
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LAMPIRAN-LAMPIRAN 

 

 

 

 

 

 

 

 



DAFTAR PERTANYAAN 

 

1. Apa yang di maksud dengan adat karia ? 

2. Mengapa remaja perempuan perlu dikaria? 

3. Apakah fungsi dari tradisi adat karia bagi remaja perempuan? 

4. Bagaimanakah proses tradisi adat karia ? 

5. Perlengkapan apa saja yang perlu disiapkan dalam proses tradisi adat  karia ? 

6. Adakah nilai-nilai pendidikan  yang terdapat dalam tradisi adat karia? 

7. Apa sajakah nilai-nilai pendidikan yang terdapat dalam tradisi adat karia? 

8. Apa fungsi dari nilai-nilai pendidikan tradisi karia ? 

9. Menurut bapak, sejauh mana pemahaman remaja perempuan terhadap nilai-

nilai dalam tradisi adat karia ini? 

10. Sebagai peserta karia, apa manfaat dan pelajaran apa yang didapat dari proses 

tradisi adat karia ini ? 

11. Seberapa besar pengaruh proses tradisi karia bagi peserta karia ? 

 

 

 

 

 

 



JAWABAN PERTANYAAN 

 

1. Karia dalam pengertian “kari” yang artinya sikat/alat pembersih mengandung 

pengertian yaitu merupakan proses pembersihan diri seorang perempuan 

menjelang dewasa atau peralihan dari remaja ke dewasa. 

2. Orang tua wajib untuk memingit atau melaksanakan upacara karia pada anak 

remaja perempuan. Hal itu dilakukan selain merupakan kebiasaan adat 

budaya  sebagai suku Muna, juga untuk mempersiapkan remaja putri agar 

diberikan pemahaman dan pengetahuan dasar sebelum berumah tangga. 

3. Pelaksanaan tradisi karia ini memiliki fungsi yang sangat bermanfaat bagi 

remaja perempuan, yaitu sebagai pembersihan atau pensucian diri dengan 

melewati berbagai proses dan ritual keagamaan. 

4. Dalam pelaksanaan karia, ada beberapa proses yang dilakukan melalui 3 

tahapan. dalam tahapan itu terdiri dari proses kafoluku, kabhansule, 

kalempagi, kafosampu, katandano wite, tari linda, kahapui dan kaghorono 

bhansa. 

5. Ada banyak perlengkapan yang perlu disiapkan dalam proses pelaksanaan 

tradisi karia, yaitu seruas bambu (tombula), bhansa (mayang pinag), kamba 

wuna (pengambilan kembang/bunga wuna), dua buah palangga (tempat yang 

dibuat dari lidi pohon aren dalam bentuk anyaman). gendang, gong, kain 

putih, padjamara (lampu tradisional muna), polulu (kampak), bhansano bea 

(kuncup bunga pinang), bhansano ghai (kuncup bunga kelapa), kapas, jarum 

dan sulutaru. 



6. Dalam proses pelaksanaan tradisi adat karia terdapat nilai-nilai pendidikan 

untuk memberi pemahaman pada remaja perempuan. 

7. Pelaksanaan tradisi adat karia bagi remaja perempuan tidak hanya sebagai 

budaya warisan dari leluhur, melainkan didalamnya terdapat nilai-nilai 

pendidikan yang sangat berarti bagi kehidupan. yaitu pendidikan akhlak 

dalam kehidupan beragama, keluarga serta sosial masyarakat. 

8. Nilai-nilai pendidikan dalam proses tradisi adat kari berfungsi untuk memberi 

pemahaman kepada remaja perempuan tentang kepercayaan terhadap sang 

pencipta serta pentingnya beribadah, mengajarkan remaja perempuan untuk 

menghormati orang tua dan bisa berperan sebagai orang tua dan istri yang 

baik dalam kelurga, serta mengajarkan kehidupan sosial tentang saling tolong 

menolong dan saling menghormati agar tercipta kehidupan yang rukun dan 

damai. 

9. Dimasa sekarang ini remaja perempuan masih kurang paham tentang nilai-

nilai yang terkandung dalam proses adat karia ini,hal ini mungkin 

dipengaruhi kehidupan yang semakin modern sehingga remaja perempuan 

jaman sekarang lebih tertatik pada hal-hal yang bersifat modern. 

10. Menurut saya proses karia ini mengajarkan tentang bagaimana saling 

menyayangi antar sesama, sayang keluarga, orang tua, saling menghormati 

serta peranan wanita dalam kehidupan berumah tangga nanti sebagai istri dan 

calon ibu. 



11. Proses tradisi adat karia berpengaruh cukup besar bagi kami karena disini 

diajarkan kesabaran, saling tolong menolong, saling menghargai dan 

menghormati satu sama lain. 

TRANSKRIP WAWANCARA 

Judul : Wawancara dan meminta izin melaksanakan penelitian 

Informan : Orang tua Laki-laki penyelenggara Karia (Bapak La Dini) 

Tempat : Kediaman Bapak La Dini 

Waktu : Selasa, 10 Maret 2020. Jam 09.00 WITA 

Hari ini adalah jadwal peneliti untuk wawancara dengan bapak La Dini. 

Informan adalah orang tua laki-laki yang menyelenggarakan karia pada remaja 

putrinya. Tujuan dilakukannya wawancara bersama bapak La Dini yaitu untuk 

meminta izin melaksanakan penelitian di Kediamannya selama proses pingitan 

dan mewawancarai tentang adat tradisi karia pada remaja putri. 

Peneliti : Assalamu’alaikum….. 

Bapak La Dini : Wa’alaikum salam Nak. Silahkan masuk. 

Peneliti : Sebelumnya perkenalkan pak, saya La Ode Majidun 

mahasiswa IAIN Kendari jurusan pendidikan agama Islam. 

Begini Pak, saya mendapat informasi dari warga sekitar sini 

bahwa bapak akan menyelenggarakan karia pada remaja 

perempuan bapak ! 

Bapak La Dini : Ya, betul nak.jadi bagaimana? ada yang bisa saya bantu? 

Peneliti : Begini pak, Maksud kedatangan saya ingin meminta izin 

untuk melaksanakan penelitian di kediaman bapak selama 



proses karia remaja putri bapak. Saya mempunyai tugas 

akhir dari kampus dan saya mengambil judul tentang adat 

tradisi karia ini pak.. 

Bapak La Dini : Oh iya, boleh nak. Silahkan lakukan penelitiannya. Jadi, apa 

saja yang diperlukan untuk penelitiannya ini nak? 

Peneliti : Iya,terima kasih Pak. Begini pak. minta maaf sebelumnya 

ada beberapa pertanyaan yang mau saya tanyakan tentang 

tradisi karia ini. 

Bapak La Dini : Oh iya nak. Silahkan,  apa yang mau ditanyakan? 

Peneliti : Yang ingin saya tanyakan, mengapa bapak memingit putri 

bapak? 

Bapak La Dini : Iya, karena karia ini sudah menjadi tradisi kita sebagai 

orang muna bahwa anak remaja putri itu harus dikaria 

terutama sebelum menikah. 

Peneliti : Apa yang bapak ketahui tentang karia itu sendiri? 

Bapak La Dini : Sepengetahuan saya, karia ini merupakan tradisi kita 

sebagai orang muna. Selain itu kan kalau kita orang Muna 

mengatakan karia itu sebagai kaghombo yang artinya 

diperam. Dalam hal ini bahwa anak remaja putri itu harus 

dikaria karena untuk mempersiapkan anak remaja 

perempuan agar lebih matang pemikirannya terutama 

persiapan untuk menjadi ibu rumah tangga nanti. 



Peneliti : Bagaimana Persiapan bapak untuk proses karia ini. apa saja 

yang disiapkan? 

Bapak La Dini : Untuk proses karia ini untuk persiapannya saya tidak tau 

banyak karena yang mengurus hal itu istri saya. saya cuma 

siap tenaga jika ada yang di perlukan. mungkin nanti kita 

mau ikut juga nak kalau ada yang mau disiapkan. Karena 

kebetulan istri saya bilang besok harus cari perlengkapan 

untuk karia. 

Peneliti : Boleh itu Pak, apa saja perlengkapan karia yang mau di 

siapkan besok pak? 

Bapak La Dini : Kalau itu nanti tanya istri saya saja ya nak. sebentar sore 

baru ada istri saya. dia lagi kerumah imam perempuan. . 

Peneliti : Baik Pak, trimakasih untuk waktu dan ajakannya tadi. kalau 

begitu saya permisi dulu, nanti sore saya datang lagi. 

Assalamu’alaikum. 

Bapak La Dini : Iya nak, sama-sama. Wa’alaikum salam 

 

 

 

 

 

 

 



TRANSKRIP WAWANCARA 

Judul : Menanyakan persiapan kelengkapan karia 

Informan : Orang tua perempuan penyelenggara karia (Ibu Wa Ode Nande) 

Tempat : Rumah bapak La Dini 

Waktu : Selasa, 10 Maret 2020. Jam 16.00 WITA 

Pada hari ini sekitar pukul 16.00 WITA saya sampai di lokasi penelitian 

yaitu di rumah bapak La Dini. Tujuan dilakukannya wawancara bersama Ibu Wa 

Ode Nande yaitu untuk menanyakan persiapan kelengkapan karia yang 

dibutuhkan untuk  proses karia. 

Peneliti : Assalamu’alaikum……. 

Ibu Wa Ode Nande : Wa’alaikumsalam, ya....... Silahkan masuk ! 

Peneliti : Sebelumnya perkenalkan Bu, saya La Ode Majidun 

mahasiswa IAIN Kendari jurusan pendidikan agama 

Islam.  

Ibu Wa Ode Nande : Oh…Nak Majidun yang mau meneliti ya nak? Tadi suami 

saya sudah cerita. jadi bagaimana? apa yang bisa saya 

bantu untuk penelitiannya nak majidun? 

Peneliti : Iya Bu, saya ada beberpa pertanyaan mengenai proses 

karia ini. 

Ibu Wa Ode Nande : Oh…Boleh nak silahkan mau tanya apa? 

Peneliti : Yang pertama apa ibu tau apa itu karia. 



Ibu Wa Ode Nande : Karia itu sebenarnya tradisi kita sebagai orang Muna yang 

diwariskan oleh orang tua terdahulu. dan orang tua wajib 

untuk mengkaria anak perempuannya sebelum menikah. 

Peneliti : Lalu mengapa remaja perempuan perlu dikaria ?. 

Ibu Wa Ode Nande : Karia ini kan sudah menjadi kewajiban bagi suku Muna. 

dan juga dalam tradisi karia ini bukan hanya sekedar 

perayaan biasa. Dalam prosesnya ada pendidikan dan 

pemahaman yang diajarkan terutama pengetahuan dasar 

persiapan untuk berumah tangga. apalagi salah satu anak 

saya akan segera menikah. 

Peneliti : Oh... jadi seperti itu ya bu.Lalu, berapa hari rencana 

pelaksanaan karia pada remaja perempuan ibu? 

Ibu Wa Ode Nande : Ya rencananya saya mau bikin 4 hari 4 malam. Saya sudah 

bicarakan dengan pomantotonya dan kebetulan waktunya 

cukup 

Peneliti : Jadi apa saja persiapan yang sudah ibu lakukan untuk 

kelengkapan proses karia? 

Ibu Wa Ode Nande : Oh.. iya, saya sementara mau mau menyiapkan 

kelengkapan untuk proses karia. yang lain sudah lengkap 

hanya ada beberapa yang masih kurang, seperti mayang 

pinang, Gong dan gendang, Kuncup dan kuncup bunga 

kelapa. sepertinya besok suami saya yang akan mencari 

yang kurang itu.  



Peneliti : Kalau begitu saya boleh ikut bapak besok untuk membantu 

mencari kelengkapan proses karia?  

Ibu Wa Ode Nande : Iya boleh nak besok pagi datang saja kesini. 

Peneliti : Kalau untuk keperluan gong, kebetulan saya punya 

keluarga dekat sini yang punya gong itu. saya bisa bantu 

hubungi jika ibu mau. 

Ibu Wa Ode Nande : Wah,,,, alhmdulillah sekali nak. boleh lah tolong 

dihubungi keluarganya.  

Peneliti  : Baik bu. Kalau begitu, saya permisi dulu. 

Assalamu’alaikum 

Ibu Wa Ode Nande : Iya nak, wa’alaikumsalam 

 

  

 

 

 

 

 

 

 



TRANSKRIP WAWANCARA 

Judul : Wawancara 

Informan : Pomantoto (Wa Ode Hansa) 

Tempat : Rumah Bapak La Dini 

Waktu : Kamis, 12 Maret 2020. Jam 19.30 WITA 

Pada saat proses karia, peneliti menemui ibu Wa Ode Hansa. Beliau 

adalah imam perempuan atau Pomantoto. Dalam kesempatan ini, peneliti 

langsung diberi kesempatan untuk melakukan sedikit wawancara mengenai adat 

karia sambil melihat langsung prosesnya yang di mulai dengan kafoluku.. 

Peneliti : Assalamu’alaikum ibu. 

Ibu Wa Ode Hansa : Wa’alaikumsalam, pedahae itu ana?.  

Peneliti : Sebelumnya maaf telah mengganggu waktunya ibu. Begini 

bu,, saya La Ode Majidun mahasiswa dari IAIN Kendari 

yang melaksanakan penelitian disini untuk tugas akhir. Dan 

saya sebelumnya sudah izin sama tuan rumah yang punya 

acara ini. 

Ibu Wa Ode Hansa : Oh…iya dia sudah cerita tadi yang punya acara. jadi 

bagaimana itu anak ada yang saya bisa bantu? 

Peneliti : Begini, ibu kan yang bertugas sebagai pomantoto dalam 

acara karia ini. jadi ada yang mau saya tanyakan tentang 

tradisi karia ini. 

Ibu Wa Ode Hansa : Oh....Jai apa yang mau kita tanyakan itu ana?  



Peneliti : Yang pertama saya ingin tanyakan apa karia itu sebenarnya? 

Ibu Wa Ode Hansa : Karia ini anak sebagai alat pembersih diri untuk perempuan. 

karia ini kan dari kata kari arinya itu sikat atau alat. jadi 

sama halnya membersihkan dirinya bagi perempuan karna 

sudah besar dan dewasa. karia ini sama seperti 

pemahamannya orang tua kita yang dulu-dulu bahwa 

mendidik anak itu dimulai sebelum anak itu lahir. 

Peneliti : Lalu ibu, apa fungsi dari tradisi karia ini? 

Ibu Wa Ode Hansa : Seperti yang saya bilang tadi pada nak, karian ini kan proses 

pembersihan diri perempuan karna sudah besar. jadi 

fungsinya supaya perempuan suci kembali, karena banyak 

proses yang dilewati dalam karia itu anak dan ada ritual 

agamanya. selain sebagai pembersihan diri, karia ini juga 

bagian dari pendidikannya para remaja perempuan untuk 

persiapan menghadapi rumah tangga nanti. Dan juga untuk 

membimbing para remaja dalam hidup berdampingan 

dengan orang lain. Ikut liat prosesnya ini supaya tau. 

Peneliti : Oh..Iya Bu. trus apa saja prosesnya karia itu? 

Ibu Wa Ode Hansa : Intinya dalam proses karia itu anak ada kafoluku, 

kabhansule, kalempagi, kafosampu, katandano wite, tari 

linda, kahapui dan kaghorono bhansa. Sebenarnya ada 3 

tahap nanti saya kasi liat bukunya. Cuma saya kasitaukan 

prosesnya itu semua. 



Penelti : Jadi dalam 3 tahapan itu ibu sudah proses ini kafoluku, 

kabhansule, kalempagi, kafosampu, katandano wite, tari 

linda, kahapui dan kaghorono bhansa.  

Ibu Wa Ode Hansa : Umbe ana.  

Peneliti : Kalau kafoluku itu, maksudnya bagaimana? 

Ibu Wa Ode Hansa : Begini ana, Kafoluku itu, perempuan yang dikaria dikasi 

masuk dalam songi. songi itu tempat yang dibuat khusus 

untuk peserta karia karna mereka itu akan di ghombo 

disana (biasa disebut kaghombo) dilakukan selama 4 hari 4 

malam. Dan para remaja yang dikaria tidak boleh keluar 

kamar. semua kegiatan dilakukan dalam songi mulai dari 

makan, minum ataupun buang air. selama dalam songi itu 

di ibaratkan mereka berada dalam kandungan ibunya dan 

kegiatannya mereka itu dibatasi mulai dari makan dan 

minum(yang dikenal sekarang sama seperti diet) supaya si 

perempuan-perempuan ini tidak serakah, yang kedua 

mensyukuri nikmat yang diberikan oleh suaminya 

nanti.Selama dalam kaghombo juga ini para remaja 

perempuan diberi pemahaman kalau kita ini hidup 

berdampingan dengan orang lain harus tolong menolong, 

bekerja sama, serta menghargai sesama. 

Peneliti : Ohh......Kalau Kabhansule itu, maksudnya bagaimana? 



Ibu Wa Ode Hansa : Kabhansule itu ana perubahan posisinya yang dikaria 

selama dalam songi, ada posisi tidur kepala di barat 

kemudian posisi kepala mengarah ke Timur. itu sama 

halnya mereka dalam kandungannya mamanya sering 

berubah posisi. Dalam songi itu kan gelap ibaratnya sama 

dengan dalam kandungannya ibu 

Peneliti : Lalu ibu kalau kafosampu itu apa? 

Ibu Wa Ode Hansa : Kafosampu, Peserta karia dipindahkan dari rumah ke 

panggung dengan di gendong karna peserta karia tidak 

boleh menginjak tanah dan mata harus ditutup samapai pak 

imam seslai membaca doa. nanti juga dipanggung ada 

gadis-gadis yang pegang sulutaru menunggu. dan gadis 

yang memegang sulutaru itu harus masih lengkap orang 

tuanya. 

Peneliti : Tapi ibu, kenapa pada saat menuju panggung, para remaja 

perempuan yang dikaria tidak boleh menginjak tanah dan 

membuka mata? 

Ibu Wa Ode Hansa : Para remaja perempuan yang dikaria tidak menginjak tanah 

dan membuka mata saat menuju panggung itu diibaratkan 

seperti bayi yang baru lahir karena sebelumnya mereka 

berada didalam songi selama 4 hari 4 malam.  

Peneliti : Ada juga perlengkapan yang perlu disiapkan dalam proses 

pelaksanaan tradisi karia ibu? 



Ibu Wa Ode Hansa : Tantumo ana. banyak yang perlu disipakan itu. yang mau 

disiapkan itu ruas bamboo 1 atau Otombula, bhansa atau 

mayang pinag, kamba wuna kembang/bunga wuna, dua 

buah palangga atau tempat yang dibikin dari lidi pohon 

aren dalam bentuk anyaman, gendang, gong, kain putih, 

padjamara atau lampu tradisionalnya muna, polulu 

(kampak), bhansano bea (kuncup bunga pinang), bhansano 

ghai (kuncup bunga kelapa), kapas, jarum dan sulutaru 

Peneliti : Oh....iya ibu. lalu ibu apa maknanya ini tradisi karia untuk 

remaja perempuan. ada nilai pendidkan yang mereka 

dapatkan kah? 

Ibu Wa Ode Hansa : Umbe...... ada nilai pendidikannya karena mereka dikasi 

pemahaman dalam proses karia ini. 

Peneliti : Jadi apa saja pale nilai pendidikannya ibu yang di berikan 

sama remaja perempuan itu. 

Ibu Wa Ode Hansa : Begini ana, memang ini tradisi karia sudah warisan 

leluhurnya kita yang dulu-dulu, tapi semua itu ada 

maknanya untuk kehidupan dalam agama, ada diajarkan 

tentang keluarga sama kehidupan masyrakat. Anak 

perempuan yang dikaria itu diajarkan dan dikasi 

pemahaman tentang kepercayaan sama Tuhan Allah SWT, 

pentingnya beribadah, bagaimana remaja perempuan untuk 

menghormati orang tua dan bisa jadi sebagai orang tua dan 



istri yang baik dalam kelurganya nanti,  dan diajarkan 

tentang saling tolong menolong atau gotong royong dalam 

bekerja dan saling menghormati satu sama lain. 

Peneliti : Kemudian ibu nanti itu kan ada acara menari Lindanya ini 

remaja perempuan yang dipingit. kira-kira apa makna dari 

tari linda itu ? 

Ibu Wa Ode Hansa : Betul anak, nanti para perempuan yang dipingit akan 

melakukan  tari linda yang dipertunjukkan oleh peserta 

karia maksud dari tari linda ini,  sebagai perempuan harus 

mampu menunjukkan kemampuan dan juga sesuatu hal 

yang indah,  yang menggambarkan jiwanya yang halus 

serta bahwa perempuan yang dikaria telah mampu 

melampaui perjuangan melawan hawa nafsu dalam songi. 

Jadi, sebagai simbol kegembiraan maka dilakukan linda itu. 

Dan biasanya pertunjukan tari Linda ini terjadi sebagai 

langkah awal perkenalan antara laki-laki dan perempuan 

untuk kemudian saling jatuh cinta yang dipertalikan dengan 

kagholuno samba. 

 Peneliti : Yang terakhir saya mau tanyakan ini, kan ada proses karia 

yang terakhir ibu bilang tadi itu kaghorono bhansa. 

berkaitan dengan apa itu ?  



Ibu Wa Ode Hansa : Oh... maksudnya itu berkaitan dengan masa depan peserta 

karia baik jodoh maupun rezeki. Tetapi itu hanya sebatas 

dugaan saja dan belum bisa dipastikan kebenarannya 

Peneliti : Oh iya, seperti itu rupanya. jadi trimkasih pale ibu. itu saja 

yang mau saya tanyakan. terimakasih 

Ibu Wa Ode Hansa : Iya anak. kalau ada yang mau ditanyakan lagi juga tidak 

apa.  

Peneliti : Kalau sama ibu sudahmi. itu saja. tinggal saya mau bertanya 

lagi sama imam laki-lakinya ini. 

Ibu Wa Ode Hansa : Oh.. begitu kah iya pale.  

Peneliti : Iya ibu  Terimakasih atas waktunya ibu. saya permisi dulu 

ini. Assalamu’alaikum  

Ibu Wa Ode Hansa : Iya anak. Walaikumsalam  

 

 

 

 

 

 

 

 



TRANSKRIP WAWANCARA 

Judul : Wawancara 

Informan : Imam Laki-Laki (Bapak La Diri) 

Tempat : Rumah Bapak La Dini 

Waktu : Rabu, 16 Maret 2020. Jam 22.47 WITA 

 Pada saat proses karia, peneliti menemui Bapak La Diri. Beliau adalah 

imam Laki-laki atau Lebe. Dalam kesempatan ini, peneliti langsung diberi 

kesempatan untuk melakukan sedikit wawancara mengenai adat karia setelah 

melihat langsung prosesnya yang di mulai dengan kafoluku hingga prosesi tari 

linda, dan pak imam yang membaca haroa sebelum proses kafoluku dan 

melakukan proses katandano wite. 

Peneliti : Assalamu’alaikum pak. 

Bapak La Diri : Wa’alaikum salam nak 

Peneliti : Sebelumnya saya minta maaf maaf ini sudah mengganggu 

waktunya bapak. Begini Pak,, saya La Ode Majidun 

mahasiswa dari IAIN Kendari yang melaksanakan 

penelitian disini untuk tugas akhir. Dan saya sebelumnya 

sudah izin sama tuan rumah yang punya acara ini. 

Bapak La Diri : Oh..iya, jadi bagaimana nak? ada yang bisa saya bantu?. 

Peneliti : Begini Pak, berhubung bapak sebagai imam dalam acara 

ini, ada hal-hal yang ingin saya tanyakan tentang tradisi 

karia ini untuk keperluan penelitian tugas akhir saya? 

Bapak La Diri : Silahkan nak mau tanya apa ? 



Peneliti : Yang pertama pak apa setiap remaja perempuan harus 

dikaria? Kalau iya, kenapa demikian? 

Bapak La Diri : Pedaini ana eee, okamokula deghombo ana robhinendo 

nembalimo kewajibando. Ane paise da rumabue atawa da 

kumaradjhaae, andoa kamokulahi dakodhosa. Dhadi ane 

noratomo wakutuuno daghumboda anahi robhine, 

okamokula da kousaahanemo dakokariane.” Jadi, 

pelaksanaan adat karia bagi masyrakat suku Muna 

merupakan kewajiban orang tua yang harus dilaksanakan.  

Peneliti : Kemudian, Tadi saya melihat bapak melakukan proses 

katandano wite pada remaja perempuan yang dikaria. apa 

makna dari prosesi tersebut? 

Bapak La Diri : Katandano wite itu nak proses penyentuhan tanah pada 

anggota tubuh remaja perempuan peserta karia supaya 

mereka ingat bahwa asal keberadaannya dari tanah. 

Sehingga mereka menjadi pribadi yang rendah hati. 

Setelah katandano wite selesai maka proses selanjutnya 

adalah pembacaan doa selamat sebagai tanda syukur 

bahwa segala kegiatan telah selesai dan mendoakan agar 

peserta karia, seluruh keluarga, dan seluruh yang hadir di 

acara tersebut dapat menjalani kehidupan yang penuh 

berkah dan tanggung jawab 



Peneliti : Kemudian pak, yang mau saya tanyakan itu, apa saja yang 

di ajarkan pada remaja perempuan dalam tradisi karia ini? 

Bapak La Diri : Dalam tradisi karia ini, anak perempuan ini cukup banyak 

yang diajarkan. utamanya itu kesiapan berumah tangga. 

ada juga tentang agama yaitu seperti proses katandano 

wite itu (sentuhan tanah) dari ubun-ubun turun ke dahi 

dengan menggambarkan huruf alif. Huruf alif pada proses 

katandano wite memberikan isyarat bahwa yang lebih 

penting dalam kehidupan ini adalah mengenali diri, karena 

apabila mampu mengenali diri juga sudah mengenal 

Tuhannya bagaimana kita mengenal diri maka kita 

mngenal Tuhan. selain itu ana, ada falsafahnya orang 

muna yang sudah dibikinkan juga lagu itu. mungkin nak 

pernah dengar lagunya yang seperti ini “:Hansuru baja 

sumano kono hansuru liwu, hansuru liwu sumano kono 

hansuru ajati, hansuru ajati sumano konohansuru agama” 

yang artinya itu “Hancur badan asal jangan hancur 

kampung, hancur kampung asal jangan hancur adat, 

hancur adat asal jangan hancur agama. hal inilah yang 

menggambarkan masyarakat muna menjunjung tinggi nilai 

agama dalam kehidupan. 



Peneliti : Oh iya pak jadi dalam adat tradisi karia ini ternyata ada 

nilai pendidikan akhlaknya, mulai dari tentang agama, 

berkeluarga dan juga bagaimana dalam masyarakat? 

Bapak La Diri : Betul itu anak dalam prosesnya itu ada semua nilai-nilai 

pendidikan akhlak yang disebutkan tadi. sebenarnya ada 

banyak nilai-nilai pendidikannya. tapi garis besarnya 

sudah seperti itu, nilai pendidikannya meliputi agama 

keluarga dan masyarakat. jadi bukan cuma sekedar tradisi 

karia ini, ada maknanya juga dan ada yang diajarkan. 

terutama agama itu sangat penting karena dari agama 

dapat membentuk moral dan spiritual para remaja dalam 

kehidupannya. Dengan harapan supaya para remaja yang 

dikaria ini menjadikan agama sebagai sandaran hidup dan 

selalu mengingat Allah SWT sebagai penciptanya. 

Peneliti : Baik pak, trimkasih. itu saja yang ingin saya tanyakan? 

Bapak La Diri : Iya, iya nak 

Peneliti : Kalau begitu saya permisi dlu pak. terimakasih sudah 

meluangkan waktunya. ? 

Bapak La Diri : Iya nak, sama-sama 

Peneliti : Assalamu’alaikum Pak ! 

Bapak La Diri : Wa’alaikum salam. 

 

 



TRANSKRIP WAWANCARA 

Judul : Wawancara 

Informan : Remaja Perempuan yang di karia ( Wa Ita) 

Tempat : Rumah Bapak La Dini 

Waktu : Rabu, 18 Maret 2020. Jam 16.00 WITA 

 Pada saat proses karia selesai, peneliti menemui remaja perempuan yang 

telah dikaria yang bernama Wa Ita. Dalam kesempatan ini, peneliti langsung 

diberi kesempatan untuk melakukan sedikit wawancara mengenai proses karia 

yang telah dilakukan. 

Peneliti : Assalamu’alaikum. 

Wa Ita : Wa’alaikum salam 

Peneliti : Minta maaf maaf ini sudah mengganggu waktunya kita. 

Begini, saya La Ode Majidun mahasiswa dari IAIN 

Kendari yang melaksanakan penelitian disini selama 

proses karianya kita untuk tugas akhir. 

Wa Ita : Oh..iya, bagaimana? ada yang bisa saya bantu?. 

Peneliti : Begini, berhubung kita salah satu remaja perempuan 

yanmg di karia, ada hal-hal yang ingin saya tanyakan 

tentang tradisi karia ini untuk keperluan penelitian tugas 

akhir saya? 

Wa Ita : Oh...Silahkan mau tanya apa ? 



Peneliti : Yang mau saya tanyakan itu, Sebagai peserta karia, apa 

manfaat dan pelajaran apa yang didapat dari proses tradisi 

adat karia ini ? 

Wa Ita : Menurut saya proses karia ini mengajarkan tentang 

bagaimana saling menyayangi antar sesama, sayang 

keluarga, orang tua, saling menghormati serta peranan 

wanita dalam kehidupan berumah tangga nanti sebagai 

istri dan calon ibu. itu yang saya dapatkan dalam proses 

karia. apalagi saya menghadapi pernikahan saat dikaria 

kemarin. 

Peneliti : Oh iya,,, lalu kalau menurut kita, seberapa besar pengaruh 

dari tradisi karia ini bagi anda. 

Wa Ita : Yang saya rasa, Proses tradisi adat karia berpengaruh 

cukup besar bagi kami yang di karia. karena disini kami 

diajarkan kesabaran, saling tolong menolong, saling 

menghargai dan menghormati satu sama lain. Disini kita 

diajarkan kesabaran seperti selama proses kaghombo, 

didalam songi semua kegiatan kami dibatasi. bahkan 

makan dan minum pun dibatasi. dalam songi juga kami 

saling menyuap berpasangan yang dijelaskan sama 

pomantoto supaya kelak terhadap pasangan kita saling 

menyayangi. bukan hanya terhadap pasangan, tetapi juga 



pada sesama. Selama dalam songi juga pomantoto 

memberikan nasehat-nasehat tentang berumah tangga juga 

tentang beribadah kepada Allah SWT, pemahaman 

tetntang perlakuan terhadap orang tua atau keluarga dan 

teman atau masyarakat dilingkungan sekitar. 

Peneliti : Emmm,,, Baiklah. itu saja yang mau saya tanyakan. 

Terimakasih untuk waktunya 

Wa Ita : Iya sama-sama. kalau ada lagi yang mau ditanyakan nanti 

kabari saja 

Peneliti : Iya tapi sepertinya sudah cukup. skali lagi terima kasih. 

Kalau begitu saya pemisi dulu. Assalamu’alaikum 

Wa Ita : Wa’Alaikumsalam. 
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