


Lampiran : Data Etnopedagogi Kabanti Dalam Pembentukan Akhlak
Remaja Di Desa Lanto Kecamatan Mawasangka Tengah
Kabupaten Buton Tengah

P. kamokulamo mandeno dumambano yananoa

L. kamokula doangkada kadai bae andoa

P. damelangka kamokula paemonsaoaea

L. ane mbose kondo’o komata kundo kanau

P. ane bae basitie wohada moninianda

L. ana bae ngkasukara fetapa naeng kamokula

P. doangka buntuno lalo delate dombinsaane

L. bari-barie kabuhi waumpu montatuea

P. ane dokapandeiko koe manantagalia

L. metagalino kapande nentela domanansala

P. monini poangka solo sumano popande lalo

L. dofolagi ngkesa lalo mina bae ngkadaia

P. ainia ntahatomo sao mesurumu jandi

L. ane pae ummensuru amesinggau-nggauko

P. ane pae ummensuru madao nsowuniau

L. aohaemo naitu tondu lalomu ba idi

P. ondomo pasi tumondu kotonduno lalokua

L. sumano tinda notanto naini kaalino ae

P. do hompuana fekihi seonu lambuana

L. fekihi sefikihimo senamu-namumo

P. kakesano pau ane dameoluane



L. pau seonu yini sokao lundo wangkuni

P. wangkuni damangka komo tamaka malu-malue

L. ane aoha isintu tantu amalu-maluko

P. mai dopoangkana toka dopopande lalo

L. kamoimpono mbokera ane sao ngkaniniku

P. koe pudi kundonoa fontindao pomingkuno

L. mingkuno awohaemo nontapa ndadano

P. wamba yitu ngkuhamie barasao kapalenda

L. kakesa kamboimu ane so kamboiku

P. aemboi-mboiangko sala noangka lalomua

L. kamboi uafane noala bengka kolalo

P. kamboimu kamboiku damo sekamboi emo

L. kakesano koli-koli ane amboseane

P. minao naku tunggua moasi sintumo yitu

L. a mena amentapa lae tungguno mbada

L. amoratoko niati ndosampeangko koena’o osowokundo

P. Lentu-lentu kanaumo pada alumentukodua

L. Ka’asi dua waina tae dae lagu-lagumo

L. daeafa daeafa dae yala dua hae

P. tabea dasumabaramo dunia mpadanemo

L. amompada-pada lalo tenangki dowoha dadi

P. nda mompoda lalo hae tinangki mina’o damate

L. laloku pada wamba dapomate-mateao



Artinya

P. hanya orang tua yang memperhatikan anak-anaknya

L.nasehat orang tua itu harus diikuti, karena segala resiko mereka

tanggung

P. kapan kita durhaka sama orang tua, berarti kita tidak punya nilai lagi

L. kalau pergi merantau selalu ingat-ingat saya (orang tua)

P. kalau ada keluarga yang kamu lihat harus ditegur

L. kalau ada kesusahan bertanya sama orang tua

P. kalau mengikuti perasaan yang emosi, akhirnya jadi kehancuran

L. segala sesuatu takdir allah yang menentukannya

P. kalau dinasehati jangan selalu membantah

L. kalau sering menantang nasehat sering salah jalan

P. kalau berteman harus sejalan dan yang penting sependapat

L. kalau kita selalu berbuat baik, tidak ada yang benci

P. kita datang ini untuk mengikat janji

L. kalau abang tidak lanjutkan berarti kamu pembohong

P. kalau tidak dilanjutkan hubungan ini jangan sindir saya

L. saya akan lihat disitu besarnya perasaanmu terhadap saya

P. lihat saja karang yang di dasar laut itu dalamnya perasaanku

L. yang penting sudah jelas  dan pasti tidak ada susahnya

P. dalam satu rumah mari kita satukan pikiran

L. pikiran sudah sama dan sudah satu cita-cita

P. gagahnya laki-laki itu kalau kita bersandar sama dia



L. laki-laki  yang satu ini tempat berlindungnya para gadis

P. gadis bisa ikut kamu asal diperhatikan

L. kalau saya  sudah lihat kamu, pasti saya akan selalu perhatikan

P. mari kita seiring saja, karena kita sudah saling mengenal persaan

L. bagusnya bentuk tubuhmu seandainya jadi pacarku

P. jangan hanya puji gayanya, tetapi perhatikan juga sifatnya

L. saya sudah perhatikan cara kerjanya, ternyata betul-betul teratur

P. bahasa itu harus dikurangi, jangan sampai sebuah sindiran

L. bagusnya senyumanmu kalau untuk senyumanku

P. saya senyum-senyumkan kamu, supaya merasa simpati pada saya

L. mengapa senyummu dapat menarik simpati saya

P. senyumanmu dan senyumanku kita satukan saja

L. cantiknya gadis sana kalau saya yang miliki

P. belum ada yang jaga sudah kamu yang suka sama saya

L. saya bertanya sungguh-sungguh siapa yang punya

P. saya sudah doakan kamu agar niatmu tersampaikan

L. perhatikan saya, nanti saya juga akan memperhatikanmu

P. kesedihanku hanya bisah saya nyanyikan

L. tidak ada yang bisa diambil semuanya perbuatan sia-sia

P. seharusnya kita sudah sabar karena hal itu sudah berlalu

L. saya mau puaskan hati selagi umur masih ada

P. mau puskan hati seperti apa, selagi kita belum mati

L. sudah dalam niatan saya akan mati dalam persatuan



Gambar Pada Saat Wawancara Dengan Tokoh Agama Desa Lanto

Gambar Setelah Wawancara Kepada Remaja Desa Lanto



Gambar Pada saat Kegiatan Gambus Berlangsung Di Desa Lanto



Gambar Pada Saat Wawancara Dengan Penyanyi Gambus Wanita

Gambar Pada Saat Wawancara Dengan Penyanyi Gambus Laki-Laki
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