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Lampiran 1 Instrumen Wawancara 

PEDOMAN WAWANCARA PERAN TOKOH AGAMA DALAM 

MENANAMKAN NILAI-NILAI PENDIDIKAN KARAKTER PADA ANAK 

MELALUI TRADISI KATOBA DI KELURAHAN LAIWORU KABUPATEN 

MUNA 

A. Pertanyaan kepada Imam  

Nama: La Ode Mohidi 

Jabatan : Imam 

Tanggal: 2 Mei 2021  

Pukul: 16:37 

No  Pertanyaan Jawaban  

1 Bagai mana pendapat bapak 

mengenai tradisi katoba ? 

Tradisi katoba ialah salah satu tradisi 

yang dilaksanakan khususnya pada 

masyarakat Muna dan Buton. Sebagai 

upaya untuk membentuk karakter 

anak.  

2 Bagaimana sejarah tradisi 

katoba? 

Sejarah katoba berkaitan erat dengan 

awal mula masuknya msuknya islam 

di Muna, yakni pada tahun 1527, 

yakni pada masa pemerintahan raja 

Muna ke VI, Sugi Manuru. Namun 

praktek pelaksanaan katoba ini terjadi 

pada masa pemerintahan Laode Abdul 

Rahman yang memerintah 1629-1665 

hingga sampai sekarang tetap 

dilaksanakn oleh masyarakat 

khususnya Muna dan Buton.  

3 Apakah tradisi katoba ini wajib 

dilaksanakan 

Iya wajib, bagi setiap masyarakat 

Muna dan Buton.  

4 Bagaimana proses pelaksanaan 

tradisi katoba  

Dalam proses pelaksanaan katoba ada 

tahapan-tahapan tertentu yang harus  

dilaksanakan secara berurutan yaitu 

anak yang di-toba terlebih dahulu 

dimandikan tujuannya adalah untuk 

membersihkan daki secara lahirian dan 

batiniah agar memudahkan anak yang 

ditoba memahami nilai-nilai dan 

hakikat katoba.  

5 Apa tujuan pelaksanaan tradisi 

katoba? 

Untuk memberikan pemahaman 

kepada anak tentang akhlak, agama, 

dan tauhid,   



 

 

6 Bagaimana keterlibatan dan 

peran bapak dalam 

menanamkan nilai-nilai 

pendidikan karakter pada anak 

melalui tradisi katoba? 

Sudah pasti bahwa dalam pelaksanaan 

tradisi katoba itu para imam, khatibi, 

dan modhi terlibat langsung yang 

dimanan mereka berperan sebagai 

yang memimpin jalannya upacara 

tradisi katoba dan sebelum sang anak 

di katoba ia terlebih dahulu 

dimandikan dengan air yang telah 

dibacakan oleh imam, setelah itu 

dikenakan pakayan adat dan diduduk 

berhadapkan didepan imam untuk 

mendengarkan nasihat-nasihat atau 

pelajaran-pelajaran yang akan 

disampaikan oleh imam kepada anak 

yang di toba ini. Dan Dalam 

pelaksanaan ritual katoba seorang 

anak ini diberikan nasihat-nasihat atau 

pengajaran. Adapun pelajaran yang 

diberikan antara lain yang di katoba 

inidiberitahukan tentang syarat-syarat 

dari pada katoba itu sendiri yang 

maksudnya bukan di katoba karna 

manusianya tapi di toba karena 

tingkah laku perbuatannya yang masih 

kanak-kanak, yang di katoba ini kan, 

sudah menjelang dewasa. Jadi 

beberapa macam pelajaran yang 

diberikan antara lain: (1) penyesalan, 

yaitu menyesali perbuatan-perbuatan 

yang pernah ia lakukan dan berjanji 

untuk tidak mengulanginya lagi. (2) 

menyangkal (fokomiina) (3) 

menjauhkan perbuatan yang tidak 

baik, (4) tidak lagi melaksanakan atau 

memutuskan perbuatan kanak-kanak 

setelah ia di toba (botuki),  

Ketika sang anak ini telah di berikan 

nasehat-nasehat toba oleh imam, maka 

anak yang di katoba ini mengacapkan 

istighfar, dan dua kalimat syahadat, 

pertama imam dulu yang menguapkan 

kemudian diikuti oleh anak yang di 

katoba. adapun bacaannya itu:  

Astaghfirullahhulazim 3x 

Alladzi laa ilaha illallah huwal hayyul 

qayyum wa atubu ilaihi  

Minkullizanbi aza naftahu amadan 

auhatan an asyiratan alaa niatan au 



 

 

syaghiratan au kabiratan innaka anta 

ghinub syatarul ghuyub kasaful 

ghulub waatubu ilaika. Mina 

zunubillazi la a;lam waanta alamul 

ghuub wala haula wala quwata 

illabillahi aziul azim birahmatika ya 

arramarrahim. Washalallahu ala 

sayyidian muhammadin waali 

washabihi wassalam walhamdulillahi 

rabbil a’lamin”  

Asyhadu an laa ilaaha illallah wa 

asyhadu anna muhammadarrasulullah 

Dengan begitu sang anak ini telah 

resmi di katoba dan telah resmi 

keislamannya 

 

7 Apa saja faktor prnghambat 

danpendukung yang bapak 

temui dalam menanamkan 

nilai-nilai pendidikan karakter 

pada anak melaui tradisi 

katoba  

Faktor prnghambat yang saya temui 

yaitu seorang anak yang tidak 

mengerti dengan penjelasan yang saya 

berikan dan tidak pandai dalam 

berbahasa Muna, dan faktor 

pendukungnya yaitu kehadiran 

kafoghawi, yang memberikan 

pemahaman kepada anak yag di toba 

apabila ada hal-hal yang sulit 

dimengerti bagi si anak ini. 

Nama : La Ode Lawa 

Jabatan : Khatibi 

Tanggal: 7 Mei 2021 

Pukul : 16 : 30   

No  Pertanyaan Jawaban  

1 Bagai mana pendapat bapak 

mengenai tradisi katoba ? 

 Katoba merupakan salah satu 

pendidikan keluarga yang 

mengajarkan anak tentang mana 

perbuatan baik dan mana perbuatan 

buruk, sehingga masyarakat Muna 

dikenal sebagai suku yang menjunjung 

tinggi yang namanya khlak dan sering 

melakukan hal-hal baik.  

2 Bagaimana sejarah tradisi 

katoba? 

Sejarah katoba, ditandai dengan 

masuknya Islam di Pulau Muna yang 

dibawa oleh Saidhi Raba, yang 

merupakan keturunan Arab. Yakni 



 

 

pada masa pemerintahan La Ode 

Abdul Rahman (Sangia Latugho) yang 

memerintah tahun 1629-1665.  

3 Apakah tradisi katoba ini wajib 

dilaksanakan 

 Iyah wajib karena menurut pandangan 

orang Muna bahwa katoba harus 

dilaksanakan bagi setiap orang yang 

menjelang dewasa karena tradisi ini 

merupakan proses pelampauan dari 

sifat kekanak-kanakan menuju 

pemikiran orang dewasa baik dalam 

konteks agama maupun adat istiadat.  

4 Bagaimana proses pelaksanaan 

tradisi katoba  

 Proses pelaksanaan katoba ini terbagi 

menjadi 3 tahap yang pertama itu 

adalah imam menanyakan, 

kesiapannya untuk dikatoba, setelah 

itu ia diberikan nasihat-nasihat toba, 

tahap kedua adalah haroa, baca-baca 

atau membacakan doa keselamatan 

untuk sang anak, dan yang terakhir 

ialah resepsi.  

5 Apa tujuan pelaksanaan tradisi 

katoba? 

  Sebagai bekal pengetahuan sang 

anak, yang dimana seorang anak ini di 

berikan pemahaman mengenai nasihat-

nasihat toba, sehingga kehidupan anak 

dimasa menjadi terarah 

6 Bagaimana peran bapak dalam 

menanamkan nilai-nilai 

pendidikan karakter pada anak 

melalui tradisi katoba? 

 Peran seorang imam, atau khatibi, 

atau modhi dalam menanamkan nilai-

nilai pendidikan karakter pada anak 

melalui tradisi katoba dapatdilihat 

pada proses pelaksanaan katoba itu 

sendiri. Dari dimulai upacara ritual 

hingga selesai. yang dimana pada 

proses pelaksanaan katoba, berperan 

untuk memimpin jalannya ritual 

katoba. dan sebelum sang anak di toba 

imam akan memandikannya dengan 

air yang sebelumnya telah dibacakan 

doa oleh imam dengan tujuan 

membersihkan daki secara lahairiah 

dan batiniah agar sang anak 

inimemahami nasihat-nasihat toba 

yang akan diajarkan. Setelah itu ia 

dipakaikan pakayan adat Muna, untuk 

duduk bersila didepan imam sambil 

memegang kain putih secara bersama-

sama. Sebagai tanda bahwa ia berada 

dalam keadaan suci. Sebelum anak di 

katoba imam akan meminta izin 



 

 

kepada pihak keluarga untuk memulai 

upacara tradisi katoba, setelah itu sang 

anak akan diberikan syarat-syarat dan 

nasihat toba oleh imam untuk tidak 

mengulangi perbuatan tercela yang 

pernah ia lakukan dan berjanji untuk 

tidak mengulanginya lagi, serta 

menghormai ayah, ibu, kaka, dan adik 

dan keluarga lainnya, serta perilaku-

perilaku yang dilakukan pada masa 

kecil tidak boleh lagi diulang setelah 

di katoba sebagai tanda bahwa ia telah 

beranjak usia dewasa. Dan imam 

menuntun anak untuk melafadzkan 

istighfar sebanyak tiga kali dan 

mengikrarkan dua kalimat syahadat, 

setelah itu imam menjelaskan macam-

macam air yang boleh digunakan 

untuk bersuci.  

7 Apa saja yang menjadi faktor 

penghambat dan pendukung 

yang bapak temui dalam 

menanamkan nilai-nilai 

pendidikan karakter pada anak 

melalui katoba 

Hambatan yang biasa di temui oleh 

tokoh agama, biasanya yang di katoba 

ini adalah seorang anak yang belum 

cukup umur untuk di katoba, misalnya 

anak ini masih berumur enam tahun 

sudah di katoba, maka ia belum bisa 

mengerti dengan ajaran-ajaran yang 

diberikan oleh imam yang tidak lain 

adalah iysaratino toba ini. Apabila 

seorang imam ini mendapati anak 

yang di katoba masih berusia enam 

tahun, maka imam akan menolak 

untuk mengkatoba anak ini 

Adapun faktor pendukunya kelaurga 

sang anak yang selalu mengingatkan 

anak mengenai ajaran tobanya yang 

telah diberikan oleh imam apabila 

seorang anak ini berbuat sesuatu yang 

keliru maka kerabat anak ini akan 

memperingatinya bahwa dia ini sudah 

di katoba dan tidak sepantasnya lagi 

berbuat yang demikian, jika 

perbuatannya tersebut terus diualng-

ulang maka anak ini tidak mengikuti 

apa yang telah diajarkan imam, atau 

biasa di sebut mina neangkafi 

wambano kamokula 

 



 

 

Nama : La Ode Mpega  

Jabatan : Modhi 

Tanggal : 8 Mei 2021 

Pukul   : 16: 30 

No Pertanyaan Jawaban 

1 Bagaimana pendapat bapak 

mengenai tradisi katoba 

tradisi katoba adalah suatu tradisi yang 

wajib dilaksanakan bagi suku muna 

dan buton sebagai upaya memberikan 

pelajaran-pelajaran kepada anak untuk 

dijadikan bekal dalam kehidupannya 

kelak.  

2 Bagaimana sejarah tradisi 

katoba 

Sejarah tradisi katoba ini ditandai 

denagn datangnya ulama dari Arab 

yang diutus oleh Nabi Muhammad 

SAW, untuk menyiarkan agama islam 

di dunia bagian timur yaitu didaratan 

Muna dan Buton. Saat kedatangannya 

sat itu Muna masih di bawa pimpinan 

Sangia Latugho La Ode Abdul 

Rahman yang memerintah pada tahun 

1671-1716, kedatangan Saidi Raba 

berhasil meyakinkan masyarakat 

sehingga agama Islam ditrtapkan 

sebagai agama kerajaan dasar-dasar 

pemerintahannya berdasarkan Islam. 

Tradisi katoba ini awal mulanya dari 

perintah Saidi Raba yang berkunjung 

di dunia bagian timur khususnya di 

daerah Muna dan Buton, katoba hanya 

dilakukan pada dua daerah yaitu 

daerah Muna dan Buton.  

3 Apakah tradisi ini wajib 

dilaksanakan 
Iya, wajib 

4 Bagaimana proses pelaksanaan 

tradisi katoba 

Proses pelaksanaan tradisi katoba itu 

dimulai dari seorang anak ini di 

mandikan terlebih dahulu, kemudian 

mengenakan pakayan adat muna, dan 

duduk bersila di depan imam untuk 

mendengarkan nasihat-nasihat toba, 

setelah itu sang anak di tuntun untuk 

melafadzkan Istighfar dan dua kalimat 



 

 

syahadat, setelah itu imam 

membacakan doa keselamatan untuk si 

anak.  

5 Apa tujuan pelaksanaan tradisi 

katoba ?? 

Mengenai tujuan dari pada katoba ini 

untuk mengingatkan seorang anak 

untuk membersihkan diri dan tata cara 

kehidupannya.  

6 

Bagai mana peran bapak dalam 

menanamkan nilai-nilai 

pendidikan karakter pada anak 

melalui tradisi katoba 

Peran seorang imam, atau khatibi, atau 

modhi, dalam menanamkan nilai-nilai 

pendidikan karakter pada anak, dapat 

dilihat pada proses pelaksanaan katoba 

itu sendiri dimana anak ini diajarkan 

cara bertonat yang sesugguhnya dan 

diberikan nasihat-nasihat oleh imam 

untuk berperilaku baik kepda kedua 

orang tua, serta saudara-saudaranya. 

Dan tidak melakukan perbuatan-

perbuatan yang tidak seirama dengan 

ajaran agama Islam. Serta menyesali 

perbuatan tercea yang pernah ia 

lakukan ban berjanji untuk tidak 

mengulanginya. Hal tersebut dilakukan 

agar ini, menjadi manusia berakhlak 

mulia, dan tidak menjadi seorang yang 

sia-sia. 

7 

Apa saja yang menjadi faktor 

penghambat dan pendukung 

yang ditemui oleh tokoh 

agamadalam menanamkan 

nilai-nilai pendidikan karakter 

pada anak melalui tradisi 

katoba?  

Yang menjadi faktor penghambat 

yaitu, ada seorang anak yang di katoba 

di bawah umur 10 tahun sehingga ia 

belum bisa memahami pesan-pesan 

moral yang disampaikan imam 

kepadanya, adapun faktor 

pendukungnya yaitu orang tua yang 

ketika seorang anak telah di katoba  

orang tua memberikan peringatan-

peringatan kepada anak yang telah di 

toba tadi dan melanjutkan ajaran imam 

mengenai ajaran-ajaran moral yang 

diberikan oleh imam. Yakni mengenai 

tata cara bersuci, menjauhi perbuatan 

tercela yang pernah di lakukan di masa 

lampau dan berjanji untuk tidak 

mengulanginya, hormat kepada kedua 



 

 

orang tua, menyayangi adik, dan kaka, 

serta anak yang berada diatas dan 

dibawah uasianya, serta senantiasa 

menjalankan perintah Allah, sehingga 

anak yang di katoba ini tumbuh 

menjadi seorang yang religius 

selain dari orang tua kehadiran imam 

juga tentu sangat dibutuhkan karna 

siapa lagi yang akan mengkatoba anak 

bila tidak ada imam tentunya 

pelaksanaan tradisi katoba ini tidak 

bisa terlaksanakan, karena imamlah 

yang berperan untuk memimpin 

jalannya tradisi katoba serta 

memberikan pemahaman-pemahaman 

mengenai nasehat-nasehat moral 

kepada seorang anak, agar perbuatan 

yang pada masa kecil dilakukan tidak 

boleh lagi di ulang, karena ia sudah di 

toba jadi harus meninggalkan 

perbuatan-perbuatan yang tadi 

disebutkan dan tidak mengulanginya 

lagi, serta dinasehati untuk taat dan 

patuh kepada kedua orang tua, 

menyayangi kakak dan adik, 

menghormati orang yang lebih tua dari 

umurnya, selalu berperilaku jujur dan 

senantiasa menjalankan perintah Allah 

dan Rasulnnya serta menjauhi 

larangannya 

 

B. PERTANYAAN KEPADA MASYARAKAT 

NAMA : Wa Ode Zangina 

Jabatan : Guru  

Tanggal : 10 Mei 2021  

Pukul    : 16:24 

No  Pertanyaan  Jawabab  

1 Bagaimana pendapat anda 

dengan tradisi katoba?? 

Tradisi katoba adalah tradisi untuk 

membentuk karakter anak, 



 

 

mengajarkan anak tentang sikap sopan 

santun terhadap orang yang lebih tua, 

teman sebayanya dan yang dibawa 

usianya dimana anak yang sudah di 

katoba cenderung menjadi anak yang 

baik dan berbudi.  

2 Apa alasan anda melaksanakan 

tradisi katoba 

Alasan saya melaksanakan tradisi 

katoba karena agar anak saya dapat 

diberikan bimbingan oleh para khatibi 

dengan menanamkan nilai dan norma 

pada anak agar lebih taat pada perintah 

Allah dan orang tua. Dimana dengan 

anak dikatoba itu menunjukan bahwa 

anak sudah siap, mulai matang 

perkembangan emosionanlya, anak 

sudah mulai balq. Oleh karena itu anak 

harus dikatoba agar sejak dini anak 

mengenal tata karma, dan mulai 

menjalankan kewajibannya sebagai 

hamba Allah.  

3 Menurut anda apakah anda 

setuju tradisi katoba ini sebagai 

sarana untuk  

Iya setuju 

4 Bagaimana sikap anak 

terhadap anda setelah 

menjalani ritual katoba  

Sikap anak terhadap orang tuanya 

setelah menjalani tradisi katoba adalah 

anak berubah menjadi anak yang patuh 

dan taat, berdasarkan agama dan 

sosial.  

5 Apakah menjalani ritual katoba 

ini memberatkan 

perekonomian anda? 

Alhamdulillah tidak sama sekali.  

 

Nama : Wa Nuriati 

Pekerjaan: Ibu Rumah Tangga 

Tanggal : 11 Mei 2021 

Pukul : 17:00  

No  Pertanyaan  Jawabab  

1 Bagaimana pendapat anda 

dengan tradisi katoba?? 

 Tradisi katoba ini sangat bagus 

dilakukan, untuk mengajarkan 



 

 

masalah moral kepada anak.  

2 Apa alasan anda melaksanakan 

tradisi katoba 

Karena meng-katoba seorang anak itu 

merupakan kewajiban dari setiap 

orang tua di Muna 

3 Menurut anda apakah anda 

setuju tradisi katoba ini sebagai 

sarana untuk pendidikan 

karakter pada anak.  

Iya saya setuju 

4 Bagaimana sikap anak 

terhadap anda setelah 

menjalani ritual katoba  

Setelah menjalani ritual katoba, anak 

saya sedikit demi sedikit merubah 

perilakunya yang awalnya membantah 

kepada san namun lambat laun ia 

patuh kepada orang tuanya.  

5 Apakah menjalani ritual katoba 

ini memberatkan 

perekonomian anda? 

Alahmdulillah karena saya memiliki 

rezeki yang cukup, jadi saya tidak 

merasa terbebani.  

 

Nama       : La Ode Pata Abdullah 

Pekerjaan : Nelayan  

Tanggal    : 11 Mei 2021 

Pukul        : 09: 30 

No  Pertanyaan  Jawaban  

1 Bagaimana pendapat anda 

dengan tradisi katoba 

Katoba itu tradisi yang baik untuk 

senantiasa mohon ampun dan bertaubat 

atas dosayang pernah dilakukan 

2 Apa alasan anda melaksanakan 

tradisi katoba 

Katoba itu tidak bertentangan dengan 

syariat islam  

3 Apakah anda setuju tradisi 

katoba ini sebagai sarana untuk 

mendidik karakter anak? 

Ya saya setuju 



 

 

4 Bagaimana sikap anak anda 

setelah menjalani ritual 

katoba? 

Patuh dan taat melaksanakan syariat 

islam serta hormat kepada orang tua 

5 Apakah menjalani ritual katoba 

ini memberatkan 

perekonomian anda?  

Acara katoba dilaksanakan secara 

sederhana dan tidak memberatkan 

perekonomian keluarga 

 

Nama   : Wa Ode Juma Eni 

Pekerjaan  : Guru 

Tanggal :17 Mei 2021 

Pukul  : 09: 30  

No  Pertanyaan  Jawaban  

1 Bagai mana pendapat anda 

dengan tradisi katoba? 

Tradisi katoba ini merupakan suatu 

tradisi yang wajib dilaksanakan oleh 

orang tua, ketika anak menjelang uisa 

dewasa, untuk dibekali pemahaman-

pemahaman mengenai katoba untuk 

dijadikan bekal dalam kehidupannya.  

2 Apa alasan anda 

melaksanakan tradisi katoba 

Karena dalam tradisi katoba 

mengandung ajaran-ajaran yang 

bermanfaat bagi kehidupan anak 

kedepannya 

3 Apakah anda setuju tradisi 

katoba ini sebagai sarana 

untuk mendidik karakter 

anak? 

Iya saya setuju 

4 Bagaimana sikap anak anda 

setelah menjalani ritual 

katoba 

Nampak bahwa karakter anak sebelum di 

katoba dan setelah di katoba 

menunjukan perbedaan yang signifikan. 

Anak yang sudah di katoba akan 

cenderung lebih mengenal jati dirinya, 

dan bersikap sopan kepada kedua orang 

tua.  

5 Apakah menjalani ritual 

katoba ini memberatkan 

perekonomian anda? 

Alhamdulillah tidak sama sekali 

 

 

 

 

 

 



 

 

C. PERTANYAAN KEPADA ANAK YANG TELAJ DIKATOBA  

Nama : Aisyah Alsa Putri 

Kelas : IX 

Tanggal : 18 Mei 2021 

Jam       : 16:46 

No  Pertanyaan  Jawaban  

1 Di umur berapa anda dikatoba Umur 10 tahun 

2 Bagaimana perasaan anda saat 

dikatoba 

Saya merasakan sebuah perubahan yang 

dimana perubahan itu diakibatkan oleh 

ajaran-ajaran yang sudah diberikan oleh 

pak imam yang sudah membimbing 

saya pada saat di katoba 

3 Apa saja pesan-pesan yang 

diajarkan oleh imam kepada 

anda? 

Pesan yang diberikan oleh pak imam 

kepada saya adalah tidak boleh mencuri, 

tidak boleh berbohong, dan hal-hal yang 

berkaitan dengan larangan agama, dan 

juga nasehat untuk selalu menjadi anak 

yang baik dan berbakti 

4 Apakah adik paham dengan 

apa yang telah imam ajarkan  

Yah ajarannya saya ikuti dan terkadang 

saya lupa lalu mengucap kembali 

istighfar dan berusaha untuk tidak 

melakukannya lagi.  

5 Apakah pesan-pesan moral 

yang sudah disampaikan oleh 

imam sudah di tunaikan?  

Sebenarnya sih tidak, karna pada saat 

itu saya belum terlalu memahami, 

ketika saya masuk kelas 6, baru saya 

paham semua tentang larangan dan saya 

menerapkan semuanya dikehidupan 

sampai saat ini.  

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Nama : La Ode Samsul 

Umur : 9 Tahun  

Tanggal : 19 Mei 2021  

Jam        : 16;40 

No  Pertanyaan  Jawaban  

1 Di umur berapa anda dikatoba Di umur 9 tahun  

2 Bagaimana perasaan anda saat 

dikatoba 

Perasaan saya baik 

3 Apa saja pesan-pesan yang 

diajarkan oleh imam kepada 

anda? 

Dilarang mencuri, dilarang melawan 

kepada orang tua, dan dilarang 

berbohong. 

4 Apakah adik paham dengan 

apa yang telah imam ajarkan  

Sedikit paham, akan tetapi saya dibantu 

oleh orang tua untuk memahami 

nasihat-nasihat yang disampaikan pak 

imam.  

5 Apakah pesan-pesan moral 

yang sudah disampaikan oleh 

imam sudah di tunaikan?  

Iyah Alhamdulillah 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Nama   : Muhammad Guntur 

Umur  : 13 

Tanggal : 20Mei 2021 

Jam   : 09: 30 

No Pertanyaan Jawaban  

1 Diumur berapa anda di 

katoba ? 

Di umur 12 tahun  

2 Bagai mana perasaan anda 

saat di katoba 

Perasaan saya campur aduk antara sedih 

dan senang 

3 Apa saja pesan-pesan atau 

pengajaram yang diberikan 

imam kepada anda  

Pesannya adalah ketika sudah menjadi 

dewasa harus menjadi mausia yang 

baik, bermanfaat, dan taat kepada kedua 

orang tua dan harus saling menghormati 

keluarga dan orang sekitar 

4 Apakah ajaran-ajaran tersebut 

sudah anda tunaikan 

Sudah, namun masi ada ajaran yang 

saya lupa untuk terapkan dalam 

kehidupan sehari-hari misalnya 

berantem dengan adik 

5 Apakah anda paham dengan 

apa yang telah imam ajarkan  

Alhamdulillah paham, namun ketika 

ada ucapan yang tidak saya mengerti 

saya bertanya kepada mama saya, 

Alhamdulillah jadi paham.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Lampiran 2 pedoman observasi  

1. Mengamati secara langsung pelaksanaan tradisi katoba 

2. Mengamati danberinteraksi secara langsung kepada anak untuk 

mengetahui karakter setiap anak 

3. Mengamati dan berinteraksi secara langsung kepada tokoh agama/ dewan 

sara (Imam, katibi, dan Modhi).  

4. Berinteraksi langsung kepada masyarakat atau orang tua anak.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 





Lampiran 4 dokumentasi penelitian  

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar foto: proses pelaksanaan tradisi katoba 

Sumber: dokumen pribadi penulis 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar foto: sesi wawancara 

Sumber : dokumen pribadi penulis 



 

   

 

 

 

 

 

 

 

Gambar Foto: Kerja sama masyarakat dalam membantu pelaksanaan katoba 

Sumber : Dokumen pribadi Penulis  

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar Foto: Acara resepsi katoba 

Sumber : dokumen pribadi Penulis 

 

 

 

 

 

 

 



Lampiran 5 gambaran umum lokasi penelitian  

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar Foto : Masjid Kelurahan Laiworu 

Sumber: dokumen pribadi penulis  

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar Foto : kantor kelurahan Laiworu  

Sumber : dokumen pribadi penulis  

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar foto : kantor kecamatan bata laiworu 



 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar Foto: SDN 6 Katobu  

Sumber: dokumen pribadi penulis  

 

 

 

 

 

 

 

Gambar foto : SMPN 6 Raha 

Sumber: dokumen pribadi penulis  

 

 

 

 

 

 

 

 







 

 

 


