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LAMPIRAN

PERTANYAAN PENELITIAN:

Instrumen pertanyaan

Pertanyaan wawancara bagi tokoh/pemimpin adat:

1. Apakah tradisi Hole itu?

2. Hasil-hasil alam apa saja yang dibawa pada saat ritual tersebut berlangsung?

3. Dimana upacara tersebut dilakukan?

4. Siapa yang memimpin ritul adat tersebut?

5. Persembahan itu diberikan untuk siapa? Dewa atau siapa?

6. Untuk apa persembahan tersebut diberikan?

7. Mengapa persembahan itu diberikan kepada pihak tersebut?

8. Mengapa dilakukan pada Bulan April-Mei?

9. Apakah Hole merupakan tradisi turun – temurun ataukah sesuatu yang benar-benar

dipercayai punya kusa oleh orang Sabu?

10. Apakah tradisi tersebut punya pengaruh dalam mendapatkan kemakmuran bagi

masyarakat Sabu?

11. Apakah tradisi Hole punya latar belakang agama suku (Jingitiu)?

12. Adakah upacara khusus yang dilakukan dalam tradisi Hole tersebut?

13. Siapa saja yang ikut terlibat dalam ritul itu?

14. Apakah dalam ritual tersebut semua masyarakat Sabu diikut sertakan dalam ritual

tersebut?

15. Bagaimana proses ritual tersebut dilaksanakan?

16. Bagaimana peran tokoh-tokoh adat dalam ritual tersebut?
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Pertanyaan wawancara terhadap orang Kristen  Sabu yang maih melakuka

tradisi Hole:

1. Bagaimana pemahaman anda tentang Hole?

2. Mengapa masih melakukan tradisi tersebut sekalipun sudah Kristen?

3. Apa yang melatar belakangi sehingga Hole masih terus dilaksanakan?

4. Apakah ritual Hole mempunyai pengaruh yang penting dalam kehidupan anda?

5. Mengapa orang memberikan persembahan tersebut?

6. Apakah terbukti bahwa persembahan tersebut dapat membewa kemakmuran seperti

apa yang dipercayai?

7. Apakah ketika memberikan persembahan terebut berdasarkan “saya memberi maka

engkaupun memberi’(ada unsur timbal balik didalmnya) ?

8. Menurut anda, apakah tradisi ritual Hole masih efektif untuk dilakukan untuk

mendapatkan berkat dan kemakmuran?

9. Menurut anda apakah tradisi tersebut bertentangan dengan iman anda sebagai orang

Kristen?

10. Bagaimana pemahaman anda terhadap Hole berdasarkan iman Kristen?
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FOTO-FOTO PENELITIAN

Beberapa tokoh adat masyarakat Sabu

Perahu Hole yang siap untuk dilepaskan ke laut oleh masyarakat
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Perahu Hole yang telah dilepaskan

Batu tempat tambur adat diletakan
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Bentuk atap rumah masyarakat Sabu

Sabung ayam/taji ayam


