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PEDOMAN WAWANCARA

Pola Pembinaan Masyarakat Penganut Paham Animisme dan Dinamisme

Di Kelurahan Labuan Kecamatan Wakorumba Utara

Kabupaten Buton Utara

Peneliti : Usman Hidayat

Hari/tanggal : 25 / 10 / 2016

Informan : La Podo

1. Bagaimana pemahaman anda tentang masyarakat yang masi meyakini paham

Animisme dan Dinamisme?

2. Apa tanggapan anda tentang orang yang suka merayakan tentang tujuh hari,

empat puluh hari dan seratus harinya orang meninggal, mempercayai pemali

meskipun tidak rujukan dalam islam?

3. Bagaimana tanggapan anda kalau ada orang datang dan mengklaim bahwa

merayakan tujuh hari, empat puluh harinya orang meninggal, mempercayai

pemali itu keliru/salah karena tidak dibenarkan dalam Islam?

4. Bagaimana tanggapan anda kalau ada orang yang tidak merayakan tujuh hari

empat puluh hari dan seratus harinya orang meninggal, dan tidak

mempercayai pemali atau orang pintar (dukun),

5. Bagaimana meyakinkan meraka yang tidak percaya hal seperti itu?

6. Apakah anda sering memberikan pembinaan atau nasehat kepada anak atau

siapa saja yang tidak sepaham dengan anda? Seperti apa pembinaan tersebut?

7. Apa saja faktor-faktor yang mempengaruhi paham Animisme dan

Dinamisme?
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PEDOMAN WAWANCARA

Pola Pembinaan Masyarakat Penganut Paham Animisme dan Dinamisme

Di Kelurahan Labuan Kecamatan Wakorumba Utara

Kabupaten Buton Utara

Peneliti : Usman Hidayat

Hari/tanggal : 26 / 10 / 2016

Informan : LD. Rumampe

1. Bagaimana pemahaman anda tentang masyarakat yang masi meyakini paham

Animisme dan Dinamisme?

2. Apa tanggapan anda tentang orang yang suka merayakan tentang tujuh hari,

empat puluh hari dan seratus harinya orang meninggal, mempercayai pemali

meskipun tidak rujukan dalam islam?

3. Bagaimana tanggapan anda kalau ada orang datang dan mengklaim bahwa

merayakan tujuh hari, empat puluh harinya orang meninggal, mempercayai

pemali itu keliru/salah karena tidak dibenarkan dalam Islam?

4. Bagaimana tanggapan anda kalau ada orang yang tidak merayakan tujuh hari

empat puluh hari dan seratus harinya orang meninggal, dan tidak

mempercayai pemali atau orang pintar (dukun),

5. Bagaimana meyakinkan meraka yang tidak percaya hal seperti itu?

6. Apakah anda sering memberikan pembinaan atau nasehat kepada anak atau

siapa saja yang tidak sepaham dengan anda? Seperti apa pembinaan tersebut?

7. Apa saja faktor-faktor yang mempengaruhi paham Animisme dan

Dinamisme?
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PEDOMAN WAWANCARA

Pola Pembinaan Masyarakat Penganut Paham Animisme dan Dinamisme

Di Kelurahan Labuan Kecamatan Wakorumba Utara

Kabupaten Buton Utara

Peneliti : Usman Hidayat

Hari/tanggal : 27 / 10 / 2016

Informan : Sumada

1. Bagaimana pemahaman anda tentang masyarakat yang masi meyakini paham

Animisme dan Dinamisme?

2. Apa tanggapan anda tentang orang yang suka merayakan tentang tujuh hari,

empat puluh hari dan seratus harinya orang meninggal, mempercayai pemali

meskipun tidak rujukan dalam islam?

3. Bagaimana tanggapan anda kalau ada orang datang dan mengklaim bahwa

merayakan tujuh hari, empat puluh harinya orang meninggal, mempercayai

pemali itu keliru/salah karena tidak dibenarkan dalam Islam?

4. Bagaimana tanggapan anda kalau ada orang yang tidak merayakan tujuh hari

empat puluh hari dan seratus harinya orang meninggal, dan tidak

mempercayai pemali atau orang pintar (dukun),

5. Bagaimana meyakinkan meraka yang tidak percaya hal seperti itu?

6. Apakah anda sering memberikan pembinaan atau nasehat kepada anak atau

siapa saja yang tidak sepaham dengan anda? Seperti apa pembinaan tersebut?

7. Apa saja faktor-faktor yang mempengaruhi paham Animisme dan

Dinamisme?
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PEDOMAN WAWANCARA

Pola Pembinaan Masyarakat Penganut Paham Animisme dan Dinamisme

Di Kelurahan Labuan Kecamatan Wakorumba Utara

Kabupaten Buton Utara

Peneliti : Usman Hidayat

Hari/tanggal : 27 / 10 / 2016

Informan : La Dupi

1. Bagaimana pemahaman anda tentang masyarakat yang masi meyakini paham

Animisme dan Dinamisme?

2. Apa tanggapan anda tentang orang yang suka merayakan tentang tujuh hari,

empat puluh hari dan seratus harinya orang meninggal, mempercayai pemali

meskipun tidak rujukan dalam islam?

3. Bagaimana tanggapan anda kalau ada orang datang dan mengklaim bahwa

merayakan tujuh hari, empat puluh harinya orang meninggal, mempercayai

pemali itu keliru/salah karena tidak dibenarkan dalam Islam?

4. Bagaimana tanggapan anda kalau ada orang yang tidak merayakan tujuh hari

empat puluh hari dan seratus harinya orang meninggal, dan tidak

mempercayai pemali atau orang pintar (dukun),

5. Bagaimana meyakinkan meraka yang tidak percaya hal seperti itu?

6. Apakah anda sering memberikan pembinaan atau nasehat kepada anak atau

siapa saja yang tidak sepaham dengan anda? Seperti apa pembinaan tersebut?

7. Apa saja faktor-faktor yang mempengaruhi paham Animisme dan

Dinamisme?
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PEDOMAN WAWANCARA

Pola Pembinaan Masyarakat Penganut Paham Animisme dan Dinamisme

Di Kelurahan Labuan Kecamatan Wakorumba Utara

Kabupaten Buton Utara

Peneliti : Usman Hidayat

Hari/tanggal : 29 / 10 / 2016

Informan : Hermanto

1. Bagaimana pemahaman anda tentang masyarakat yang masi meyakini paham

Animisme dan Dinamisme?

2. Apa tanggapan anda tentang orang yang suka merayakan tentang tujuh hari,

empat puluh hari dan seratus harinya orang meninggal, mempercayai pemali

meskipun tidak rujukan dalam islam?

3. Bagaimana tanggapan anda kalau ada orang datang dan mengklaim bahwa

merayakan tujuh hari, empat puluh harinya orang meninggal, mempercayai

pemali itu keliru/salah karena tidak dibenarkan dalam Islam?

4. Bagaimana tanggapan anda kalau ada orang yang tidak merayakan tujuh hari

empat puluh hari dan seratus harinya orang meninggal, dan tidak

mempercayai pemali atau orang pintar (dukun),

5. Bagaimana meyakinkan meraka yang tidak percaya hal seperti itu?

6. Apakah anda sering memberikan pembinaan atau nasehat kepada anak atau

siapa saja yang tidak sepaham dengan anda? Seperti apa pembinaan tersebut?

7. Apa saja faktor-faktor yang mempengaruhi paham Animisme dan

Dinamisme?
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PEDOMAN WAWANCARA

Pola Pembinaan Masyarakat Penganut Paham Animisme dan Dinamisme

Di Kelurahan Labuan Kecamatan Wakorumba Utara

Kabupaten Buton Utara

Peneliti : Usman Hidayat

Hari/tanggal : 31 / 10 / 2016

Informan : Ramani

1. Bagaimana pemahaman anda tentang masyarakat yang masi meyakini paham

Animisme dan Dinamisme?

2. Apa tanggapan anda tentang orang yang suka merayakan tentang tujuh hari,

empat puluh hari dan seratus harinya orang meninggal, mempercayai pemali

meskipun tidak rujukan dalam islam?

3. Bagaimana tanggapan anda kalau ada orang datang dan mengklaim bahwa

merayakan tujuh hari, empat puluh harinya orang meninggal, mempercayai

pemali itu keliru/salah karena tidak dibenarkan dalam Islam?

4. Bagaimana tanggapan anda kalau ada orang yang tidak merayakan tujuh hari

empat puluh hari dan seratus harinya orang meninggal, dan tidak

mempercayai pemali atau orang pintar (dukun),

5. Bagaimana meyakinkan meraka yang tidak percaya hal seperti itu?

6. Apakah anda sering memberikan pembinaan atau nasehat kepada anak atau

siapa saja yang tidak sepaham dengan anda? Seperti apa pembinaan tersebut?

7. Apa saja faktor-faktor yang mempengaruhi paham Animisme dan

Dinamisme?
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PEDOMAN WAWANCARA

Pola Pembinaan Masyarakat Penganut Paham Animisme dan Dinamisme

Di Kelurahan Labuan Kecamatan Wakorumba Utara

Kabupaten Buton Utara

Peneliti : Usman Hidayat

Hari/tanggal : 30 / 10 / 2016

Informan : La Haima

1. Bagaimana pemahaman anda tentang masyarakat yang masi meyakini paham

Animisme dan Dinamisme?

2. Apa tanggapan anda tentang orang yang suka merayakan tentang tujuh hari,

empat puluh hari dan seratus harinya orang meninggal, mempercayai pemali

meskipun tidak rujukan dalam islam?

3. Bagaimana tanggapan anda kalau ada orang datang dan mengklaim bahwa

merayakan tujuh hari, empat puluh harinya orang meninggal, mempercayai

pemali itu keliru/salah karena tidak dibenarkan dalam Islam?

4. Bagaimana tanggapan anda kalau ada orang yang tidak merayakan tujuh hari

empat puluh hari dan seratus harinya orang meninggal, dan tidak

mempercayai pemali atau orang pintar (dukun),

5. Bagaimana meyakinkan meraka yang tidak percaya hal seperti itu?

6. Apakah anda sering memberikan pembinaan atau nasehat kepada anak atau

siapa saja yang tidak sepaham dengan anda? Seperti apa pembinaan tersebut?

7. Apa saja faktor-faktor yang mempengaruhi paham Animisme dan

Dinamisme?
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PEDOMAN WAWANCARA

Pola Pembinaan Masyarakat Penganut Paham Animisme dan Dinamisme

Di Kelurahan Labuan Kecamatan Wakorumba Utara

Kabupaten Buton Utara

Peneliti : Usman Hidayat

Hari/tanggal : 03 / 11 / 2016

Informan : La Nise

1. Bagaimana pemahaman anda tentang masyarakat yang masi meyakini paham

Animisme dan Dinamisme?

2. Apa tanggapan anda tentang orang yang suka merayakan tentang tujuh hari,

empat puluh hari dan seratus harinya orang meninggal, mempercayai pemali

meskipun tidak rujukan dalam islam?

3. Bagaimana tanggapan anda kalau ada orang datang dan mengklaim bahwa

merayakan tujuh hari, empat puluh harinya orang meninggal, mempercayai

pemali itu keliru/salah karena tidak dibenarkan dalam Islam?

4. Bagaimana tanggapan anda kalau ada orang yang tidak merayakan tujuh hari

empat puluh hari dan seratus harinya orang meninggal, dan tidak

mempercayai pemali atau orang pintar (dukun),

5. Bagaimana meyakinkan meraka yang tidak percaya hal seperti itu?

6. Apakah anda sering memberikan pembinaan atau nasehat kepada anak atau

siapa saja yang tidak sepaham dengan anda? Seperti apa pembinaan tersebut?

7. Apa saja faktor-faktor yang mempengaruhi paham Animisme dan

Dinamisme?
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PEDOMAN WAWANCARA

Pola Pembinaan Masyarakat Penganut Paham Animisme dan Dinamisme

Di Kelurahan Labuan Kecamatan Wakorumba Utara

Kabupaten Buton Utara

Peneliti : Usman Hidayat

Hari/tanggal : 04 / 11 / 2016

Informan : La Koda

1. Bagaimana pemahaman anda tentang masyarakat yang masi meyakini paham

Animisme dan Dinamisme?

2. Apa tanggapan anda tentang orang yang suka merayakan tentang tujuh hari,

empat puluh hari dan seratus harinya orang meninggal, mempercayai pemali

meskipun tidak rujukan dalam islam?

3. Bagaimana tanggapan anda kalau ada orang datang dan mengklaim bahwa

merayakan tujuh hari, empat puluh harinya orang meninggal, mempercayai

pemali itu keliru/salah karena tidak dibenarkan dalam Islam?

4. Bagaimana tanggapan anda kalau ada orang yang tidak merayakan tujuh hari

empat puluh hari dan seratus harinya orang meninggal, dan tidak

mempercayai pemali atau orang pintar (dukun),

5. Bagaimana meyakinkan meraka yang tidak percaya hal seperti itu?

6. Apakah anda sering memberikan pembinaan atau nasehat kepada anak atau

siapa saja yang tidak sepaham dengan anda? Seperti apa pembinaan tersebut?

7. Apa saja faktor-faktor yang mempengaruhi paham Animisme dan

Dinamisme?
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PEDOMAN WAWANCARA

Pola Pembinaan Masyarakat Penganut Paham Animisme dan Dinamisme

Di Kelurahan Labuan Kecamatan Wakorumba Utara

Kabupaten Buton Utara

Peneliti : Usman Hidayat

Hari/tanggal : 06 / 11 / 2016

Informan : Safrin

1. Bagaimana pemahaman anda tentang masyarakat yang masi meyakini paham

Animisme dan Dinamisme?

2. Apa tanggapan anda tentang orang yang suka merayakan tentang tujuh hari,

empat puluh hari dan seratus harinya orang meninggal, mempercayai pemali

meskipun tidak rujukan dalam islam?

3. Bagaimana tanggapan anda kalau ada orang datang dan mengklaim bahwa

merayakan tujuh hari, empat puluh harinya orang meninggal, mempercayai

pemali itu keliru/salah karena tidak dibenarkan dalam Islam?

4. Bagaimana tanggapan anda kalau ada orang yang tidak merayakan tujuh hari

empat puluh hari dan seratus harinya orang meninggal, dan tidak

mempercayai pemali atau orang pintar (dukun),

5. Bagaimana meyakinkan meraka yang tidak percaya hal seperti itu?

6. Apakah anda sering memberikan pembinaan atau nasehat kepada anak atau

siapa saja yang tidak sepaham dengan anda? Seperti apa pembinaan tersebut?

7. Apa saja faktor-faktor yang mempengaruhi paham Animisme dan

Dinamisme?
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No. Pertanyaan
Nama-Nama Informan dan Jawabannya

Ket.
La Podo Ld. Rumampe Sumada Dupi Hermanto Ramani Haima Nise La koda Safrin

1. Bagaimana
pemahaman
anda tentang
paham
animism dan
dinamisme?

Itu harus
diyakini
karena itu
ajaran yang
turun
temurun
dari nenek
moyang.
Roh halus
itu tinggal
di pohon-
pohon
besar
seperti
pohon
beringin
dan juga
peninggala
n atau
warisan
dari nenek
moyang
harus
dijaga
karena
dapat
memberika
n manfaat
bagi yang
yang
menyimpan
nya seperti
kris pusaka
itu.

Karena mereka
percaya bahwa
yang gaib itu ada
dan benda-benda
yang mereka
simpan itu
mereka percayai
mendatangkan
manfaat.

Percaya
karena kita
juga sendiri
pernah alami
atau pernah
terjadi bahwa
pohon
beringin itu
ketika ribut
di sekitarnya
maka roh
yang ada
menggagu
kita dan
seperti
benda-benda
yang
memiliki
kekuatan
karena dapat
memberikan
manfaat
seperti kris
dapat
dijadikan
penjaga
diri/rumah,
piring ajaib
supaya
makanannya
awet.

Harus
percaya
karena
orang
tua yang
ajarin

Pemahaman
saya, orang yang
meyakini kedua
paham tersebut
sudah termasuk
musyrik, tidak
dapat dapat
dipungkiri
bahwa
masyarakat
sekarang
khususnya umat
Islam masih
banyak yang
percaya.
Mempercayai
roh-roh halus
dan benda-
benda yang
memiliki
kekuatan gaib
adalah salah
karena
menduakan
Allah SWT.

Percaya
Karena
itu dasar
dari
nenek
moyang.

Mereka
masih
memegan
g
kepercaya
an nenek
moyang
mereka.

Karena mereka
masih mengikuti
kebiasaan nenek
moyang yang
mereka anggap
bisa
mendatangkan
manfaat.

Karena itu
merupakan
salah satu
ajaran yang
diwariskan
oleh nenek
moyang
mereka karena
menganggap
bermanfaat
bagi mereka.

Itu ajaran
nenek
moyang
yang
diwariska
n kepada
anak cucu
mereka
sehingga
sampai
sekarang
masih
dianut.

Ma
sya
ra
kat
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2.

3.

Apa
tanggapan
anda tentang
orang yang
masih
percaya
paham
animisme
dan
dinamisme?

Bagaimana
tanggapan
anda kalau
ada orang
yang datang
dan
mengklaim

Sebagai
syarat jasad
kita
dikuburkan
dan roh
kita itu
tenang di
alam sana.

Tidak bisa
karena itu
sudah sudat
di sini yang
kita ikuti
dari orang
tua

Karena mereka
menganggap apa
yang mereka
lakukan
bermanfaat
terutama orang
yang meninggal
tersebut. Orang
yang tidak
merayakan hal-
hal seperti itu
kecuali jamaah
tabliq kalau Islam
kami hari ini
harus ada
perayaan seperti
itu karena sudah
seperti itu juga
kami diajarkan.

Tergantung dari
kepercayaan/keya
kinan masing-
masing mereka
tidak bisa
menyalahkan
mereka dan kami

Mengikuti
ajaran orang
tua terdahulu
atau kita
generasi
muda tidak
bisa langsung
mengklaim
untuk ditidak
adakan
karena ajaran
mereka
belum tentu
salah dan
bertentangan
dengan
ajaran Islam.

Tidak bisa
ikut
mengklaim
langsung
tetapi kita
sesuaikan
dengan adat

Supaya
orang
meningg
al tidak
digangg
u.

Tidak
bisa hal
itu harus
dilakuka
n.

Menurut saya
kepercayaan
tersebut
bertentangan
dengan ajaran
Islam. Tapi
karena ajaran
tersebut sudah
mendarah
daging sejak
zaman dahulu
dan hal tersebut
berhubungan
dengan adat
kebiasaan suatu
masyarakat, tapi
kita kembalikan
lagi kepada
masyarakat yang
suka melakukan
hal tersebut
karena sudah
menjadi tradisi
tapi semua
tergantung niat
dan tujuan
melakukan hal-
hal tersebut
yang penting
tidak
menyekutukan
Allah.

Tanggapan saya,
saya akan
mendengarkan

Kita
merayaka
n 7 hari
orang
meningg
al
dianggap
roh orang
meningg
al itu
masih
ada
dalam
rumah,
40 hari
roh itu
dating
lagi, 100
hari roh
itu dating
lagi.

Tidak
mau
karena
itu sudah
paham
dari
orang tua

Mereka
melakuka
n hal itu
karena
dapat
memberik
an
manfaat
berupa
syarat kita
berpulang
ke
Rahmatull
ah.

Mendukun
g orang
tersebut
karena
merayaka
n hal
tersebut

Tidak terlepas dari
adat kebiasaan
mereka yang
diwariskan nenek
moyang.

Persoalan untuk
mengklaim hal itu
memang agak
susah menghilang
suatu adat
kebiasaan yang
sudah dibawakan

Merayakan hal
tersebut
karena dapat
mengantarkan
roh orang
meninggal
supaya
diterima
diterima di sisi
Allah
meskipun
tidak ada
rujukan dalam
Islam.

Tidak bisa
karena ini
merupakan
adat kebiasaan
masyarakat di
sini. Tidak
bisa

Hal ini
dianggap
mempuny
ai makna
tersendiri
seperti
mengantar
kan arwah
orang
meninggal
supaya
tenang di
alam sana
(akhirat).

Tidak bisa
karena ini
sudah adat
di sini
kalau
mendapat
orang
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4.

bahwa
paham
animisme
dan
dinamisme
tidak
dibenarkan
dalam
Islam?

Bagaiamana
tanggapan
anda kalau
ada orang
tidak
mempercaya
i paham
animisme
dan
dinamisme?

terdahulu.

Tidak
masalah
silahkan
meraka
jalani
sesuai
ajaran
mereka
sendiri tapi
jangan
minta kami
untuk
meninggalk
annya.

juga tidak bisa
menyalahkan
mereka.

Silakhkan tidak
percaya tapi kalu
sakit tidak mau
berobat sama
dukun silahkan
urus sendiri
penyakit yang
kamu derita.

masyarakat
di sini.

Kita juga
tidak bisa
menyalahkan
mereka.
Urusan orang
kita tidak
bisa ikut
campur.

Sesuai
ajaran/k
epercay
aan
masing-
masing.

apa yang
dikatakan orang
tersebut
memang saya
juga mengakui
akan hal tersebut
tidak dibenarkan
dalam Islam
tetapi
dikembalikan
lagi kepada
masyarakat.

Tergantung
kepercayaan
masing-masing,
saya akan
menghargai
kebiasaan
mereka.

kami.

Sesuai
kepercay
aan
masing-
masing.

tidak
diajarkan
dalam
Islam.

Tergantun
g
kepercaya
an
masing-
masing
orang.

sejak kecil tiba-
tiba ada yang
mengatakatan hal
itu salah karena
tidak dibenarkan
dalam Islam,
mungkin untuk
orang yang paham
akan agama tidak
jadi masalah tapi
orang yang tidak
paham agama
mereka tidak akan
semudah itu
menerimanya.

Tergantung dari
kepercayaan
masing-masing
kami juga tidak
mau mengajarkan
kepercayaan kami
kepeda mereka
yang tidak mau
percaya terhadap
apa yang kami
lakukan.

mengklaim itu
salah.

Tergantung
mereka, kami
juga tidak mau
memaksakan
orang tidak
sepaham
dengan adat di
sini, kami
percaya sama
dukun ketika
kami sakit
atau anak-
anak kami
sakit maka
kami mintai
dukun untuk
mengobati
kami karena
biasanya
meskipun
kami berobat

yang
paham
agama
tidak jadi
masalah.

Itu
tergantung
kepercaya
an
masing-
masing
tidak
mungkin
kami juga
memaksak
an orang
yang tidak
sepaham
dengan
apa kami
lakukan.
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5. Bagaimana
meyakinkan
orang yang
tidak
mempercaya
i paham
tersebut?

Dengan
menjelaska
n kepada
mereka
bahwa hal-
hal yang
seperti itu
bermakna
dan bahkan
hal itu
menjadi
pusaka
nenek
moyang
Muna
Buton
karena itu
sudah jalan
agama ini
dan
menjadi
adat
kebiasaan
kami.

Dengan
menjelaskan
kepada mereka
tentang manfaat
melakukan hal-
hal tersebut.

Kita tidak
bisa
mengajarin
mereka
karena
mereka lebih
tahu agama.

Dengan
meyakin
kan
kepada
mereka.

Memberikan
nasehat Hanya
sekarang kalian
sudah
berpendidikan
sudah tidak mau
mendengar
kepada orang
tua taukah
kalian sampai
seperti ini dari
kami
membesarkan
sampai kami
memyekolahkan
kalaia sudah
tidak mau
mendengar
kepada kami
maukah kalian
jadi anak yang
durhaka.

Ikutkan
saja
kepercay
aan
mereka
dan
kepercay
aan kami
jangan
campuri.

Memberit
ahu
mereka.

Dengan
menceritakan
bahwa pemali ini
besar kaitannya
dengan penyakit/
gangguan roh
halus baik itu
setan atau roh
nenek moyang,
ketika misalnya
ada yang sakit
karena gangguan
roh nenek moyang
maka ini tidak bisa
disembuhkan
dengan obat-
obatan yang ada di
rumah sakit
kecuali dukun
yang bisa
menyembuhkanny
a.

di rumah sakit
tidak kunjung
sembuh-
sembuh juga
tapi ketika
kami berobat
sama dukun
langsung
sembuh itulah
alasan kami
masih
percaya.

Memang
susah
meyakinkan
hal-hal itu
kepada anak-
anak yang
sudah
berpendidikan.
Banyak fakta
yang terjadi
orang tua
meyakin
paham yang
dianutnya
tetapi anak
tersebut tidak
mau sepaham
dengan orang
tuanya malah
anaknya juga
meminta
orang tuanya
untuk
meninggalkan

Menjelask
an kepada
mereka
tentang
tujuan dan
manfaat
merayaka
n hal
tersebut.
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6.

7.

Apakah
anda sering
melakukan
pembinaan
atau nasehat
kepada anak
atau siapa
saja yang
tidak
sepaham
dengan
anda?
Seperti apa
pembinaan
tersebut?

Apa saja
faktor-faktor
yang
mempengar
uhi paham
tersebut?

Sering
adapun
pembinaan
kepada
mereka
berupa
pembinaan
akhlak
untuk
selalu
menghargai
orang tua
terutama
mendengar
kan pesan-
pesan
kami.

Pendidikan,
lingkungan
dan ajaran
yang
sudah
turun-

Memberika
pembinaan
kepada mereka
karena orang tua
tidak akan
mengajarkan
sesuatu yang
tidak bermanfaat.

Paham nenek
moyang yang
mengajarkan ini
kepada anak
cucunya dan adat
orang tua yang

Membina
dengan
memberikan
nasehat
supaya
mendengar
apa yang
disampaikan
karena kita
tidak
mungkin
mengajarkan
merak yang
tidak
berguna.

Paham nenek
moyang, adat
nenek
moyang, dan
pesan orang
tua.

Kami
ajarkan
kepada
mereka,
orang
tua
ajarkan
untuk
kebaika
n
mereka.

Ajaran
nenek
moyang,
orang
tua yang
mengaja

Ajaran nenek
moyang dan
factor
pendidikan
karena
kurangnya
pendidikan.
Mereka tidak
bisa memahami
bahwa yang
mereka lakukan
saat itu salah
sehingga mereka
berpandangan
bahwa pesan-
pesan orang tua
terdahulu,
mereka anggap
sudah itu yang
benar.

Supaya
mereka
juga bisa
seperti
anak
orang
lain yang
dengar
bicaranya
orang tua
sukses.
Kalau
tidak
mau
dengar
pesan
orang
tuanya
bagaiman
a dengan
masa
depan
anak
tersebut.

Dari
paham
nenek
moyang
terdahulu
, mereka

Menjelask
an kepada
mereka
bahwa
jangan
melakuka
n hal-hal
yang tidak
bermanfaa
t dan
dengarkan
lah pesan-
pesan
orang tua.

Kehidupa
n
masyaraka
t yang
masih
tradisional

Hanya karena
kalian sudah
berpendidikan
kalian sudah tidak
mau mendengar
kepada orang tua
taukah kalian
sampai seperti ini
dari kami
membesarkan
sampai kami
memyekolahkan
kalaian kalia
sudah tidak mau
mendengar kepada
kami maukah
kalian jadi anak
yang durhaka.

Ajaran nenek
moyang terdahulu,
factor pendidikan
dan factor
pemahaman yang
masih dangkal

paham-paham
ini.

Menyatakan
kepada
mereka jika
kalian ingin
sukses maka
apa yang
dikatakan
orang tua
kalian
dengarkan.

Ajaran nenek
moyang, adat
kebiasaan
yang sudah
turun temurun
dan kurangnya

Mendidik
mereka
supaya
mau
mendenga
r kepada
kedua
orang
tuanya
karena
keberhasil
an mereka
atau
supaya
nantinya
mereka
bisa
menjadi
orang-
orang
sukses
tidak
melawan
atau
membanta
h apa yang
disampaik
an kepada
mereka.

Ajaran
nenek
moyang,
kurangnya
pemahama
n tentang



83

temurun
dari nenek
moyang
terdahulu

sudah mendarah
daging.

rin anak
cucunya
dan
pesan
orang
tua kami

yang
mengajar
kan kami
dan
paham
orang
tua.

dan masih
memegan
g
kepercaya
an nenek
moyang

tentang agama. pemahaman
tentang
agama.

ajaran
agama ini
sehingga
masih
dianut dan
kebiasaan
yang
sudah
turun-
temurun.
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Struktur Organisasi Kelurahan Labuan

Peta Kelurahan Labuan



8484

Wawancara Dengan Kepala RK Kelurahan Labuan

Wawancara Dengan Masyarakat Kelurahan Labuan
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Wawancara Dengan Masyarakat Kelurahan Labuan

Wawancara Dengan Masyarakat Kelurahan Labuan
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Bentuk-Bentuk Kepercayaan Animisme

Bentuk-Bentuk Kepercayaan Animisme

Pohon besar yang tumbuh ditengah-tengah kampung Keluran  Labuan, pohon

ini dilarang oleh penghuninya apabila sampai ditebang maka akan mendatangkan

mala petaka bagi Kelurahan Labuan
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Bentuk-Bentuk Kepercayaan Dinamisme

Gambar ini adalah bentuk sesembahan atau sesajen yang disiapkan setiap
pergantian musim untuk mencegah adanya wabah penyakit
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Bentuk-Bentuk Kepercayaan Animisme

Bentuk-Bentuk Kepercayaan Animisme

Kuburan yang dijadikan sebagai tempat untuk meminta minta yang dianggap bisa
mendatangkan manfaat bagi dirinya
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Bentuk-Bentuk Kepercayaan Dinamisme

Piring ajaib dipercaya dapat mengawetkan makanan

Orang yang sedang memandikan kris
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