
PEDOMANWAWANCARA

A. Tokoh agama dan Tokoh Masyarakat
3. Faktor apakah pendorong terjadinya perselingkuhan panges di desa
Masadian Kecamatan Menui Kepulauan Kabupaten Morowali?

4. Bagaimana aktivitas dakwah tokoh agama di desa Masadian Kecamatan
Menui Kepulauan Kabupaten Morowali?

5. Bagaimana dampak pendekatan bimbingan konseling terhadap
perselingkuhan Panges?

6. Bagaimana bentuk perselingkuhan panges di desa Masadian Kecamatan
Menui Kepulauan Kabupaten Morowali?

7. Bagaimana bentuk pendekatan bimbingan konseling tokoh agama dalam
mengatasi perselingkuhan Panges di desa Masadian Kecamatan Menui
Kepulauan Kabupaten Morowali?

8. Apakah Faktor pendukung dan penghambat dalam pendekaatan
bimbingang konseling tokoh agama di desa Masadian Kecamatan Menui
Kepulauan Kabupaten Morowali

B. Wawancara Panges
1. Bagaimana aktivits panges dalam kehidupan sehari-hari?
2. Bagaimana aktivitas panges ketika berada di Kendari?
3. Bagaimana tanggapan anda tentang perllilngkuhan yang sering dilakukan

diantara beberapa panges?
4. Bagaimana tanggapan anda tentang bimbingan konseling yang

dilakukan tokoh agama?
5. Bagaimana kehidupan religius anda?



Lampiran
TRANSKRIPWAWANCARA

Apakah faktor penyebab terjadinya perselingkuhan panges di Desa
Masadian Kecamatan Menui Kepulauan Kabupaten Morowali

1. Kurang pemahaman agama

Bona lamu kita sikarahitu paranne je di siru ma ngandolung bisnisna dari
pada sembahyah mau te abbah ne ma masigi nggai dak je pore artinya Kalau
saya lihat kondisi keagamaan panges yang ada disini sebenarnya sudah cukup
jauh dari kehidupan agama, artinya bahwa mereka saya lihat lebih
mementingkan urusan bisnis dari pada urusan agama, contohnya meskipun
kondisi lagi melakukan shalat Jum’at dimasjid mereka itu tidak ada yang mau
shalat jum’at meskipun jaraknya sangat dekat dengan masjid.(Syahril, Tokoh
Masyarakat, Wawancara, Masadian, 18-9-2016)

Kalau kita lihat dari beberapa panges yang ada di sini memang pada dasarnya
mereka tidak mempunyai besic agama islam yang mumpuni, dan bahkan
banyak diantara mereka yang belum tahu mengaji, bacaan shalat jadi sangatlah
wajar kalau mereka melakukan hal-hal yang bertentangan dengan agama Islam,
akan tetapi kita juga harus ambil andil dengan mencegah agar tidak terjadi
berlarut-larut persoalan seperti ini.( Risya, Tokoh Masyarakat, Wawancara,
Masadian, 28-9-2016)

2. Kesibukan dengan urusan pribadi
Memang sudah hal yang biasa terjadi terkait masalah selingkuh kadang muncul
dalam lingkungan keluarga baik itu suami maupun isteri, hal ini juga
disebabkan oleh faktor kesibukan, dan sepertinya ini juga merupakan salah satu
yang terjadi di desa Masadian.( Muhammading, Tokoh Agama, Wawancara,
Masadian, 18-9-2016)

3. Pergaulan
Dolu aku tuanna aku patuhu ma jamaah ne bona aku dudumalang ele si(..?)
ternyata boana aku karuma lakuna tapi kita lagi aku nopatuhu ma ia saro jana
rumah tanggaku artinya..dulu juga saya hampir terjerumus dengan kasus
selingkuh ketika kita pergi bawa barang di kota, setibanya disana saya diajak
sama(..?..) untuk keluar malam, katanya sih.. cari angin eh.. ternyata kita
dibawa di tempat pacarnya, tapi mulai saat itu saya tidak mau lagi sama-sama
dia kalau kita bawa barang di kota karena jangan sampai kita punya rumah
tangga bermasalah.( Akram Panges, Wawancara, Masadian, 28-9-2016)



4. Lemahnya sangsi sosil dan hukum

...hal yang wajarlah kalau selingkuh itu tidak luput pada setiap manusia karena
di samping mereka sebagai gaya hidup, juga kita belum menemukan dalam
hukum kita yang memberikan hukuman kepada pelaku selingkuh, meskipun
dalam agama sudah jelas dilarang, tapi disini harus memberikan tindakan yang
nyata sehingga selingkuh itu tidak terjadi.( Astuti, Tokoh Agama, Wawancara,
Masadian, 23-9-2016)

Kalo kita bicara zaman dolu kebiasaang suku Sama/Bajo lamunia a
salingkuh soho laiya ma kampoh bona sikarah itu nggi lagi takkatonang ai je
ma paguna, artinya Kalau kita berbicara zaman dulu... mengenai tradisi suku
Sama maka ketua adat sangat melarang malakukan perbuatan seperti itu
(selingkuh), tapi sekarang karena zaman sudah modern kadang kita juga tidak
tahu apa yang mereka lakukan, kalu dulukan kita dapat memantau kejadian
dikampung tapi sekarang orang cara pergaulannya bukan lagi seperti dulu tapi
kalu masalah sangsi itu memang ada salah satunya diusir dari kampung.( Jawas,
Tokoh Agama, Wawancara, Masadian, 21-9-2016)

Bagaimana Pendekatan Bimbingan Konseling Tokoh Agama Dalam
Mengatasi Perselingkuhan Panges di Desa Masadian Kecamatan Menui
Kepulauan Kabupaten Morowali

Pendekatan Analisis Transaksional

Banyak hal yang dapat kita lakukan dalam mengatasi perselingkuhan
khususnya panges antara lain karena adanya ikatan kekerabatan maka kita
dapat berkomunikasi langsung dan secara tegas kita beritahu bahwa apa yang
dilkukan tersebut merupakan hal yang menyimpang dari pranata sosial yang
berlaku dalam masyarakat sehingga dengan itu dapat memberikan efek jera
kepadanya.( Jawas, Tokoh Agama, Wawancara, Masadian, 21-9-2016)

Dalam aktifitas keseharian para tokoh agama senantiasa melakukan dakwah
kepada masyarakat, hal-hal tersebut maka setidaknya dapat menjadi salah satu
bentuk pendekatan yang terapkan dalam memberikan bimbingan kepada
masyarakat agar senantiasa terhindar dari prilaku menyimpang seperti
selingkuh.( Bakrang, Tokoh Masyarakat, Wawancara, Masadian, 28-9-2016)

Pendekatan Tingkah Laku



Dalam upaya mencegah terjadinya prilaku perselingkuhan panges yang
terjadi maka hal yang mendasar yang dapat dilakukan adalah dengan
mempelajari kondisi sosial yang terjadi pada panges mengenai sikap atau
prilaku keseharian serta gejala-gejala yang timbul dalam lingkungan
keluarganya.( Bakrang, Tokoh Masyarakat, Wawancara, Masadian, 28-9-2016)

Untuk mengatasi hal-hal yang tidak diinginkan terjadi pada anggota
masyarakat disini maka yang pertama kami lakukan adalah mencari informasi
terkait masalah yang terjadi tentang siapa yang melanggar, dan apa yang
dilanggar setelah itu maka kami, menyusun rencana yang tepat untuk
mengatasinya, dan dilakukan jauh sebelum masalah tersebut diketahui oleh
orang lain karena bisajadi itu merupakan aib sehingga lebih baik diatasi
secapatnya.( Syahril, Tokoh Masyarakat, Wawancara, Masadian, 21-9-2016)

Pendekatan Rasional Emotif

Biasanya kami juga sebagai orang tua di sini sangat prihatin terhadap
beredarnya beberapa kabar mengenai sanak saudara kami yang melakukan
hal-hal yang bertentangan dengan norma agama sehingga dengan itu kami
serentak untuk memberikan peringatan kepada siapa saja yang telah melakukan
pelanggaran tersebut agar ke depan mereka tidak lagi begitu.( Rahmad, Tokoh
Masyarakat, Wawancara, Masadian, 26-9-2016)

Kita juga menyadari bahwa setiap manusia itu memiliki pemikiran yang baik,
akan tetapi tidak juga kita dapat menafikan bahwa dengan adanya stimulus dari
luar maka dapat mempengaruhi priaku setia manusia ke arah yang kurang
baik ataupun bertentangan dengan pranata sosial yang belaku dalam
masyarakat seperti hal tindakan panges di desa Masadia, sehingga dengan itu
maka kami selaku tokoh agama sekaligus pemangku adat sangat mengukuk
perbuatan-perbuatan seperti itu karena disamping melaggar adat maka juga
sudah jelas dalam agama kita sangat dilarang.( Jawas, Tokoh Agama,
Wawancara, Masadian, 21-9-2016)
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Tabel I:
Keadaan Penduduk Desa Masadian berdasarkan Umur dan Jenis Kelamin,

keadaan Tahun 2016

No Kelompok Umur
(Tahun)

Jenis Kelamin
Jumlah Persentase

Laki-laki Perempuan

1
2
3
4
5
6

0-12 bulan
1-10 tahun
11-20 tahun
21- 30 tahun
31-40 tahun

41-50 th- keatas

19
168
148
124
92
36

23
171
151
128
98
116

42
339
299
252
190
152

3,10%
25,03%
22,08%
18,61%
14,03%
14,25%

Jumlah 667 687 1.354 100%
Sumber Data : Kantor Desa Masadian April 2016

Tabel 2
Data tentang jumlah penduduk berdasarkan tingkat pendidikan masyarakat di

desa Masadian Kecmaatan Menui Kepulauan tahun 2016

No Tingkat Pendidikan Jumlah Persentase

1

2

3

4

5

6

Tidak tamat Sekolah Dasar

Tamat Sekolah Dasar

Tamat SLTP/sederajat

Tamat SLTA/sederajat

Diploma

Sarjana

79

109

82

51

6

2

24,00%

33,13%

24,92%

15,50%

1,82%

0,60%

Jumlah 329 100%

Sumber data: Kantor Desa Masadian 2016



Tabel 3

Jumlah Kepala keluarga, penduduk Desa Masadian, berdasarkan jenis mata

pencaharian, keadaan Tahun 2016

No Jenis Mata pencaharian Jumlah Persentase

1

2

3

4

Petani/ Nelayan

Pegawai Negeri Sipil

Pegawai Swasta

TNI/Polri

232

38

56

3

70,51%

11,55%

17,02%

0,91%

Jumlah 329 100%
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