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Lampiran 1 

 

DAFTAR TERJEMAH 

No Bab Halaman Terjemahan Teks 

1 I 2 Dan apabila dikatakan pada mereka:” Ikutilah apa yang telah 

diturunkan Allah,” mereka menjawab:” (tidak), tetapi kami hanya 

mengikuti apa yang telah kami dapati dari (perbuatan) nenek 

moyang kami,” (apakah mereka akan mengikuti juga), walaupun 

nenek moyang mereka itu tidak mengetahui suatu apapun dan tidak 

mendapat petunjuk”. 

(Q.S. Al-Baqarah ayat 170) 

2 I 2 Apabila dikatakan kepada mereka:‟‟ marilah mengikuti apa yang 

diturunkan Allah dan mengikuti Rasul”. Mereka menjawab: 

cukuplah untuk kami apa yang kami dapati bapak-bapak kami 

mengerjakannya”. Dan apakah mereka itu akan mengikuti nenek 

moyang mereka walaupun nenek moyang mereka itu tidak 

mengetahui apa-apa dan tidak (pula) mendapat petunjuk. 

(Q.S. Al-Maidah ayat 104) 

3 II 27 “Dan segala sesuatu kami ciptakan berpasang-pasangan supaya 

kamu mengingat akan kebesaran Allah”. 

(Q.S. Al-Dzariyat ayat 49) 

4 II 27 „‟Dan Kawinkanlah orang-orang yang sendirian di antara kamu dan 

orang-orang yang layak (untuk Kawin) diantara hamba-hamba 

sahayamu yang laki-laki dan hamba-hamba sahayamu yang 

perempuan. Jika mereka miskin Allah akan memberikan 

kemampuan kepada mereka dengan karunia-Nya”. 

(Q.S. An-Nur ayat 32) 

5 II 28 „‟Kawinilah perempuan yang dicintai yang subur, karena 

sesungguhnya aku akan berbangga karena banyak kaum dihari 

kiamat”. 

(Hadis Nabi dari Anas bin Malik menurut riwayat Ahmad dan 

disahkan oleh Ibnu Hibban) 

6 II 28 “Wahai para pemuda, siapa diantaramu telah mempunyai 

kemampuan dari segi”al-baah” hendaklah ia kawin, karena 

perkawinan itu lebih menutup mata dari penglihatan yang tidak 

baik dan lebih menjaga kehormatan . bila ia tidak mampu untuk 

kawin hendaklah ia berpuasa; karena puasa itu baginya pengekang 

hawa nafsu”. 

(Hadis Nabi dari Abdullah bin Mas‟ud Muttafaq Alaih) 

7 II 39 „‟Dari Anas , ia berkata “Rasulullah belum pernah mengadakan 

walimah untuk istri-istrinya, seperti beliau mengadakan walimah 

untuk Zainab, beliau mengadakan untuknya seekor kambing”. 

(Hadis Nabi riwayat Bukhari dan Muslim) 

8 II 39 “Dari Buraidah, ia berkata, „‟ketika Ali melamar Fatimah, 

Rasululllah SAW bersabda, “sesungguhnya untuk pesta 

perkawinan harus ada walimahnya”. 

(Hadis Nabi Riwayat Ahmad) 
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9 II 39 “Anas r.a berkata, Rasulullah SAW tidak pernah mengadakan 

walimah untuk istri-istrinya , seperti walimah untuk Zainab. Beliau 

menyuruhku agar aku mengundang orang-orang, kemudian beliau 

menyajikan makanan berupa Roti dan daging hingg mereka 

kenyang semuanya.” 

(Al-Hadis) 

10 II 39 “Rasululllah Saw mengadakan walimah untuk sebagian istrinya 

dengan dua mud gandum.” 

(Hadis Riwayat Bukhari) 

11 II 40 “jika salah seorang di antaramu diundang makan, hendaklah 

diijabah (dikabulkan, jika ia menghendaki makanlah, jika ia 

menghendaki tinggalkanlah.” 

(Hadis Nabi Diriwayatkan Bukhari dan Ahmad) 

12 II 40 “Dari Abu Hurairah r.a bahwa Nabi Saw bersabda “Andaikata aku 

diundang untuk makan kambing , niscaya aku datangi, dan 

andaikata aku dihadiahi kaki depan kambing, niscaya aku terima.” 

(Hadis Riwayat Bukhari) 

13 II 41 “Anas berkata , “Nabi Saw menikah lalu masuk bersama istrinya. 

Kemudian ibuku,  Ummu Sulaim membuat kue , lalu 

menenmpatkannnya pada bejana, lalu ia berkata, “wahai saudaraku, 

bawalah ini kepada Rasulullah Saw., lalu aku bawa kepada beliau . 

Maka, sabdanya  “letakkanlah”  kemudian , sabdanya lagi , 

“undanglah si anu dan si anu , dan orang-orang yang kamu temui”. 

Lalu, saya mengundang orang-orang yang disebutkan dan saya 

temui.” 

(Hadis Riwayat Muslim) 

14 II 42 “Dari Abu Hurairah r.a. bahwa Nabi Muhammmad Saw bersabda, 

“Makanan yang paling jelek adalah pesta perkawinan yang tidak 

mengundang orang yang mau datang kepadanya (miskin), tetapi 

mengundang orang yang enggan datang kepadanya (kaya). 

Barangsiapa tidak menghadiri undangannya maka sesungguhnya ia 

telah durhaka kepada Allah dan Rasul-Nya.” 

(Hadis Riwayat Muslim) 

15 II 42 “Sesungguhnya Abu Hurairah berkata , “sejelek-jeleknya makanan 

ialah makanan walimah yang hanya mengundang orang-orang kaya 

akan tetapi meninggalkan orang-orang miskin”. 

(Hadis Riwayat Bukhari) 

16 II 50 (dan janganlah kamu menyeru) menyembah (kepada selain Allah, 

yaitu apa-apa yang tidak memberikan manfaat kepadamu) jika 

kamu menyembahnya (dan tidak pula memberikan mudharat 

kepadamu) jika kamu tidak menyembahnya (sebab jika kamu 

berbuat) hal itu, umpamanya (maka sesungguhnya kamu kalau 

begitu termasuk orang yang zalim). 

(Q.S. Yunus ayat 106) 

17 II 51 Dan bahwasanya ada beberapa orang laki-laki diantara 

manusiameminta perlindungan kepada beberapa laki-laki diantara 

jin, tetapi mereka (jin) menjadikan mereka (manusia) bertambah 

sesat. 

(Q.S Al-Jin ayat 106) 

18 II 52 “Katakanlah , “sesungguhnya sholatku, ibadahku, hidupku dan 
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matiku hanyalah untuk Allah Tuhan seluruh alam. Tidak ada 

sekutu bagi-Nya dan demikianlah aku diperintah dan aku orang 

yang pertama-tama berserah diri. 

(Q.S.Al-An‟am ayat 162-163) 

19 II 52 Sesungguhnya mereka itu hanyalah syaithon yang hanya menakut-

nakuti teman-teman setianya. Maka janganlah kamu takut kepada 

mereka, tetapi takutlah kepada-Ku jika kalian benar-benar orang 

yang beriman. 

(Q.S.Al-Imran ayat 175) 

20 II 53 Dan kebanyakan mereka tidak beriman kepada Allah, bukan 

mereka mempersekutukan-Nya. Apakah mereka merasa aman dari 

kedatangan siksa Allah yang meliputi mereka atau kedatangan 

kiamat kepada mereka secara mendadak, sedangkan mereka tidak 

menyadarinya. 

(Q.S. Yusuf ayat 106-107) 

21 II 53 “janganlah kamu melakukan perbuatan sebagaimana kaum Yahudi 

lakukan. Dan janganlah kamu menghalalkan larangan-larangan 

Allah dengan siasat murahan”. 

(Hadis Nabi) 

22 II 70 “apa yang dipandang baik oleh orang-orang Islam maka baik pula 

disisi Allah, dan apa saja dipandang buruk oleh orang Islam maka 

menurut Allah pun digolongkan sebagai perkara yang buruk.” 

(Hadis Nabi yang dinukil oleh Djazuli dalam bukunya) 

23 II 70 Jadilah engkau pemaaf dan suruhlah orang yang mengerjakan yang 

ma‟ruf  (al-„Urfi) serta berpalinglah dari pada orang-orang yang 

bodoh.” 

(Q.S. Al-A‟Raf ayat 199) 

24 IV 120 “dan janganlah engkau berbuat mubadzir . sesungguhnya orang 

berbuat mubadzir adalah saudara-saudara syaithon.” 

(Q.S.Al-Isra ayat 27) 
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Lampiran 2 

 

PEDOMAN WAWANCARA 

A. Adat dalam pernikahan 

1. Bagaimana prosesi adat dalam pernikahan adat Banjar ? 

2. Apakah terdapat nilai-nilai yang diyakini dalam setiap tahapan prosesi tradisi adat 

tersebut ? 

3. Apakah terdapat pergeseran terhadap perbedaan penerapan tradisi adat dari dulu 

sampai sekarang ? 

4. Adakah sangsi-sangsi terhadap pelanggaran adat tersebut ? 

5. Bagaimana sejarah asal mula dilakukannya tradisi piduduk dalam masyarakat adat 

Banjar ? 

B. Tradisi Piduduk 

1. Apa yang melatarbelakangi seseorang melaksanakan tradisi piduduk pada acara 

perkawinan ? 

2. Apa saja mitos yang terkandung dalam tradisi piduduk pada saat resepsi 

perkawinan? 

3. Mengapa tradisi piduduk ini tetap dilestarikan sampai sekarang ? 

4. Dampak yang terjadi terhadap pelaku tradisi piduduk baik positif maupun 

negative? 

5. Bagaimana aturan tradisi piduduk dalam acara perkawinan ? 

6. Bagaimana penerapan tradisi ini dulu vs sekarang ? 

7. Siapa saja yang berperan dalam tradisi ini ? 

8. Barang-barang apa saja yang harus disediakan dalam tradisi piduduk ini ? 
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