masyarakat khusunya di Desa Labokeo ini

yang mengadakan tradisi “ Mo Basa-Basa”

ini, karena jika acara ini di laksanakan
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maka tuan rumah yang mempunyai hajad

akan mengundang bebrapa sanak keluarga

maupun masyarakat sekitar dan biasanya

masyarakat yang datang sering sekali

membawa anak-anak mereka baik dari sore

harinya dalam proses pembuatan masakan

ataupun pada saat acara ini akan di mulai,

saya berfikir tradisi ini sangat banyak

manfaanya khsusnya bagi anak-anak,

karena dengan tradisi ini anak-anak bisa

menambah wawasan mereka mengenai

pengetahuan yang tidak mereka dapatkan di

sekolah, karena dalam tradisi ini

mengajarkan hubungan yang baik, baik

kepada Allah maupun sesame manusia,

mereka bisa berfikir “oh begini ya acara

tradisi ini” dan umunya anak-anak sangat

senang jika dating ke acara ini mereka bia

bertemu teman-temanya, dan mengajarkan

mereka dalam tradisi ini untuk lebih giat

lagi menjalin hubungan kepada sang
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pencipta serta mengajarkan mereka arti

saling bergotong royong, serta arti pedulu

kepada sesama.

Peneliti : lalu fungsi dupa dan siapa-siapa saja yang

terlibat dalam tradisi “mo basa-basa” ini?

Informan : jadi fumgsi dupa menurut saya pribadi

hanyalah pengaharum ruangan saja dan

tidak lebih dari pada itu, dan tidak bisa saya

pungkiri bawah masih ada sebagian

masyarakat masih meyakini bawah asap

dupa tersebut sampai ke langit kepada Allah

SWT, tetapi sebagian masyarakat sudah

meyakini bawah fungsi dupa hanyalah

sebagai pengharum ruangan saja dan sudah

sebagian masyarakat bahkan sudah tidak

memakai dupa tersebut.

Dan biasanya yang akan terlibat dalam

tradisi ini yakni tokoh agama, dan ini yang

wajib ada dek, karena dia yang akan

memimpin tradisi ini, lalu tokoh

masyarakat, dan anak-anak dari balita
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maupun remaja mereka juga terlibat.

Peneliti : iya om , asslamualaikum

Informan : walaikumsallam

TRANSKIP WAWANCARA

Peneliti: Erikvan

Nomor : 6

Tanggal Wawancara : 15 April 2019

Informan :  Sulhan S, Kom (Tokoh

Masyarakat)

Jumlah Subyek Yang Terlibat : 1

Tempat Wawancara : Kediaman tuan rumah

Dicatat : 16.40 wita

GAMBARAN SETTING

Rencana wawancara akan di laksanakan pada tanggal 15 April

2019. Peneliti menemui subyek penelitian untuk wawancara mengenai pola
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pelasanaan tradisi “mo basa-basa” serta nilai-nilai pendidikan dalam tradisi

tersebut.Peneliti langsung menuju ke kediaman obyek pada pukul 16.40

WITA.Subyek menyambut baik kedatangan peneliti.Setelah menyampaikan

maksud kedatangan subyek, maka obyek meluangkan waktu untuk

wawancara.wawancara di laksanakan pada sore hari (ba’da ashar) dan obyek

merasa senang dengan kehadiran peneliti. Wawancara berlangsung kurang

lebih 30 menit dalam bentuk terstruktur, yang dimulai dengan cerita

pengalaman, kemudian pembicaraan dimulai dengan focus pada pertanyaan

dan mendapat jawaban yang serius dari obyek. Peroleh data dari hasil

wawancara kemudian peneliti mengolahnya.

Peneliti : Asslamualiakum om

Informan : Walaikumsalam

Peneliti : Bagaimana kabarnya om?

Informan : Alhamdulillah baik

Peneliti : Mohon maaf sebelumnya sudah

menganggu wantunya. Saya dari maasiswa

IAIN Kendari ingi meneliti tentang pola

Pelaksanaan seta Nilai-Nilai Pendidikan

Islam pada masyarkat Labokeo

Informan : Oh begitu apa yang bisa om bantu?
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Peneliti : Jadi begimi om saya ingin meneliti

bagaimana pola pelaksanaan serta nilai-nilai

pendidikan Islam yang terdapat pada tradisi

“mo basa-basa” pada masyarakat Labokeo?

Informan : Oh Iya silahkan

Peneliti : Bagaimana pola pelaksanaan serta nilai-

nilai pendidikan Islam Pada Mayarakat

Labokeo dalam tradisi “Mo Basa-Basa”

Informan :jadi nak pola pelasnaanya itu dimulai dari

mengundang masyarakat sekiktar dan ini di

lakukan oleh tuan rumah yang akan

mengadakan acara ini, kemudian

menyiapkan makanan yang akan di santap

nanti, lalu proses pembkaran dupa nak.

Peneliti : Oh begitu, om lalu menurut kita

bagaimana nilai-nilai Pendidikan Islam

dalam tradisi “ Mo Basa-Basa” ini?

Informan Mulai dari silaturahim dek, kemudian saling

berbagi satu sama lain, dan ini bisa orang

tua ajarkan lkepada anak-anaknya karna
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umunya orang tua akan membawa anak-

anaknya nak.

Peneliti : lalu fungsi dupa dan siapa-siapa saja yang

terlibat dalam tradisi “mo basa-basa” ini?

Informan : kalau saya pribadi dek masih menganggap

asap dupa itu sampai kepada Allah , karena

ini warisan dari nenek moyang kami

terdahulu. Dan tokoh agama terlibat maupu

masyarakat desa sekitar

Peneliti : iya terimah kasih atas informasinya,

asslamualaikum

Informan : walaikumsallam

TRANSKIP WAWANCARA

Peneliti: Erikvan

Nomor : 7

Tanggal Wawancara : 16 April 2019

Informan :  Ansar Suparman (Tokoh

Masyarakat)

Jumlah Subyek Yang Terlibat : 1
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Tempat Wawancara : Kediaman tuan rumah

Dicatat : 15.30 wita

GAMBARAN SETTING

Rencana wawancara akan di laksanakan pada tanggal 16 April

2019. Peneliti menemui subyek penelitian untuk wawancara mengenai pola

pelasanaan tradisi “mo basa-basa” serta nilai-nilai pendidikan dalam tradisi

tersebut.Peneliti langsung menuju ke kediaman obyek pada pukul 15.30

WITA.Subyek menyambut baik kedatangan peneliti.Setelah menyampaikan

maksud kedatangan subyek, maka obyek meluangkan waktu untuk

wawancara.wawancara di laksanakan pada sore hari (ba’da ashar) dan obyek

merasa senang dengan kehadiran peneliti. Wawancara berlangsung kurang

lebih 30 menit dalam bentuk terstruktur, yang dimulai dengan cerita

pengalaman, kemudian pembicaraan dimulai dengan focus pada pertanyaan

dan mendapat jawaban yang serius dari obyek. Peroleh data dari hasil

wawancara kemudian peneliti mengolahnya.

Peneliti : Asslamualiakum om

Informan : Walaikumsalam

Peneliti : Bagaimana kabarnya om?

Informan : Alhamdulillah baik
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Peneliti : Mohon maaf sebelumnya sudah

menganggu wantunya. Saya dari maasiswa

IAIN Kendari ingi meneliti tentang pola

Pelaksanaan seta Nilai-Nilai Pendidikan

Islam pada masyarkat Labokeo

Informan : Oh begitu apa yang bias om bantu?

Peneliti : Jadi begimi om saya ingin meneliti

bagaimana pola pelaksanaan serta nilai-nilai

pendidikan Islam yang terdapat pada tradisi

“mo basa-basa” pada masyarakat Labokeo?

Informan : Oh Iya silahkan

Peneliti : Bagaimana pola pelaksanaan serta nilai-

nilai pendidikan Islam Pada Mayarakat

Labokeo dalam tradisi “Mo Basa-Basa”

Informan : ya pastinya nak tidak akan lepas dari yang

namanya dupa, dan memangbdupa ini

selalu di hadrikan dan sebagian masyarakat

menganggap sesuatu yang wajib dupa ini

dek, karena mereka yakin doa mereka akan

sampai kepada Allah Swt.

Peneliti : Oh begitu, om lalu menurut kita
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bagaimana nilai-nilai Pendidikan Islam

dalam tradisi “ Mo Basa-Basa” ini?

Informan :sisi positif dari tradisi ini ada beberapa

yang bermanfaat bagi masyarakat pertama

kebersamaan gotong royonya ,kemudian

saling berbagi kepada sesama, dan

menghindari sifat pelit dek, dan ini bisa kita

salurkan kepada anak gtenerasi kita ketika

mereka datang ke acara ini dek

Peneliti : lalu fungsi dupa dan siapa-siapa saja yang

terlibat di dalamnya?

Informan ya sebagian masyarakat masih menganggap

asapnya sampai kepada Allah, tapi saya

yang selalu mengatakan kepada generasi

karna kebetulan saya kepala sekolah, jadi

saya mengatakan di sekolah bawah niat ini

harus di ubah, dan alhamdullah sudah ada

respon yang baik dari masyrakat maupun

generasi. Dan yang terlibat di dalam tradisi

ini pertama toko agama, dan masyarakat

sekita rdek
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Peneliti : iya om terimah kasih atas informasinya ,

asslamualaikum

Informan : walaikumsallam
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TRANSKIP WAWANCARA

Peneliti: Erikvan

Nomor : 8

Tanggal Wawancara : 16 April 2019

Informan :  Dimauria (Tokoh

Masyarakat)

Jumlah Subyek Yang Terlibat : 1

Tempat Wawancara : Kediaman tuan rumah

Dicatat : 16.00 wita

GAMBARAN SETTING

Rencana wawancara akan di laksanakan pada tanggal 16 April

2019. Peneliti menemui subyek penelitian untuk wawancara mengenai pola

pelasanaan tradisi “mo basa-basa” serta nilai-nilai pendidikan dalam tradisi

tersebut.Peneliti langsung menuju ke kediaman obyek pada pukul 16.00

WITA.Subyek menyambut baik kedatangan peneliti.Setelah menyampaikan

maksud kedatangan subyek, maka obyek meluangkan waktu untuk
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wawancara.wawancara di laksanakan pada sore hari (ba’da ashar) dan obyek

merasa senang dengan kehadiran peneliti. Wawancara berlangsung kurang

lebih 30 menit dalam bentuk terstruktur, yang dimulai dengan cerita

pengalaman, kemudian pembicaraan dimulai dengan focus pada pertanyaan

dan mendapat jawaban yang serius dari obyek. Peroleh data dari hasil

wawancara kemudian peneliti mengolahnya.

Peneliti : Asslamualiakum om

Informan : Walaikumsalam

Peneliti : Bagaimana kabarnya om?

Informan : Alhamdulillah baik

Peneliti : Mohon maaf sebelumnya sudah

menganggu wantunya. Saya dari maasiswa

IAIN Kendari ingi meneliti tentang pola

Pelaksanaan seta Nilai-Nilai Pendidikan

Islam pada masyarkat Labokeo

Informan : Oh begitu apa yang bias om bantu?

Peneliti : Jadi begimi om saya ingin meneliti

bagaimana pola pelaksanaan serta nilai-nilai

pendidikan Islam yang terdapat pada tradisi

“mo basa-basa” pada masyarakat Labokeo?
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Informan : Oh Iya silahkan

Peneliti : Bagaimana pola pelaksanaan serta nilai-

nilai pendidikan Islam Pada Mayarakat

Labokeo dalam tradisi “Mo Basa-Basa”

Informan :Begini nak, pola pelaksanaan tradisi “Mo

Basa-Basa” ini merupakan tradisi turun

temurun yang di wariskan oleh orang-orang

tua terdahulu khsusnya suku tolaki, jadi

tradisi ini sudah berlangsung sejak lama,

dalam pola pelaksanaanya tradisi ini akan di

laksanakan jika yang membuat acara ini

akan menyiapkan suguhan yang nanti akan

di santap oleh para tamu undangan yang

telah mereka undang sebelumnya,

masyarakat yang melaksanakan tradisi ini

biasanya akan di laksanakan ketika akan

menyambut bulan sucu Ramadan, hari raya,

mendapat rezeki yang melimpah, maupun

tahlilan kematian.

Peneliti : Oh begitu, om lalu menurut kita
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bagaimana nilai-nilai Pendidikan Islam

dalam tradisi “ Mo Basa-Basa” ini?

Informan : ya saya secara pribadi sangat

mengapresiasi dan mendukung jika ada

masyarakat khusunya di Desa Labokeo ini

yang mengadakan tradisi “ Mo Basa-Basa”

ini, karena jika acara ini di laksanakan

maka tuan rumah yang mempunyai hajad

akan mengundang bebrapa sanak keluarga

maupun masyarakat sekitar dan biasanya

masyarakat yang datang sering sekali

membawa anak-anak mereka baik dari sore

harinya dalam proses pembuatan masakan

ataupun pada saat acara ini akan di mulai,

saya berfikir tradisi ini sangat banyak

manfaanya khsusnya bagi anak-anak,

karena dengan tradisi ini anak-anak bisa

menambah wawasan mereka mengenai

pengetahuan yang tidak mereka dapatkan di

sekolah, karena dalam tradisi ini

mengajarkan hubungan yang baik, baik
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kepada Allah maupun sesame manusia,

mereka bisa berfikir “oh begini ya acara

tradisi ini” dan umunya anak-anak sangat

senang jika dating ke acara ini mereka bia

bertemu teman-temanya, dan mengajarkan

mereka dalam tradisi ini untuk lebih giat

lagi menjalin hubungan kepada sang

pencipta serta mengajarkan mereka arti

saling bergotong royong, serta arti pedulu

kepada sesama.

Peneliti : lalu fungsi dupa dan siapa-siapa saja yang

terlibat dalam tradisi “mo basa-basa” ini?

Informan : jadi fumgsi dupa menurut saya pribadi

hanyalah pengaharum ruangan saja dan

tidak lebih dari pada itu, dan tidak bisa saya

pungkiri bawah masih ada sebagian

masyarakat masih meyakini bawah asap

dupa tersebut sampai ke langit kepada Allah

SWT, tetapi sebagian masyarakat sudah

meyakini bawah fungsi dupa hanyalah

sebagai pengharum ruangan saja dan sudah
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sebagian masyarakat bahkan sudah tidak

memakai dupa tersebut.

Dan biasanya yang akan terlibat dalam

tradisi ini yakni tokoh agama, dan ini yang

wajib ada dek, karena dia yang akan

memimpin tradisi ini, lalu tokoh

masyarakat, dan anak-anak dari balita

maupun remaja mereka juga terlibat.

Peneliti : iya om terimah kasih atas informasinya ,

asslamualaikum

Informan : walaikumsallam

TRANSKIP WAWANCARA

Peneliti: Erikvan

Nomor : 9

Tanggal Wawancara : 16 April 2019

Informan :  Abdul Kadir (Tokoh

Masyarakat)

Jumlah Subyek Yang Terlibat : 1
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Tempat Wawancara : Kediaman tuan rumah

Dicatat : 16.40 wita

GAMBARAN SETTING

Rencana wawancara akan di laksanakan pada tanggal 16 April

2019. Peneliti menemui subyek penelitian untuk wawancara mengenai pola

pelasanaan tradisi “mo basa-basa” serta nilai-nilai pendidikan dalam tradisi

tersebut.Peneliti langsung menuju ke kediaman obyek pada pukul 16.40

WITA. Subyek menyambut baik kedatangan peneliti.Setelah menyampaikan

maksud kedatangan subyek, maka obyek meluangkan waktu untuk

wawancara.wawancara di laksanakan pada sore hari (ba’da ashar) dan obyek

merasa senang dengan kehadiran peneliti. Wawancara berlangsung kurang

lebih 30 menit dalam bentuk terstruktur, yang dimulai dengan cerita

pengalaman, kemudian pembicaraan dimulai dengan focus pada pertanyaan

dan mendapat jawaban yang serius dari obyek. Peroleh data dari hasil

wawancara kemudian peneliti mengolahnya.

Peneliti : Asslamualiakum om

Informan : Walaikumsalam

Peneliti : Bagaimana kabarnya om?

Informan : Alhamdulillah baik
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Peneliti : Mohon maaf sebelumnya sudah

menganggu wantunya. Saya dari mahasiswa

IAIN Kendari ingin meneliti tentang pola

Pelaksanaan seta Nilai-Nilai Pendidikan

Islam pada masyarkat Labokeo

Informan : Oh begitu apa yang bias om bantu?

Peneliti : Jadi begimi om saya ingin meneliti

bagaimana pola pelaksanaan serta nilai-nilai

pendidikan Islam yang terdapat pada tradisi

“mo basa-basa” pada masyarakat Labokeo?

Informan : Oh Iya silahkan

Peneliti : Bagaimana pola pelaksanaan serta nilai-

nilai pendidikan Islam Pada Mayarakat

Labokeo dalam tradisi “Mo Basa-Basa”

Informan : trdisi ini dek sudah berlangsung sangat lm

dan trdisi ini akan di laksanakan oleh

masyarakat kerika ada hajad, terutama dek

pada sat menyambut bulan suci ramadan,

hari raya, ataupun masyrakat mendapatkan

rezeki. Dan dupa dek biasanya jadi hal

terpenting dalam tradisi ini



122

Peneliti : Oh begitu, om lalu menurut kita

bagaimana nilai-nilai Pendidikan Islam

dalam tradisi “ Mo Basa-Basa” ini?

Informan : sebatas ilmu saya dek, saya melihat tradisi

ini bnyak sekali manfaatnya bagi

masyarakat yang hadir terutama anak-anak

,mulai bisa bertemu teman-teman

salingngobrol, makan bersama,dll

Peneliti : lalu fungsi dupa dan siapa-siapa saja yang

terlibat dalam tradisi “mo basa-basa” ini?

Informan : kami masyarakat desa Labokeo masih ada

yang beranggapan asap dupa itu sampai ke

langit dan akan menyampaikan semua

hajad-hajad atau doa kami, tapi setelah saya

nonton di youtube ada ustad menyampaikan

bawah kalau kita meyakini hal tersebut

maka itu masuk kategori syirik, daan fungsi

dupa hanya pengharum ruangan saja

Peneliti : iya om terimah kasih atas informsinya ,

asslamualaikum
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Informan : walaikumsallam

TRANSKIP WAWANCARA
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Peneliti: Erikvan

Nomor : 10

Tanggal Wawancara : 17 April 2019

Informan :  Siti Bukhari (Tokoh

Masyarakat)

Jumlah Subyek Yang Terlibat : 1

Tempat Wawancara : Kediaman tuan rumah

Dicatat : 15.30 wita

GAMBARAN SETTING

Rencana wawancara akan di laksanakan pada tanggal 17 April

2019. Peneliti menemui subyek penelitian untuk wawancara mengenai pola

pelasanaan tradisi “mo basa-basa” serta nilai-nilai pendidikan dalam tradisi

tersebut.Peneliti langsung menuju ke kediaman obyek pada pukul 16.30

WITA.Subyek menyambut baik kedatangan peneliti.Setelah menyampaikan

maksud kedatangan subyek, maka obyek meluangkan waktu untuk

wawancara.wawancara di laksanakan pada sore hari (ba’da ashar) dan obyek

merasa senang dengan kehadiran peneliti. Wawancara berlangsung kurang

lebih 30 menit dalam bentuk terstruktur, yang dimulai dengan cerita

pengalaman, kemudian pembicaraan dimulai dengan focus pada pertanyaan
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dan mendapat jawaban yang serius dari obyek. Peroleh data dari hasil

wawancara kemudian peneliti mengolahnya.

Peneliti : Asslamualiakum tante

Informan : Walaikumsalam

Peneliti : Bagaimana kabarnya tante?

Informan : Alhamdulillah baik

Peneliti : Mohon maaf sebelumnya sudah

menganggu wantunya. Saya dari maasiswa

IAIN Kendari ingi meneliti tentang pola

Pelaksanaan seta Nilai-Nilai Pendidikan

Islam pada masyarkat Labokeo

Informan : Oh begitu apa yang bias om bantu?

Peneliti : Jadi begimi om saya ingin meneliti

bagaimana pola pelaksanaan serta nilai-nilai

pendidikan Islam yang terdapat pada tradisi

“mo basa-basa” pada masyarakat Labokeo?

Informan : Oh Iya silahkan

Peneliti : Bagaimana pola pelaksanaan serta nilai-

nilai pendidikan Islam Pada Mayarakat

Labokeo dalam tradisi “Mo Basa-Basa”
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Informan : pertama tradisi ini tidak bisa di lepaskan

dari makan-makan dan dupa, karena 2 hal

ini yang sangat penting dan tidak mungkin

tuan rumah mengadakan acara ini tanpa ada

makanannya, dan begitupun dupa ada

masyarakat yang masih memakainya dan

ada juga yang sudah tidak memakainya

Peneliti : Oh begitu, lalu menurut kita bagaimana

nilai-nilai Pendidikan Islam dalam tradisi “

Mo Basa-Basa” ini?

Informan : banyak sekali dek mulai dari silaturahim,

gotongf royong, menjalin hubungan dengan

Allah, dan bertemu keluarga yang jauh. Dan

biasyanya keluarga yng jauh akan datang.

Peneliti : lalu fungsi dupa dan siapa-siapa saja yang

terlibat dalam tradisi “mo basa-basa” ini?

Informan : ada yang beranggapan dupa tersebut sala

satu media untuk sampainya hajad kepada

Allah dan ada jug yang menganggap hanya

sebatas pengahrumn ruangan semata saja.
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Tapi tante lebih condong bawah fungsi

dupa hanya sebatas pengarumn ruangan

saja

Dan biasanya yang akan terlibat dalam

tradisi ini yakni tokoh agama, dan ini yang

wajib ada dek, karena dia yang akan

memimpin tradisi ini, lalu tokoh

masyarakat, dan anak-anak dari balita

maupun remaja mereka juga terlibat.

Peneliti : iya terimah kasih atas informasinya  ,

asslamualaikum

Informan : walaikumsallam
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TRANSKIP WAWANCARA

Peneliti: Erikvan

Nomor : 11

Tanggal Wawancara : 17 April 2019

Informan :  Lebo (Tokoh Masyarakat)

Jumlah Subyek Yang Terlibat : 1

Tempat Wawancara : Kediaman tuan rumah

Dicatat : 16.00 wita

GAMBARAN SETTING

Rencana wawancara akan di laksanakan pada tanggal 17 April

2019. Peneliti menemui subyek penelitian untuk wawancara mengenai pola
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pelasanaan tradisi “mo basa-basa” serta nilai-nilai pendidikan dalam tradisi

tersebut.Peneliti langsung menuju ke kediaman obyek pada pukul 16.00

WITA.Subyek menyambut baik kedatangan peneliti.Setelah menyampaikan

maksud kedatangan subyek, maka obyek meluangkan waktu untuk

wawancara.wawancara di laksanakan pada sore hari (ba’da ashar) dan obyek

merasa senang dengan kehadiran peneliti. Wawancara berlangsung kurang

lebih 30 menit dalam bentuk terstruktur, yang dimulai dengan cerita

pengalaman, kemudian pembicaraan dimulai dengan focus pada pertanyaan

dan mendapat jawaban yang serius dari obyek. Peroleh data dari hasil

wawancara kemudian peneliti mengolahnya.

Peneliti : Asslamualiakum om

Informan : Walaikumsalam

Peneliti : Bagaimana kabarnya om?

Informan : Alhamdulillah baik

Peneliti : Mohon maaf sebelumnya sudah

menganggu wantunya. Saya dari maasiswa

IAIN Kendari ingi meneliti tentang pola

Pelaksanaan seta Nilai-Nilai Pendidikan

Islam pada masyarkat Labokeo

Informan : Oh begitu apa yang bisa om bantu?
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Peneliti : Jadi begimi om saya ingin meneliti

bagaimana pola pelaksanaan serta nilai-nilai

pendidikan Islam yang terdapat pada tradisi

“mo basa-basa” pada masyarakat Labokeo?

Informan : Oh Iya silahkan

Peneliti : Bagaimana pola pelaksanaan serta nilai-

nilai pendidikan Islam Pada Mayarakat

Labokeo dalam tradisi “Mo Basa-Basa”

Informan : kami asli suku tolaki di desa Labokeo ini

dalam melaksanakan tradisi ini selalu

mengundang masyarakat untuk menghadiri

acara tersebut, dan dalam pelaksanaanya

dupa akan di hadirkan untuk menjadi hal

yang sangat sakral dalam tradisi ini nak

Peneliti : Oh begitu, om lalu menurut kita

bagaimana nilai-nilai Pendidikan Islam

dalam tradisi “ Mo Basa-Basa” ini?

Informan : ada beberapa yang saya ketahui dnilai

dalam tradisi mo basa-basa ini, pertama

nilai silaturahi terjalin ketika di adakan
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acara ini, kemudian nilai saling berbagi

bagi tua rumah kepada masyarakat yang di

undangya.

Peneliti : lalu fungsi dupa dan siapa-siapa saja yang

terlibat dalam tradisi “mo basa-basa” ini?

Informan : jadi fumgsi dupa menurut saya pribadi

hanyalah pengaharum ruangan saja dan

tidak lebih dari pada itu, dan tidak bisa saya

pungkiri bawah masih ada sebagian

masyarakat masih meyakini bawah asap

dupa tersebut sampai ke langit kepada Allah

SWT, tetapi terrgantung dari masyarakat itu

sendiri nak

Peneliti : iya om terimah kasih atas informasinya ,

asslamualaikum

Informan : walaikumsallam
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TRANSKIP WAWANCARA

Peneliti: Erikvan

Nomor : 12

Tanggal Wawancara : 17 April 2019

Informan :  Sukriwanto (Tokoh Pemuda)
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Jumlah Subyek Yang Terlibat : 1

Tempat Wawancara : Lapangan Bola

Dicatat : 16:40 wita

GAMBARAN SETTING

Rencana wawancara akan di laksanakan pada tanggal 17 April

2019. Peneliti menemui subyek penelitian untuk wawancara mengenai pola

pelasanaan tradisi “mo basa-basa” serta nilai-nilai pendidikan dalam tradisi

tersebut.Peneliti langsung menuju ke kediaman obyek pada pukul 16.40

WITA.Subyek menyambut baik kedatangan peneliti.Setelah menyampaikan

maksud kedatangan subyek, maka obyek meluangkan waktu untuk

wawancara.wawancara di laksanakan pada sore hari (ba’da ashar) dan obyek

merasa senang dengan kehadiran peneliti. Wawancara berlangsung kurang

lebih 30 menit dalam bentuk terstruktur, yang dimulai dengan cerita

pengalaman, kemudian pembicaraan dimulai dengan focus pada pertanyaan

dan mendapat jawaban yang serius dari obyek. Peroleh data dari hasil

wawancara kemudian peneliti mengolahnya.

Peneliti : Asslamualiakum

Informan : Walaikumsalam

Peneliti : Bagaimana kabarnya ?
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Informan : Alhamdulillah baik

Peneliti : Mohon maaf sebelumnya sudah

menganggu wantunya. Saya dari maasiswa

IAIN Kendari ingi meneliti tentang pola

Pelaksanaan seta Nilai-Nilai Pendidikan

Islam pada masyarkat Labokeo

Informan : Oh begitu apa yang bias di  bantu?

Peneliti : Jadi begini akhi saya ingin meneliti

bagaimana pola pelaksanaan serta nilai-nilai

pendidikan Islam yang terdapat pada tradisi

“mo basa-basa” pada masyarakat Labokeo?

Informan : Oh Iya silahkan

Peneliti : Bagaimana pola pelaksanaan serta nilai-

nilai pendidikan Islam Pada Mayarakat

Labokeo dalam tradisi “Mo Basa-Basa”

Informan :, pertama pasti masyarakat akan

menyiapkan dupa, lalu mengundang

beberapa masyarakat dan tuan rumah akan

menyiapkan makanan yang akan di santap

oleh tamu undangan selepas imam selesai

membaca ayat Al-Quran dan di tutup
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dengan doa

Peneliti : Oh begitu, om lalu menurut kita

bagaimana nilai-nilai Pendidikan Islam

dalam tradisi “ Mo Basa-Basa” ini?

Informan : kami para pemuda sangat senang jika ada

acara ini. Pertama kami akan makan-

makanana enak, daging dll, lalu kami dfapat

bertemu para teman-teman kami saling

ngobrol menanyakan kabar masing-masing.

Peneliti : lalu fungsi dupa dan siapa-siapa saja yang

terlibat dalam tradisi “mo basa-basa” ini?

Informan : jadi fungsi dupa menurut saya tidak lebih

hanya sebatas pengahrum ruangan saja, dan

tidak mungkin asap dari dupa tersebut

sampai ke atas langit, kalau asapnya

singgah di wc jadi masalah kan.

Peneliti : iya teerimah kasih atas informasinya,

asslaualaikum

Informan : walaikumsallam

TRANSKIP WAWANCARA
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Peneliti: Erikvan

Nomor : 13

Tanggal Wawancara : 18 April 2019

Informan :  Isman Jaya (Tokoh Pemuda)

Jumlah Subyek Yang Terlibat : 1

Tempat Wawancara : Lapangan Bola

Dicatat : 15.30 wita

GAMBARAN SETTING

Rencana wawancara akan di laksanakan pada tanggal 18 April

2019. Peneliti menemui subyek penelitian untuk wawancara mengenai pola

pelasanaan tradisi “mo basa-basa” serta nilai-nilai pendidikan dalam tradisi

tersebut.Peneliti langsung menuju ke kediaman obyek pada pukul 16.00

WITA.Subyek menyambut baik kedatangan peneliti.Setelah menyampaikan

maksud kedatangan subyek, maka obyek meluangkan waktu untuk

wawancara.wawancara di laksanakan pada sore hari (ba’da ashar) dan obyek

merasa senang dengan kehadiran peneliti. Wawancara berlangsung kurang

lebih 30 menit dalam bentuk terstruktur, yang dimulai dengan cerita

pengalaman, kemudian pembicaraan dimulai dengan focus pada pertanyaan
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dan mendapat jawaban yang serius dari obyek. Peroleh data dari hasil

wawancara kemudian peneliti mengolahnya.

Peneliti : Asslamualiakum

Informan : Walaikumsalam

Peneliti : Bagaimana kabarnya ?

Informan : Alhamdulillah baik

Peneliti : Mohon maaf sebelumnya sudah

menganggu wantunya. Saya dari maasiswa

IAIN Kendari ingi meneliti tentang pola

Pelaksanaan seta Nilai-Nilai Pendidikan

Islam pada masyarkat Labokeo

Informan : Oh begitu apa yang saya bantu?

Peneliti : Jadi begimi saya ingin meneliti bagaimana

pola pelaksanaan serta nilai-nilai pendidikan

Islam yang terdapat pada tradisi “mo basa-

basa” pada masyarakat Labokeo?

Informan : Oh Iya silahkan

Peneliti : Bagaimana pola pelaksanaan serta nilai-

nilai pendidikan Islam Pada Mayarakat

Labokeo dalam tradisi “Mo Basa-Basa”
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Informan : : pertama tradisi ini tidak bisa di lepaskan

dari makan-makan dan dupa, karena 2 hal

ini yang sangat penting dan tidak mungkin

tuan rumah mengadakan acara ini tanpa ada

makanannya, dan begitupun dupa ada

masyarakat yang masih memakainya dan

ada juga yang sudah tidak memakainy

Peneliti : Oh begitu,  lalu menurut anda bagaimana

nilai-nilai Pendidikan Islam dalam tradisi “

Mo Basa-Basa” ini?

Informan : ya saya secara pribadi sangat

mengapresiasi dan mendukung jika ada

masyarakat khusunya di Desa Labokeo ini

yang mengadakan tradisi “ Mo Basa-Basa”

ini, karena jika acara ini di laksanakan

maka tuan rumah yang mempunyai hajad

akan mengundang bebrapa sanak keluarga

maupun masyarakat.

Peneliti : lalu fungsi dupa dan siapa-siapa saja yang

terlibat dalam tradisi “mo basa-basa” ini?
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Informan : dengan perkembangan yteknologi dan

dengan ceramah-cveramah yang sering

dengar jadi saya suda 100% yakin bawah

fungsi dupa tidak lain hanyalah sebagai

pengahrum ruangan sajaj .adi fungsi dupa

menurut saya pribadi hanyalah pengaharum

ruangan saja dan tidak lebih dari pada itu,

dan tidak bisa saya pungkiri bawah masih

ada sebagian masyarakat masih meyakini

bawah asap dupa tersebut sampai ke langit

kepada Allah SWT, tetapi sebagian

masyarakat sudah meyakini bawah fungsi

dupa hanyalah sebagai pengharum ruangan

saja dan sudah  sebagian masyarakat

bahkan sudah tidak memakai dupa tersebut.

Dan biasanya yang akan terlibat dalam

tradisi ini yakni tokoh agama, dan ini yang

wajib ada dek, karena dia yang akan

memimpin tradisi ini, lalu tokoh

masyarakat, dan anak-anak dari balita

maupun remaja mereka juga terlibat.
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Peneliti : terimah kasih atas informasinya,

asslamualaikum

Informan : walaikumsallam

TRANSKIP WAWANCARA

Peneliti: Erikvan

Nomor : 14

Tanggal Wawancara : 18 April 2019

Informan :  Apriyanto (Tokoh Pemuda)

Jumlah Subyek Yang Terlibat : 1

Tempat Wawancara : Kediaman tuan rumah

Dicatat : 16.00 wita

GAMBARAN SETTING

Rencana wawancara akan di laksanakan pada tanggal 18 April

2019. Peneliti menemui subyek penelitian untuk wawancara mengenai pola
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pelasanaan tradisi “mo basa-basa” serta nilai-nilai pendidikan dalam tradisi

tersebut.Peneliti langsung menuju ke kediaman obyek pada pukul 16.00

WITA.Subyek menyambut baik kedatangan peneliti.Setelah menyampaikan

maksud kedatangan subyek, maka obyek meluangkan waktu untuk

wawancara.wawancara di laksanakan pada sore hari (ba’da ashar) dan obyek

merasa senang dengan kehadiran peneliti. Wawancara berlangsung kurang

lebih 30 menit dalam bentuk terstruktur, yang dimulai dengan cerita

pengalaman, kemudian pembicaraan dimulai dengan focus pada pertanyaan

dan mendapat jawaban yang serius dari obyek. Peroleh data dari hasil

wawancara kemudian peneliti mengolahnya.

Peneliti : Asslamualiakum

Informan : Walaikumsalam

Peneliti : Bagaimana kabarnya ?

Informan : Alhamdulillah baik

Peneliti : Mohon maaf sebelumnya sudah

menganggu wantunya. Saya dari maasiswa

IAIN Kendari ingi meneliti tentang pola

Pelaksanaan seta Nilai-Nilai Pendidikan

Islam pada masyarkat Labokeo

Informan : Oh begitu apa yang bisa saya bantu?
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Peneliti : Jadi begimi saya ingin meneliti bagaimana

pola pelaksanaan serta nilai-nilai pendidikan

Islam yang terdapat pada tradisi “mo basa-

basa” pada masyarakat Labokeo?

Informan : Oh Iya silahkan

Peneliti : Bagaimana pola pelaksanaan serta nilai-

nilai pendidikan Islam Pada Mayarakat

Labokeo dalam tradisi “Mo Basa-Basa”

Informan :Begini nak, pola pelaksanaan tradisi “Mo

Basa-Basa” ini merupakan tradisi turun

temurun yang di wariskan oleh orang-orang

tua terdahulu khsusnya suku tolaki, jadi

tradisi ini sudah berlangsung sejak lama,

dalam pola pelaksanaanya tradisi ini akan di

laksanakan jika yang membuat acara ini

akan menyiapkan suguhan yang nanti akan

di santap oleh para tamu undangan yang

telah mereka undang sebelumnya,

masyarakat yang melaksanakan tradisi ini

biasanya akan di laksanakan ketika akan

menyambut bulan suci ramadan
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Peneliti : Oh begitu, lalu menurut anda bagaimana

nilai-nilai Pendidikan Islam dalam tradisi “

Mo Basa-Basa” ini?

Informan masyarakat yang datang sering sekali

membawa anak-anak mereka baik dari sore

harinya dalam proses pembuatan masakan

ataupun pada saat acara ini akan di mulai,

saya berfikir tradisi ini sangat banyak

manfaanya khsusnya bagi anak-anak,

karena dengan tradisi ini anak-anak bisa

menambah wawasan mereka mengenai

pengetahuan yang tidak mereka dapatkan di

sekolah, karena dalam tradisi ini

mengajarkan hubungan yang baik, baik

kepada Allah maupun sesame manusia,

mereka bisa berfikir “oh begini ya acara

tradisi ini” dan umunya anak-anak sangat

senang jika dating ke acara ini mereka bia

bertemu teman-temanya, dan mengajarkan

mereka dalam tradisi ini untuk lebih giat
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lagi menjalin hubungan kepada sang

pencipta serta mengajarkan mereka arti

saling bergotong royong, serta arti pedulu

kepada sesama.

Peneliti : lalu fungsi dupa dan siapa-siapa saja yang

terlibat dalam tradisi “mo basa-basa” ini?

Informan : jadi fumgsi dupa menurut saya pribadi

hanyalah pengaharum ruangan saja dan

tidak lebih dari pada itu, dan tidak bisa saya

pungkiri bawah masih ada sebagian

masyarakat masih meyakini bawah asap

dupa tersebut sampai ke langit kepada Allah

SWT, tetapi sebagian masyarakat sudah

meyakini bawah fungsi dupa hanyalah

sebagai pengharum ruangan saja dan sudah

sebagian masyarakat bahkan sudah tidak

memakai dupa tersebut.

Dan biasanya yang akan terlibat dalam

tradisi ini yakni tokoh agama, dan ini yang

wajib ada dek, karena dia yang akan

memimpin tradisi ini, lalu tokoh
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masyarakat, dan anak-anak dari balita

maupun remaja mereka juga terlibat.

Peneliti : terimah kasih atas informasinya ,

asslamualaikum

Informan : walaikumsallam

TRANSKIP WAWANCARA

Peneliti: Erikvan

Nomor : 15

Tanggal Wawancara : 18 April 2019
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Informan :  Muh. Ilham (Tokoh Pemuda)

Jumlah Subyek Yang Terlibat : 1

Tempat Wawancara : Kediaman tuan rumah

Dicatat : 16.40 wita

GAMBARAN SETTING

Rencana wawancara akan di laksanakan pada tanggal 18 April

2019. Peneliti menemui subyek penelitian untuk wawancara mengenai pola

pelasanaan tradisi “mo basa-basa” serta nilai-nilai pendidikan dalam tradisi

tersebut.Peneliti langsung menuju ke kediaman obyek pada pukul 16.40

WITA.Subyek menyambut baik kedatangan peneliti.Setelah menyampaikan

maksud kedatangan subyek, maka obyek meluangkan waktu untuk

wawancara.wawancara di laksanakan pada sore hari (ba’da ashar) dan obyek

merasa senang dengan kehadiran peneliti. Wawancara berlangsung kurang

lebih 30 menit dalam bentuk terstruktur, yang dimulai dengan cerita

pengalaman, kemudian pembicaraan dimulai dengan focus pada pertanyaan

dan mendapat jawaban yang serius dari obyek. Peroleh data dari hasil

wawancara kemudian peneliti mengolahnya.

Peneliti : Asslamualiakum akhi

Informan : Walaikumsalam
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Peneliti : Bagaimana kabarnya akhi?

Informan : Alhamdulillah baik

Peneliti : Mohon maaf sebelumnya sudah

menganggu wantunya. Saya dari mahasiswa

IAIN Kendari ingi meneliti tentang pola

Pelaksanaan seta Nilai-Nilai Pendidikan

Islam pada masyarkat Labokeo

Informan : Oh begitu apa yang di bantu?

Peneliti : Jadi begini saya ingin meneliti bagaimana

pola pelaksanaan serta nilai-nilai pendidikan

Islam yang terdapat pada tradisi “mo basa-

basa” pada masyarakat Labokeo?

Informan : Oh Iya silahkan

Peneliti : Bagaimana pola pelaksanaan serta nilai-

nilai pendidikan Islam Pada Mayarakat

Labokeo dalam tradisi “Mo Basa-Basa”

Informan : pertama masyarakat dalam hal ini orang

yang mengadakan tradisi ini apakh itu pada

saat menyambut bulan suci, hari raya,

ataupun mempunyai rezeki yang melimpah.
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Mereka akan menyiapkan makanan dengan

mengundang ibu-ibu rumah tangga untuk

membantu prosos memasak makanan yang

akan di santap pada saat acara ini

berlangsung, kedua mengundang

masyarakat sekitar untuk hadir di acara

tersebut, selanjutnya adalah mengahdirkan

dupa  yang akan di bakar sebelum imam

menutup dengan doa, .

Peneliti : Oh begitu,  lalu menurut kita bagaimana

nilai-nilai Pendidikan Islam dalam tradisi “

Mo Basa-Basa” ini?

Informan : pertama kai sangat senang bila ada

masyarakat yang mengadakan acara ini,

terutama di bulan-bulan atau hari-hari yang

kami akan jarang makan daging, karena jika

hari raya kaminakan bosan makan daging

karena banyaknya yang melaksanakan

tradisi tersebut, kedua saya pribadi

menyaksikan ketika orang tua hadir pasti
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membawa anak-anak mereka baik itu ada

yang langsung menyaksikan di ruang tamu

ataupun melihat ibu mereka membuat

masakan di dapur. terlepas dari dupa

tersebut yang memang pemahaman dan niat

masyarakat yang berbeda-beda. Saya fokus

kepada anak-anaknya saja.anak-anak yang

hadir ini dapat menyimpulan dalam jiwa

mereka bawah acara ini sangat banyak

pelajaran yang dapat mereka ambil, krena

saya selalu memperhatikan jika ada acara

ini anak-anak sangat senagng, ketumu

teman-temanya bermani dan lain

sebagainya. Mereka juga bisa mengambil

sebuah pelajaran bawah tradisi ini

mengajarkan merakuntuk selalu berbuat

baik, menghilangkan sifat pelit, dan selalu

bersama-sama dalam menyelesaikan

permasalahan hidup mereka.

Peneliti : lalu fungsi dupa dan siapa-siapa saja yang

terlibat dalam tradisi “mo basa-basa” ini?
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Informan : seperti yang saya katakan tadi bawah ada

bebrapa pemahaman terkait dari fungsi

dupa tersebut, ada yang mengatakan sampai

ke langit dan ada yang mengatakan tidak

sampai dan pungsi dupa itu tidak lain

hanyalah pengaharum ruangan semata.

Peneliti : terimah kasih atas informasinya,

asslamualaikum

Informan : walaikumsallam
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Tabel 1.1
Jumlah Penduduk Berdasarkan Jenis Kelamin

No Jenis Kelamin Jumlah Jiwa
1 Laki-Laki 407
2 Perempuan 428

Jumlah 835
Sumber: Kantor Desa Labokeo Thn. 2019

Berdasarkan tabel 1.1 tentang jumlah penduduk berdasarkan jenis kelamin

diatas,maka dapat diketahui bahwa penduduk Desa Labokeo lebih

dominan/mayoritas kaum perempuan dari pada laki-laki, bahwa laki-laki

berjumlah 407 sedangkan perempuan berjumlah 428 jiwa.

12. Tingkat Pekerjaan Masyarakat Desa Labokeo

Tabel 1.2
Keadaan Penduduk Desa Labokeo Berdasarkan Mata Pencaharian

No Jenis Mata Pencaharian Jumlah Jiwa
1 Nelayan 13
2 Petani 30
3 PNS 9
5 Tukang Kayu 6
6 Tukang Jahit 2
7 Pedagang 14
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8 Pengusaha 4

Total 78

Sumber: Kantor Desa Labokeo Thn. 2019

Tabel 1.3
Sarana dan Prasarana Keagamaan Desa Labokeo

No SARANA PRASANANA
1 MASJID Al-Qur’an, Iqra, Qur’an tejemahan, buku

yasin kecil, remaja mesjid.
2 PERPUSTAKAAN Buku-buku tentang keagamaan
3 TPA (taman pengajian Al-

Qur’an)
Iqra, Al-Qur’an, majelis  ta’lim.

Sumber: Kantor Desa Labokeo Thn. 2019
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Proses Wawancara Kepada Tokoh Agama ( o ima ) Di Desa Labokeo Kecaman

Laeya Kabupaten Konawe Selatan

Proses Wawancara Kepada Tuan Rumah (Mbu Laika) Desa Labokeo Kecamatan
Laeya Kabupaten Konawe Selatan
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Proses Wawancara Kepada Masyarakat (Ibu-Ibu) desa Labokeo Kecamatan Laeya
Kabupaten Konawe Selatan

Proses Wawancara Kepada Masyarakat (Ibu-Ibu) desa Labokeo Kecamatan Laeya
Kabupaten Konawe Selatan

Proses Pembuatan Makanan Untuk Tradisi “Mo Basa-Basa)
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Proses Pembuatan Makanan Untuk Tradisi “Mo Basa-Basa)

Proses Pembuatan Makanan Untuk Tradisi “Mo Basa-Basa)

Proses Pembakaran Dupa Sebelum Melaksanakan Proses Ritual “Mo Basa-Basa”
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Proses Pembacaan Ayat-Ayat Al-Qur’an Dan Di Lanjutkan Pembacaan Doa oleh
Imam Desa (O Ima)

Proses Menyantap Makanan Untuk Para Tamu Yang Telah Di Undang Oleh Tuan
Rumah

Proses Menyantap Makanan Untuk Para Tamu Yang Telah Di Undang Oleh Tuan
Rumah
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