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PEDOMAN OBSERVASI 

Lampiran 1 

Hal-hal yang diobservasi: 

1. Hubungan sosial perempuan bercadar dilingkungan masyarakat desa Wonua 

Kongga. 

2. Persepsi masyarakat terhadap perempuan bercadar di desaWonua Kongga. 
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PEDOMAN WAWANCAR 

Lampiran 2 

Informan: Perempuan Bercadar 

1. Apa alasan anda sehingga memakai cadar? 

2. Apa yang ada rasakan setelah bercadar 

3. Bagaimana respon keluarga anda saat pertama kali memakai cadar? 

4. Adakah penolakan dari keluarga saat bercadar? 

5. Bagaimana  anda melakukan interaksi dengan masyarakat setelah bercadar? 

 

6. Bagaimana respon masyarakat saat berinteraksi setelah bercadar? 

 

7. Apakah anda merasa diasingkan oleh masyarakat setelah memakai cadar? 

8. Bagaimana hubungan sosial anda dengan masyarakat saat ini? 

9. Adakah perbedaan sebelum bercadar  dan setelah bercadar saat dilingkungan 

masyarakat?  

10. Bagaimana pendapat anda saat banyak pelaku kejahatan yang menggunakan 

cadar sehingga menimbulkan opini negatif ditengah masyarakat? 
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Informan: Masyarakat 

1. Bagaimana tanggapan bapak/Ibu terhadap Perempuan bercadar didesa wonua 

kongga? 

2. Apakah ada prasangka aneh melihat Perempuan bercadar? 

3. Adakah prasangka bahwa perempuan bercadar itu Radikal atau teroris? 

 

4. Bagaimana penilaian Bapak/Ibu melihat hubungan sosial perempuan bercadar 

dalam bermasyarakat? 

5. Apakah ada rasa ketidak nyamanan ketika bertemu atau berinteraksi dengan 

perempuan bercadar? 

6. Bagaiman penilaian anda terhadap pakaian perempuan bercadar di desa wonua 

kongga? 

7. Bagaiman tanggapan anda jika salah satu keluarga anda menggunakan cadar? 

8. Apaka yang bapak/ibu ketahui tentang cadar? 
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Informan: Orang tua perempuan bercadar 

1. Bagaimana respon Bapak/Ibu melihat anaknya  saat memakai cadar? 

2. Apakah ada penolakan dari Bapak/Ibu saat mengetahui anaknya sudah 

memakai cadar? 

3. Apakah anak Bapak/Ibu meminta izin sebelum bercadar? 

4. Perubahan apa saja yang terjadi terhadap anaknya setelah memakai cadar? 

5. Apakah Bapak/Ibu sudah menerima Anaknya memakai cadar?         

Catatan: 

 Pertanyaan-pertanyaan dapat berkembang  sesuai dengan situasi dan kondisi 

di lapangan 

 Pertanyaan diajukan kepada perempuan bercadar dan masyarakat 
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Metode Pengumpulan Data : Wawancara 

Hari :  Rabu 

Jam : 08:50-09:55 Wita 

Sumber Data : Wa Ode Salma 

Peopesi Sumber Data : Perempuan Bercadar 

 

1. Apa alasan anda sehingga memakai cadar? 

Jawaban: 

“Pertama itu sunah ke dua itu karena inisiatif sendiri dari baca siroh sahabiah 

saya lihat orang bercadar mungkin karna hidayah sehingga saat saya lihaty orang 

bercadar itu tenang sekali saya rasa tidak seperti sebelumnya  jengkel sekali yang 

bercadar sekarang malah sebaliknya.” 

 

2. Apa yang ada rasakan setelah bercadar 

Jawaban: 

“Kenyamanan dan rasa syukur yang saya rasakan,. Walaupun ada orang 

beranggapan cadar itu sesuatu yang hanya menutup muka padahal bukan hanya 

itu tapi yang kita rasakan juga itu kenyamanan bukan tekanan.” 

 

3. Bagaimana respon keluarga anda saat pertama kali memakai cadar? 

       Jawaban: 

“Saat pertama kali bercdar itu, anggapan keluarga kenapa pake cadar sudah ikut 

aliran apa, mereka aggap yang bercadar itu sesat sekali. Dan tidak anak saat itu. 

Tapi saya tetap baiki mereka saya tetap mendekat sama mereka saya tunjukan 

sikap baik akhirnya mereka sadar sendiri kalau yang bercadar itu tidak seperti 

yang mereka bayangkan.” 

 

4. Adakah penolakan dari keluarga saat bercadar? 

  Jawaban: 

“Ada. Seperti yang saya katakana tadi bahwa saya tidak dianggap anak  tidak 

ditanggung kuliya pokoknya kamu bukan anaku dan dan itu Yang paling sakit 

disaat orang tua mengatakan seperti itu, katanya saya malu punya anak seperti 

kamu. bahkan bapak saya sebagai kepala desa sudah ada rencana dengan 

masyarakat untuk mengusir saya dari kampung.” 

 

5. Lalu Bagaimana anda menanggapi respon dari keluarga yang awalnya menolak? 

Jawaban: 



 

71 
 

“Saya tetap baik sama orang tua saya sama saudara-saudara saya walaupun 

mereka mengatakan seperti itu tapi saya tetap baiki saja, ujung-ujungnya mereka 

paham bahwa cadar itu ternyata ajaran islam bukan aliran sesat.” 

 

6. Bagaimana  anda melakukan interaksi dengan masyarakat setelah bercadar? 

Jawaban: 

“perlaha-lahan saya mendekati ibu-ibu dan mengajak untuk mengikuti majelis 

talim, sehingga lama-kelamaan perlakuan tersebut hilang baik dari keluarga 

maupun lingkungan sekitar sudah semakin baik berkomunikasi. 

 

7. Bagaimana respon masyarakat saat berinteraksi setelah bercadar? 

  Jawaban: 

Awalanya saya merasa ada perubahan sikap dan perlakuan dari lingkungan 

sekitar, bahkan mereka ada rencana untuk mengusir saya dari kampung, tapi 

sekarang alhamdudlillah sudah menerima apalagi sekarang sudah bertambah dari 

teman-teman dan adik-adik yang pakai cadar mungkin karena sudah terbiasa 

melihat yang bercadar sekarang itu  masyarakat sudaha menganggap hal yang 

biasa tentang cadar walaupun masih ada sebagai orng tetap tidak suka dengan 

cadar. Yaah tapi setidaknya mereka tetap menerim keberadaan kita dikampung.” 

 

8. Apakah anda merasa diasingkan oleh masyarakat setelah bercdar? 

 Jawaban: 

 “Iya ukh… merasa teransingkan sekali saat pertama tama bercadar, bahkan ada 

yang mengatakan kami kayak setan, apa segala  macam disebut.” 

 

9. Bagaimana hubungan sosial anda dengan masyarakat saat ini? 

Jawaban: 

“Saat ini Alhamdulillah mungkin sudah  80% mereka menggap posif  sudah tidak 

seperti dulu lagin, namun tetap ada batasan-batsan terhadap lawan jenis seperti 

saat saya berkomunikasi atau interaksi laiinya.Sedangkan dengan masyarakat 

umum saya sedikit membatasi diri pada kegiatan-kegiatan tertentu, seprti saat ada 

kegiatan baca Quran di kedukaan saya tidak pernah ikut karena kegiatan seperti itu 

tidak pernah diajarkan dalam islam. Sedangkan kegiatan-kegiatan yang dilakukan 

oleh masyarakat seperti olahraga saya juga ikut serta jika didalamnya tidak campur 

baur antara perempuan dan laki-laki seperti bermain volly. 

 

10. Adakah perbedaan sebelum bercadar  dan setelah bercadar saat dilingkungan    

masyarakat?  

Jawaban: 

“Bedanya sebelum bercadar itu bebas mau dia laki-laki atau perempun tidak ada 

batasan untuk kumpul-kumpul cerita tapi sekarang itu lebih menjaga batasan 

kalaupun harus komukasi dengan yang bukan mahrom seperlunya saja tapi kalau 

sesama perempuan saat ketemu atau cerita tidak ada perubahan masih seperti 

dulu.” 
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11. Bagaimana tanggapan anda saat banyak pelaku kejahatan yang menggunakan 

cadar sehingga menimbulkan opini negatif ditengah masyarakat? 

Jawaban: 

“Geram sekali kalau melihat orang menyalahgunakan cadar adami juga yang  

pake cadar untuk mencuri supaya terlihat mukanya, tapi sebenarnya manusia ini 

tidak bias dilihat dari pakaiannya bahwa yang bercadar itu bahwa dia sudah lebih 

beriman padahal yang bercadar itu juga belum tentu baik tapi lebih banyak 

memperbaiki diri.” 
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Metode Pengumpulan Data : Wawancara 

Hari :  Kamis  

Jam : 10:50-11.40  Wita 

Sumber Data : Wa Ode Jusni 

Peopesi Sumber Data : Perempuan Bercadar 

 

1. Apa alasan anda sehingga memakai cadar? 

Jawaban: 

“Karena sunah dan saya mersa nyaman menggunakan cadar karena sebelum  

saya bercadar banyak lelaki yang menggoda dan saya anggap itu adalah sebuah 

fitnah dansaya risih dengan itu  saya tidak nyaman dan akhirnya saya 

memutuskan untuk bercadar.” 

 

2. Apa yang ada rasakan setelah bercadar 

Jawaban: 

“Yang saya rasakan nyamaan.” 

 

3. Bagaimana respon keluarga anda saat pertama kali bercadar? 

Jawaban: 

“Kalau dari keluarga saudara merespon dengan baik tapi kalau dari bapak sangat-

sangat tidak setuju karena anggapanya dia kalau orang bercadar itu terorisme 

orang yang fanatik radikal anggapannya juga yang brcadar itu tertutup  tidak mau 

berbaur dengan masyarakat. Dan kalau tanteku dia bialang yang bercadar itu 

kafirlah sesatlah dan lain sebagainya. Tapi sekarang Alhamdulillah mereka 

semua sudah meerima dantidak lagi berfikiran negativ sama saya.” 

 

4. Adakah penolakan dari keluarga saat bercadar? 

Jawaban: 

 “Ada, sampai-sampai tidak mau ditanggung kuliyah.” 

 

5. Bagaimana  anda melakukan interaksi dengan masyarakat setelah bercadar? 

Jawaban: 

“Saya berusaha membuka tempat pengajian bagi anak-anak di desa Wonua 

Kongga, lama kelamaan masyarakat perlahan-lahan menerima kami di 

masyarakat walaupun tidak sepenuhnya masyarakat suka dengan Perempuan 

bercadar, tetapi mereka tetap menerima dan menggap keberadaan kami 

dimasyarakat”.    
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6. Bagaimana respon masyarakat saat berinteraksi setelah bercadar? 

Jawaban: 

“Tentunya masyarakat tidak suka dengan kami yang bercadar karena 

anggapannya seperti ninja dan terlalu fanatik. Sehingga saat bertemu masyarakat 

saya mersa ragu untuk menegur deluan masyarakapun sama sekali tidak mau 

menegur saya”. 

 

7. Apakah anda merasa diasingkan oleh masyarakat setelah bercdar? 

Jawaban: 

“Awal pertama kali saya memakai cadar merasa terasingkan, karena anggapan 

sebagian mereka bahwa orang menggunakan cadar itu adalah teroris, fanatiklah, 

tertutup dan lain-lain anggapan orang awam bahwa menggunakan cadar itu 

terlalu berlebih-lebihan dalam mempelajari islam. Padahal sesungguhnya Agama 

islam wajib kita pelajari apayang kita tidak ketahui dalam islam dan 

kewajibannya kita mencari tahu”. 

 

8. Bagaimana hubungan sosial anda dengan masyarakat saat ini? 

Jawaban: 

Awalnya ada rasa ragu untuk berkomunikasi atau menegur masyarakat apalagi 

terhadap orang yang belum di kenal dekat, karena pernah menegur namun tidak 

digubris, apalagi sama laki-laki yang bukan mahrom sudah pasti ada batasan-

batasa, dengan masyarakatpun memang terlihat saya kurang berbaur karena saya 

melihat kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh masyarakat masih banyak yang 

menyimpan dari ajaran islam, misalnya ada hajatan apapun yang dilakukan oleh 

masyarakat pasti didalamnya ada tradisi bakar dupa. 

 

9. Adakah perbedaan sebelum bercadar  dan setelah bercadar saat dilingkungan 

masyarakat? 

Jawaban: 

“Bedanya itu kalau sebelum bercadar tidak ada batasan saat berbaur dengan laki-

laki yang bukan mahrom tapi setelah bercada lebih membatasi diri dan mejaga 

pandangan dari yang bukan mahrom tapi kalau teman-teman cewe atau ibu-ibu 

masih seperti dulu.” 

  

10. Bagaimana pendapat anda saat banyak pelaku kejahatan yang menggunakan 

cadar sehingga menimbulkan opini negatif ditengah masyarakat? 

Jawaban: 

“Sangat disayangkan karena dengan adanya pelaku kejahatan yang mengatas 

namakan cadar akhirnya banyak masyarak awam menambah kebencian mereka 

terhadap perempuan yang bercadar padahal tidak semua bercadar seperti itu” 
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Metode Pengumpulan Data : Wawancara 

Hari :  Kamis  

Jam : 13.22-14.20 Wita 

Sumber Data : Wa Ode Masni 

Peopesi Sumber Data : Perempuan Bercadar 

 

1. Apa alasan anda sehingga memakai cadar? 

 Jawaban: 

“Alasan saya bercadar yaitu ingin terhindar dari fitnah, karena perempuan yaitu 

fitnah terbesar dan juga ingin menjaga/menghindari pandangan laki laki.karena 

sebelum saya bercadar banyak dikalangan laki laki teman sekolah saya itu 

mereka suka sekali mendekati saya dan suka bertanya yang tidak pantas untuk 

dipertanyakan dan walaupun saya jaga jarak sama mereka, mereka begitu enteng 

menghampiri saya dan menyentuh saya padahal saya sudah beritahu mereka 

kalau saya masih ada wudhu jadi jangan sentuh sentuh saya.Setelah saya pake 

cadar alhamdulilah mereka juga canggung untuk sentuh saya atau ngajak foto 

lagi alhamdulilah.” 

 

2. Apa yang ada rasakan setelah bercadar 

Jawaban: 

“Rasanya lebih nyaman karena teman saya yang laki-laki sudah menjag batasan 

kalau ketemu saya”. 

 

3. Bagaimana respon keluarga anda saat pertama kali memakai cadar? 

Jawaban: 

“Pertama memakai cadar itu responnya kalau dari mama dia setuju tapi kalau 

dari bapak dia kurang setuju, tapi lama kelamaan dia setuju juga karena sudah 

terbiasa melihat saya pake cadar.” 

 

4. Adakah penolakan dari keluarga saat bercadar? 

Jawaban: 

“Iya ada yaitu keluarga dari bapak saya karena mereka menganggap kalaucadar 

itu adalah teroris.kalau dari masyarakat yang lain sejauh ini kalau dari saya 

belum ada.” 

 

5. Apakah sempat terfikirkan untuk bercadar seperti saat ini ? 

Jawaban: 
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“Iya pernah terfikirkan waktu saya masih SMA kalau saya harus bercadar itupun 

harus ada izin dari orang tua tapi kalau tidak ada izin maka saya cuman pake 

masker saja, tapi Alhamdulillah ada dukungan dari Murobbiku dan mendapat izin 

dari mama saya, akhirnya saya sekarang bias memakai cadar.” 

 

6. Bagaimana  anda melakukan interaksi dengan masyarakat setelah bercadar? 

Jawaban:  

“awalnya saya selalu berusaha ikut berpartisipasi terhadap masyarakat tetapi 

karena saya sempat mereasa seperti tidak dianggap oleh beberapa masyarakat 

akhirnya saya lebih aktif pada kegiatan- kegiatan dimesji dengan teman-teman, 

mengajar anak-anak mengaji, kadang juga ikut kegiatan majelis talim”.  

 

7. Bagaimana respon masyarakat saat berinteraksi setelah bercadar? 

“Responnya dari sebagian masyarakat mendukung saya namun kebanyakan 

masyarakat tidak suka dan membicarakan yang tidak baik. Kalau cadar itu tidak 

bagus dan bahkan saya mendengarkan sendiri dari masyarakat bahwa cadar itu 

menyembunyikan aib dirinya saja padahal diluar sana mereka pacaran dan jalan 

sama laki-laki yang bukan mahromnya. Pernah juga dianggap teroris oleh 

masyarakat.” 

 

8. Apakah anda merasa diasingkan oleh masyarakat setelah bercdar? 

Jawaban: 

“Iya pernah saat ada keluarga yang pesta disitu saya jadi panitia di pernikahan 

sepupu saya disitu mereka kaya nggak suka malahan banyak yang bertanya siapa 

itu dan melihat saya begitu sinisnya dan masyarakat disitu tidak suka dengan 

keberadaan saya.” 

 

9. Bagaimana hubungan sosial anda dengan masyarakat saat ini? 

Jawaban: 

“Alhamdulillah untuk saat ini sudah baik”. 

 

10. Adakah perbedaan sebelum bercadar  dan setelah bercadar saat dilingkungan 

masyarakat?  

Jawaban: 

“Iya ada… sebelum saya bercadar masyarakat tidak canggung untuk bertanya 

sama saya setelah bercadar mereka seakan-akan sudah canggung untuk bertanya 

dan cerita seperti sebelumnya.” 

 

11. Bagaimana pendapat anda saat banyak pelaku kejahatan yang menggunakan 

cadar sehingga menimbulkan opini negative ditengah  masyarakat? 

Jawaban: 

“Saya merasa rishi, karena kalau satu yang berbuat maka yang lainnya dianggap 

sama seperti itu apalagi masyarakat yang tau. Tapi disisi lain saya hanya bias 

bersabar karena itu sebagai ujian kita yang bercadar.” 
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Metode Pengumpulan Data : Wawancara 

Hari :  Selasa 

Jam : 09:00-09:50 Wita 

Sumber Data : Wa Ode Samria 

Peopesi Sumber Data : Perempuan Bercadar 

 

1. Apa alasan anda sehingga memakai cadar? 

Jawaban: 

“Pastinya karena sunnah dan saya lihat juga pakaiannya terlihat lebih sopan dan 

aman dari gangguan laki-laki.” 

 

2. Apa yang ada rasakan setelah bercadar 

Jawaban: 

“Merasa aman teruama dari gangguan laki-laki” 

 

3. Bagaimana respon keluarga anda saat pertama kali memakai cadar? 

Jawaban: 

“Saat pertama itu sangat ditentang karena dikampung sangat anti denga jilbab 

besar apalagi cadar, tapi saat in Alhamdulillah masyarakatsudah terbiasa melihat 

yang bercadar.” 

 

4. Adakah penolakan dari keluarga saat bercadar? 

Jawaban: 

“Kalau dari keluarga Iya ada, sampai mau dibakar semua pakain syar’iku. Tapi 

kalau dari mayarakat mereka hanya tidak tidak suka melihat yang bercadar tapi 

tidak ada tindakan khusus untuk menolak saya bercadar.” 

 

5. Bagaimana respon masyarakat saat berinteraksi setelah bercadar? 

“Jawaban: 

Respon masyarakat yang saya dapatkan ada yang heran ada juga yangbiasa-biasa 

saja.” 

 

6. Apakah anda merasa diasingkan oleh masyarakat setelah bercdar? 

Jawaban: 

“Alhamdulillah tidak merasa diasingkan, karena semua itu tergantung dari 

pembawaan kita peda keluarga maupun masyarakat”. 
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7. Bagaimana hubungan sosial anda dengan masyarakat saat ini? 

Jawaban: 

“Alhamdulillah masih tetap terjaga an masih sama seperti sebelum memakai 

cadar.” 

 

8. Adakah perbedaan sebelum bercadar  dan setelah bercadar saat dilingkungan 

masyarakat?  

Jawaban: 

“Tidak ada perubahan dalam interaksi dengan masyarakat kecuali dengan lawan 

jenis, ketika sudah memakai cadar mulai membatasi diri dengan lawan jenis 

termaksud sepupu-sepupu laki-laki.” 

 

9. Bagaimana pendapat anda saat banyak pelaku kejahatan yang menggunakan 

cadar sehingga menimbulkan opini negative ditengah masyarakat? 

Jawaban: 

“saya kessal karenaMenurut saya itu biasa jadi orang yang ingin menjatuhkan 

kemuliaan dari syariat islam.” 
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Metode Pengumpulan Data : Wawancara 

Hari :  Selasa 

Jam : 11.16 -12.20 Wita 

Sumber Data : Wa Ode Minwan 

Peopesi Sumber Data : Perempuan Bercadar 

 

1. Apa alasan anda sehingga memakai cadar? 

Jawaban: 

“Karena saya melihat orang-orang disekeliling saya nyaman-nyaman saja tida 

ribet kemudian, dan teman-teman saya selalu mensyuport dan mendukunguntuk 

bercadar, akhirnya saya bercadar hingga saat ini.” 

 

2. Apa yang ada rasakan setelah bercadar 

Jawaban: 

“Setelah saya bercadar rasanya nyaman dan ternyata tidak rumit”. 

 

3. Bagaimana respon keluarga anda saat pertama kali memakai cadar? 

Jawaban; 

“Kalau dari keluarga ada yang tidak suka ada juga serahkan sama saya sendiri 

maksudnya terserah saya mau pake cadar atau tidak, yang penting baik 

membawa dampak positif untk saya pribadi. Walaupun ada salah satu saudara 

saya yang sangat benci dengan cadar.” 

 

4. Adakah penolakan dari keluarga saat bercadar? 

Jawaban: 

“Ada, bahkan dia tidak mau anggap saya adiknya karena anggapanya cadar itu 

seorang teroris, dan tidak baik.” 

 

5. Bagaimana respon masyarakat saat berinteraksi setelah bercadar? 

Jawaban: 

“ada beberapa masyarakat merasa heran dengan berubahan bakaianku tapi ada 

juga yang biasa-biasa saja, paling mereka cuman Tanya sudah bercadarmi kah z 

cuman bilang seperti yang kalian lihat. Doakan saja semoga istiomah.” 

 

6. Apakah anda merasa diasingkan oleh masyarakat setelah  bercadar? 

Jawaban: 

‘Tidak sama sekali, mungkin karena mereka sudah terbiasa melihat perempuan 

bercadar” 
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7. Bagaimana hubungan sosial anda dengan masyarakat saat ini? 

Jawaban: 

“Masih sama seperti biasanya, misalnya kalau lihat seperti dijalan salng sapa, 

hanyaada sebagian yang merasa aneh lihat penampilanku yang berubah.” 

 

8. Adakah perbedaan sebelum bercadar  dan setelah bercadar saat dilingkungan 

masyarakat?  

Jawaban: 

“Tidad ada masih seperti sebelumny silaturami tetap saya jaga.” 

 

9. Bagaimana pendapat anda saat banyak pelaku kejahatan yang menggunakan 

cadar sehingga menimbulkan opini negative ditengah masyarakat? 

Jawaban: 

“Ya mungkin karena mereka ada maksud lain yang ingin menjelek-jelekan islam  

atau juga kare tidak paham tentang sunah cadar”. 
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Metode Pengumpulan Data : Wawancara 

Hari :  Minggu 

Jam : 16:12-17:00 

Sumber Data : La Ode Handita 

Peopesi Sumber Data : Tokoh Agama 

 

1. Bagaimana tanggapan bapak/Ibu terhadap perempuan bercadar didesa wonua 

kongga? 

Jawaban: 

“Sebenarnya saya tidak mempermasalahkan jika ada perempuan bercadar di Desa 

Wonua Kongga namun  yang saya lihat mereka terlihat berlebihan Dalam belajar 

agama islam, terlalu fanatik, dan mulai melupakan tradisi orang tua terdahulu 

seperti baca-baca, barazanji, mereka tidak pernagikuti kegiatan tersebut. padahal 

kita tidak boleh melupakan tradisi nenek moyang kita”. 

 

2. Adakah tindakan khusus yang dilakukan oleh toko agama terhadap perempuan 

bercadar di desa Wonua konggga? 

Jawban: 

“Tidak ada sama sekali selama mereka tidak merubah budaya atau tradisi 

dikampung, karena itu juga hak mereka dalam berpakaian”. 

 

3. Apakah ada prasangka aneh melihat perempuan bercadar 

Jawaban: 

“Iya aneh saja dengan pakaiannya seperti pakaian teroris serba hitam, padahal 

kalau pake jilba saja itu sudah cukup tidah harus ditutupi dengan muka.” 

 

4. Bagaimana penilaian Bapak/Ibu melihat hubungan sosial perempuan bercadar 

dalam bermasyarakat? 

Jawaban: 

“Yang saya lihat mereka itu sangat menutup diri kurang interaksinya dengan 

masyarakat apalagi kalau ada kegiatan baca-baca mereka tidak mau muncul 

karena menurut mereka baca-baca itu tidak ada dalam ajaran islam, Saya juga 

melihat perempuan bercadar di desa Wonua Kongga terlalu berlebihan dalam 

memaknai ajaran islam, saya juga tidak tau pasti mereka ikut aliran apa sehingga 

sangat menutup diri terhadap masyarakat, terkadang membeda-bedakan saat 

ingin berpartisipasi terhadap  masyarakat. Seperti saat ada masyarakat yang 

menikah dan tidak dipisah antara tamu undangan perempua dengan laki-laki 

maka mereka tidak akan ikut berpartisipasi dalam membatu acara pernikahan 
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tersebut karena mereka menganggap jika ikut berpartisipasi didalmnya berarti 

sama halnya mendukugn mereka melukan  hal-hal yang tidak baik seprti campur 

baur antara perempuan dengan laki-laki. Sedangkan saat ada yang menikah 

diantara mereka yang bercaar, tamu undangan dipisah antara lai-laki dan 

perempuan karena mereka tidak ingin berbaur dengan laki-laki yang bukan 

mahrom. Inilah yang tidak kami inginkan jika kedepannya akan diterapkan 

seperti ini kepada yang lain”. 

 

5. Apakah ada rasa ketidak nyamanan ketika bertemu atau berinteraksi dengan 

perempuan bercadar? 

“tidak nyaman ketika bertemu perempuan bercadar karena saat berbicara kita 

tidak bisa lihat ekspresi wajahnya apakah dia tersenyum atau tidak, padahal 

senyum sesama muslim itu ibadah.”. 

 

6. Bagaiman penilaian anda terhadap pakaian perempuan bercadar di desa wonua 

kongga? 

Jawaban: 

 “Sebenarnya saya tidak mempermasalahkan jika ada perempuan bercadar di 

Desa Wonua Kongga namun  yang saya lihat mereka terlihat berlebihan Dalam 

belajar agama islam, terlalu fanatik, dan Saya rasa aneh saja dengan pakaiannya 

seperti pakaian teroris serba hitam, 

 

7. Bagaiman tanggapan anda jika salah satu keluarga anda menggunakan cadar? 

Jawaban: 

“Tidak setuju saya tidak mau mereka bercadar terutama anak saya.” 

 

8. Apakah yang bapak/ibu ketahui tentang cadar? 

Jawaban: 

“cadar itu hanya budaya arab untuk menutupi wajahnya dari debu dan dan 

matahari  jadi tidak harus di ikuti orang Indonesia”.  
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Metode Pengumpulan Data : Wawancara 

Hari :  Selasa  

Jam : 12:32-01:25 

Sumber Data : Reno 

Peopesi Sumber Data : Tokoh Pemuda 

 

1. Bagaimana tanggapan bapak/Ibu terhadap perempuan bercadar didesa wonua 

kongga? 

Jawaban: 

“Sebenarnya bagus karena menutup aurat, tapi saya lihat mereka Jauh dengan 

keluarga, karena mereka sudah tidak mengikuti tradisi nenek moyang yang masih 

diamalkan dikeluarga.” 

 

2. Apakah ada prasangka aneh melihat perempuan bercadar? 

 Jawaban” 

“Kalau rasah aneh itu tergantung dari kitanya apakah kita sudah kenalatau belum 

kalau kita belum kenal otomatis kita merasa aneh karena kita belum tau 

bagaiman tingkahnya bagaimana tapikalau kita udah kenal pasti sudah tidah aneh 

lagi” 

 

3. Bagaimana penilaian Bapak/Ibu melihat hubungan sosial perempuan bercadar 

dalam bermasyarakat? 

Jawaban: 

“menurut mereka tidak bermasyarakat karena tidak semua masyarakat di 

interaksikan secara langsung mereka terlihat seperti menjauhkan diri dari 

masyarakat mereka sangat membatasi diri bukan hanya terhadap lawan jenis 

tetapi terhadap perempuan yang tidak memakai cadar mereka juga memilih, 

hanya mencari teman yang dapat membawa kearah yang positif, padahal 

seharusnya merekalah yang mengajak teman-temannya kearah yang psitif bukan 

malah menjauhkan diri. Mereka juga kalau ketemu dijalan tidak menegur. 

Perbuatan seperti inilah yang membuat kita sebagai masyarakat tidak suka 

dengan pergaulan mereka yang memakai cadar. Persoalannya yang namannya 

tidak tidak bermasyarakat itu tidak baik karna hidup ini butuh orang banyak 

disekitar kita, 

 

4. Apakah ada rasa ketidak nyamanan ketika bertemu atau berinteraksi dengan 

perempuan bercadar? 

Jawaban: 
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“Kalau sudah kenal seperti apa orangnya saya nyaman kecuali orangnya kita 

tidak kenal otomatis saya  merasa tidak nyaman” 

 

5. Bagaiman tanggapan anda jika salah satu keluarga anda menggunakan cadar? 

Jawaban: 

“Respon saya pasti penuh pertanyaan dalam dalam perasaan saya kenapa tiba-

tiba ada prubahan, dan itu salah satu cara yang manjauhkan kita dengan keluarga 

karena kalau dari saya pribadi pasti sudah ada jarak karena saya sudahtidak bias 

seperti sebelum-sebelumnya.” 

6. Bagaiman penilaian anda terhadap pakaian perempuan bercadar di desa wonua 

kongga? 

Jawaban: 

“Sebenarnya kalau kalau pakaian perempuan  bercadar saat ini sudah hal yang 

biasa kita lihat, karena tidak mungkin kita melarang mereka untuk memakai 

cadar, tetapi karena setelah mereka memakai cadar saya melihat mereka sangat 

fanatik dalam menjalankan syariat islam bisa dilihat saat mereka menikah tamu 

undanganpun dipisah antara laki-laki dan peempuan. 

7. Apakah tetap menerima atau tidak? 

Jawaban: 

“Tidak menerima” 

 

8. Apakah yang bapak/ibu ketahui tentang cadar? 

Jawaban: 

“Sunah bukan wajib” 
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Metode Pengumpulan Data : Wawancara 

Hari :   Jumat 

Jam : 16:22-17:20 

Sumber Data : Agustina 

Peopesi Sumber Data : Masyarakat 

 

1. Bagaimana tanggapan bapak/Ibu terhadap perempuan bercadar didesa wonua 

kongga? 

Jawaban: 

 “Senang kaya adem saya lihat, daripada harus buka- buka aurat karena sekarang   

itu banyak yang tidak menjaga auratnya. Tapi kalau saya lihat mereka 

Alhamdulillah mereka jaga dirinya tidak sembarang laki-laki yang dekati 

mereka’ 

 

2. Apakah ada prasangka aneh melihat perempuan bercadar? 

Jawaban: 

“Tidak kalau untuk orang yang sudah dikenal tapi kalau untukorang asing agak 

takut-takut  kalau berinteraksi karena ada kejadian lalubanyak yang menggunakan 

cadar untuk kejahatan dan itu banyak dilakukan oleh kaum pria yang memakai 

cadar.” 

 

3. Bagaimana penilaian Bapak/Ibu melihat hubungan sosial perempuan bercadar 

dalam   bermasyarakat? 

Jawaban: 

“Kalau melihat fakta yang ada, kayanya kurang bersosialisasi karena mereka lebih 

dekat dengan sesame mereka yang bercadar.” 

 

4. Apakah ada rasa ketidak nyamanan ketika bertemu atau berinteraksi dengan  

perempuan bercadar? 

Jawaban: 

“Kalau dia orang yang sudah dikenal saya nyaman-nyaman saja. Terkecualiorang 

yang belum dikenal otomatis kurang nyaman karena kita belum melihat secara 

terbuka wajahnya.” 
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5. Bagaiman tanggapan anda jika salah satu keluarga anda menggunakan cadar? 

Jawaban: 

“Saya sangat support, selama itu membuat mereka nyaman, dan tentunya harus 

didasari oleh ilmu agama yang baik supaya cadarnya tetap digunakan dengan 

baik.” 

 

6. Bagaiman penilaian anda terhadap pakaian perempuan bercadar di desa wonua 

kongga? 

Jawaban: 

“Menurut saya kalau dilihat dari pakaian bagus mereka lebih menutup aurat 

dengan sempurnah, karna zaman sekarang banyak perempuan yang terbuka 

auratya namun mereka lebih memilih menutup auratnya dengan sempurnah”. 

7. Apakah yang bapak/ibu ketahui tentang cadar? 

Jawaban: 

“Cadar merupakan ajaran islam tapikan sunah, bagi yang menjalankan 

alhamdulillah mendapatkan pahala dan yang tidak menggunakan tidak apa-apa.” 
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Metode Pengumpulan Data : Wawancara 

Hari :   Sabtu 

Jam : 11:09-12:02 

Sumber Data : Meri S.Pd 

Peopesi Sumber Data : Guru 

 

1. Bagaimana tanggapan bapak/Ibu terhadap perempuan bercadar didesa wonua 

kongga? 

Jawaban: 

 “Menurut saya bagus, baik, karena mereka menutup aurat secara sempurna. 

Mereka juga terlihat lebih menjaga diri dari laki laki yang bukan mahrom.Dari 

pada yang kita lihat sekarang banyak yang mengumbar auratnya.” 

 

2. Apakah ada prasangka aneh melihat perempuan bercadar? 

Jawaban: 

“Alhamdulilah tidak kecuali saat pertama lihat orang pake cadar.” 

 

3. Bagaimana penilaian Bapak/Ibu melihat hubungan sosial perempuan bercadar 

dalam bermasyarakat? 

Jawaban: 

“Menurut saya interaksi mereka dengan masyarakat membatasi diri, tidak semua 

orang harus di interaksikan terkadang hanya sama sama keluarga sepupu laki-laki 

mereka agak di batasi apalagi hubungan sosialnya yang bukan keluarga mereka 

sangat membatasi diri bergaul sama sama mereka yang bercadar.” 

 

4. Apakah ada rasa ketidak nyamanan ketika bertemu atau berinteraksi dengan 

perempuan bercadar? 

Jawaban: 

“Kalau dari saya pertama kali berinteraksi itu ada rasa canggung, takut, kaya 

minder karena, yang saya pikir mereka lebih paham agama dari pada saya, tetapi 

seiring berjalannya waktu setelah kita menuntut ilmu kita sudah tau bagaimana 

perempuan bercadar itu.Jadi untuk saat ini sudah merasa nyaman berinteraksih 

perempuan bercadar.” 

 

5. Bagaiman tanggapan anda jika salah satu keluarga anda menggunakan cadar? 

Jawaban;  

“Saya setuju, karena ada dari keluarga saya yang pakai cadar, sya cuman   

ingatkan bahwa kalau pakai cadar itu besar tanggung jawabnya, karena jangan 
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sampai mereka sudah bercadar terus mereka buka lagi kita sebagai keluargakan 

malu. Tapi mereka juga sudah paham jadi saya hanya bias dukung mereka.” 

 

6. Bagaiman penilaian anda terhadap pakaian perempuan bercadar di desa wonua 

kongga? 

Jawaban: 

“Kalau menurut saya pribadi sebenarnya baik, cantik, angggun dari segi 

pakaiannya, sholeha, Namun ada sebagian yang saya lihat itu hanya menutup 

kekurangan dirinya saja tapi tidak semua, ada juga yang memakai cadar memang 

sungguh-sungguh karena ada ilmunya, Intinya kita tidak boleh menilai seseorang 

hanya dari pakaiannya sebelum kita kenal mereka dari dekat karena bagus 

dengan tidaknya yang pakai cadar itu tergantung dari individunya.” 

7. Apakah yang bapak/ibu ketahui tentang cadar? 

Jawaban: 

  “Yang saya ketahui tentang cadar itu hanyalah sunah bukan wajib.”      
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Metode Pengumpulan Data : Wawancara 

Hari :  Kamis  

Jam : 16:20-17:10 

Sumber Data : Harimu 

Peopesi Sumber Data  Mayarakat 

 

1. Bagaimana tanggapan bapak/Ibu terhadap perempuan bercadar didesa wonua 

kongga? 

 Jawaban: 

 “Bagus Karena mereka menutup aurat dengan sempurnah dan memberikan 

contoh yang baik sama sesame perempuan.” 

 

2. Adakah prasangka bahwa perempuan bercadar itu Radikal atau teroris? 

Jawaban: 

“Tidak karena mereka yang bercadar disini kita sudah kenal, tapi diluar sana 

mungkin saja ada teroris bercadat karena sekrang itu banyak pelaku kejahatan 

dan itu orang-orang yang pakai cadar.” 

 

3. Bagaimana penilaian Bapak/Ibu melihat hubungan sosial perempuan bercadar 

dalam bermasyarakat? 

Jawaban: 

“Alhamdulillah kalau yang saya lihat hubungannya itu baik walaupun ada 

sebagian yang sangat kutang berpartisipasi dengan masyarakat.” 

 

4. Apakah ada rasa ketidak nyamanan ketika bertemu atau berinteraksi dengan 

perempuan bercadar? 

Jawaban: 

“Kalau saya sudah kenal saya nyaman tapi kalau ada orang pendatang pasti saya 

tidak nyaman karena belum dikenal.” 

 

5. Bagaiman tanggapan anda jika salah satu keluarga anda menggunakan cadar? 

Jawaban: 

“Saya setuju asalkan dia betul-betul siap dan paham tentang cadar” 

 

6. Apaka yang bapak/ibu ketahui tentang cadar? 

Jawaban: 

“Cadar itu syariat islam namu sunah bukan wajib.” 
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Metode Pengumpulan Data : Wawancara 

Hari :  Selasa 

Jam : 11.16 -12.20 Wita 

Sumber Data : Andi Kota 

Peopesi Sumber Data : Masyarakat/Tokoh pemudah 

 

1. Bagaimana tanggapan bapak/Ibu terhadap perempuan bercadar didesa wonua    

kongga? 

Jawaban: 

 “Kalau dari saya pribadi merasa salut terhadap mereka yang bercadar karena saya    

melihat ada peningkatan dari masyarakat dalam hal berpakaian terutama yang 

bercadar, dan cara bergaulnyapun mereka lebih menjaga dan mebatasi diri 

terutama terhadap laki-laki yang bukan mahrom” 

 

2. Apakah ada prasangka aneh melihat perempuan bercadar? 

Jawaban: 

“Sama sekali Tidak ada rasa aneh terhadap mereka yang bercadar”. 

 

3.  Adakah prasangka bahwa perempuan bercadar itu Radikal atau teroris? 

Jawaban: 

“ tidak, karena saya sudah kenal mereka”. 

 

4. Bagaimana penilaian Bapak/Ibu melihat hubungan sosial perempuan bercadar 

dalam bermasyarakat? 

Jawaban 

“Kalau dari hubungannya dengan masyarakat, saya melihat ada peningkatan dari 

perempuan bercadar di desa Wonua Kongga, sekarang terlihat lebih sopan dalam 

bertutur kata, tingkah laku semua dijaga, terutama tehadap yang lebih tua, saat 

berbicara nada suaranya lebih direndahkan untuk menghargai orang-orang yang 

lebih tua dari mereka. Sesama teman juga selalu memberikan nasehat dan 

mengingatkan kepada hal-hal yang baik. Aktif dalam kegiatan keagamaan, 

berbeda dengan sebelum memakai cadar”. 

 

5. Apakah ada rasa ketidak nyamanan ketika bertemu atau berinteraksi dengan 

perempuan bercadar? 

Jawaban 
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“Kalau saya karena sebagai laki-laki pasti ada rasa kurang nyaman terutama kalau 

belum terlalu kenal, kalau yang sudah kenal memang saya rasa biasa saja, tetapi 

saya tetap menjaga batasan”. 

 

6. Bagaiman tanggapan anda jika salah satu keluarga anda menggunakan cadar? 

Jawaban: 

Saya pasti dukung kalau ada keluarga saya yang mau pake cadar asalkan dia 

benar-benar paham supaya tidak disalah gunakan cadar. 

 

7. Apaka yang bapak/ibu ketahui tentang cadar? 

Jawaban: 

Cadar itu bagian dari ajaran islam yang di sunnahkan oleh Rasulullah Saw. 
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Metode Pengumpulan Data : Wawancara 

Hari :  Rabu 

Jam : 16:20-17:10 

Sumber Data : Risna 

Peopesi Sumber Data  Mayarakat 

 

1. Bagaimana tanggapan bapak/Ibu terhadap perempuan bercadar di desa Wonua 

Kongga? 

Jawaban: 

“Kalau saya pribadi sangat bangga dan mengapresiasi mereka yang memakai 

cadar karena saat banyaknya masyarakat yang menghina, menganggap aliran 

sesat, dan lain sebaginya namun mereka tetap mempertahankan cadarnya hingga 

saat ini, Karena saya tau keadaan masyarakat yang awalnya sebagian besar tidak 

mengenal salah satu sunah Rasulullah SAW. yaitu memakai cadar bagi 

perempuan, awalnya masyarakat menganggap bahwa cadar itu hanyalah budaya 

arab sehingga mereka sangat membenci cadar, Dan sekarang Alhamdulillah 

masyarakat sudah mengetahui bahwa cadar itu sunnah. 

 

2. Apakah ada prasangka aneh melihat perempuan bercadar? 

Jawaban 

“Tidak sama sekali” 

 

3. Adakah prasangka bahwa perempuan bercadar itu Radikal atau teroris? 

Jawaban: 

“Tidak kecuali awal-awal saat mendengar banyak kejahatan yang dilakukan oleh 

yang memakai cadar, disitu saya berfikirkalau yang memakai cadar itu bagian 

dari teroris, tetapi kalau yang saya lihat dikampung ini insha Allah tidak mereka 

pakai cadar karena dilandasi dengan pemahan yang baik”.  

 

4. Bagaimana penilaian Bapak/Ibu melihat hubungan sosial perempuan bercadar 

dalam bermasyarakat? 

Jawaban: 

“Kalau hubungannya dengan masyarakat ) saya pribadi melihat perempuan 

bercadar di desa Wonua Kongga sangat baik dan memberikan dampat positif 

terhadap yang lain misalnya saat bertemu mereka selalu mendahului dengan 

salam, selalu mengingatkan kepada hal-hal yang baik terhadap sesama. dan tutur 

katanya juga sopan apalagi terhadap yang lebih tua. 
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5. Apakah ada rasa ketidak nyamanan ketika bertemu atau berinteraksi dengan 

perempuan bercadar? 

Jawaban: 

“Karena kita sesamaperempuan saya pribadi merasa nyaman jika bersama 

mereka” 

 

6. Bagaiman tanggapan anda jika salah satu keluarga anda menggunakan cadar? 

Jawaban: 

“saya pasti mendukung asalkan dilandasi dengan pengetahuan yang baik agar 

tidak menyalahgunakan cadarnya”. 

 

7. Apaka yang bapak/ibu ketahui tentang cadar? 

Jawaban 

“Cadar itu salah satu sunnah dari Rosululla, yaitu menutup aurat secara 

sempurnah” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

94 
 

Metode Pengumpulan Data : Wawancara 

Hari :  Selasa 

Jam : 13.22-14.20 Wita 

Sumber Data : Wa Ode Bota 

Peopesi Sumber Data : Orang tua perempuan bercadar 

 

1. Bagaimana respon Bapak/Ibu melihat anaknya  saat memakai cadar? 

Jawaban: 

“kalau dari saya sebagai ibunya mendukung, tetapi babaknya sangat membenci 

orang bercadar bahkan sempat cerita kalau malu punya anak yang memakai 

cadar”. 

 

2.  Apakah ada penolakan dari Bapak/Ibu saat mengetahui anaknya sudah memakai 

cadar? 

Jawaban: 

“Kalau penolakan Ada dari bapaknya sampai smpai pernah ada niat mau usir    

anaknya dari kampung, karena  anggapannya yang memakai cadar itu teroris dan 

aliran sesat”. 

 

3. Apakah anak Bapak/Ibu meminta izin sebelum bercadar? 

Jawaban 

“Awalnya sudah meminta izin kepada kami untuk memakai cadar tetapi 

bapaknya tidak memberi izin  namun anak saya tetap memakai cadar dengan 

sembunyi-sembunyi kalau ada bapaknya dirumah anak saya keluar pake masker 

nanti sudah jauh baru diganti dengan cadar”. 

 

4. Perubahan apa saja yang terjadi terhadap anaknya setelah memakai cadar? 

Jawaban: 

“Perubahan yang terjadi banyak terutama ibadahnya lebih dijaga, lebih 

menghargai dan menghormati orang tua walaupun dianggap tidak baiksama 

bapaknya tetapi dia tetap menujukan akhlak yang baik, dengan masyarakat juga 

lebih ramah terutama sama ibu-ibu sampai mengadakan mejelis talim. Walaupun 

awalnya ada rasa ragu untuk beradaptasati dengan masyarakat tidak mudah 

mudah untuk mengajak ibu-ibu, karena saat itu mereka masih sangat benci 

terhadap perempuan yang bercadar. 

 

5. Apakah Bapak/Ibu sudah menerima Anaknya memakai cadar?       

Jawaban: 

“Sekarang Alhamdulillah sudah menerima bapanya juga sudah sangat 

mendukung anak-anaknya bercadar  karena melihat perubahan yang positif 

terhap anaknya”. 
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Metode Pengumpulan Data : Wawancara 

Hari :  Senin 

Jam : 13.22-14.20 Wita 

Sumber Data : La Ode Sulema 

Peopesi Sumber Data : Orang tua perempuan bercadar 

 

1. Bagaimana respon Bapak/Ibu melihat anaknya  saat memakai cadar? 

Jawaban: 

“awalnya saya tidak mendukung dan sangat benci sama orang yang memakai 

cadar karena saya merasa kalau yang itu kafir dan terlalu ekstrim dalam 

beragama”. 

  

2. Apakah ada penolakan dari Bapak/Ibu saat mengetahui anaknya sudah memakai 

cadar? 

Jawaban: 

“Iya saya saya melarang untuk memakai cadar, sampai saya tidak mau biayai 

kuliyahnya, tetapi dia tetap memakai cadar’. 

 

3. Apakah anak Bapak/Ibu meminta izin sebelum bercadar? 

Jawaban: 

“Sebelum bercadar dia sudah minta izin tetapi saya tidak izinkan, dan dia tetap 

pakai, disitu saya sempat  merasa kecewa dan sakit hati”. 

 

4. Perubahan apa saja yang terjadi terhadap anaknya setelah memakai cadar? 

Jawaban: 

“saya melihat ada perubaha dari anak saya dalam bermasyarakat, awalnya 

memang saya melihat ada keraguan untuk beradaptasi karena masyarakat masih 

sangat membeci orang-orang yang memakai cadar saat itu namu selalu berusaha 

mendekatkan diri dengan mengajak ibu-ibu untuk bermajelis talim. Lama-

kelamaan akhirnya masyarakat mulai menerima perempuan bercadar di desa 

Wonua Kongga. 

 

5. Apakah Bapak/Ibu sudah menerima Anaknya memakai cadar?      

Jawaban: 

“Iya, malahan sangat mendukung anak saya bercadar”. 
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Metode Pengumpulan Data : Wawancara 

Hari :  Selasa 

Jam : 13.22-14.20 Wita 

Sumber Data : Wa Ode Narni 

Peopesi Sumber Data : Orang tua perempuan bercadar 

 

1. Bagaimana respon Bapak/Ibu melihat anaknya  saat memakai cadar? 

Jawaban: 

“Saat saya lihat anak saya bercadar awalnya saya merasa kaget karna sudah 

benar-benar mekakai cadar saat balik dari kendari”. 

 

2. pakah ada penolakan dari Bapak/Ibu saat mengetahui anaknya sudah memakai 

cadar? 

Jawaban: 

“Kalau penolakan dari keluarga tidak ada, walaupun bapaknya tidak merespon 

apapun tetapi dia tidak menolak”. 

 

3. Apakah anak Bapak/Ibu meminta izin sebelum bercadar? 

Jawaban: 

“Awalnya sudah meminta izin Tetapi saya pikir itu hanya bercanda saya juga 

tidak terlalu menanggainya padahal dia benar-benar seirius untuk bercadar”. 

 

4. Perubahan apa saja yang terjadi terhadap anaknya setelah memakai cadar? 

Jawaban: 

“Saya lihat ibadahnya lebih terjaga lebih menjaga adap terutama terhadap orang 

tua. Dan lebih banyak dirumah, sedangkan saat berada ditengah masyarakat, dia 

selalu bilang kalau ragu untuk hadir ditempat-tempat keramain seperti pesta, atau 

keramaian lainnya. 
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DOKUMENTASI INFORMASI 

 

Keterangan: Wawancara dengan perempuan yang pertama kali memakai cadar di 

Desa Wonua Kongga. 

 

 

Keterangan: Wawancara dengan salah satu perempuan bercadar di Desa Wonua 

Kongga 
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Keterangan: Wawancara kepada salah satu masyarakat atau orang tua perempuan 

bercadar di desa Wonua Kongga 

 

Keterangan: Wawancara kepada salah satu masyarakat di desa Wonua Kongga 
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DAFTAR RIWAYAT HIDUP 

(CURRICULUM VITALE) 

 

A. Identitas  

 

1. Nama    : Wa Ode Rosmiati 

2. Tempat Tanggal Lahir  : Wonua Kongga 27-12- 1998 

3. Agama    : Islam 

4. Jenis Kelamin   : Perempuan  

5. Anak ke-   : 5 (Lima) 

6. Alamat asal   : Desa Wonua Kongga, Kec. Laeya Kab. Konsel 

7. Hobi    : - 

8. No Hp   : 082327096490 

 

B. Data keluarga  

 

1. Nama orang tua  

a. Ayah    : La Ode Ngkole 

b. Ibu    : Wa Ode Sarunia  

2. Nama saudara kandung  

a. Jupen 

b. Wa Ode Rini 

c. Wa Ode Ani 

d. Bambang Suhadi 

e. Baharudin 

 

C. Riwayat pendidikan  

 

1. SD  : SDN  18 Laeya, 2005-2010 

2. SMP : SMPN 37 Konsel, 2010-2013 

3. SMA  : MA Al-AzharAmondo, 2013-2016 

 

 

Kendari, 28 Oktober  2020 

          Peneliti  

 
 

            Wa Ode Romiati  

     16010101053 


