
87 
 

DAFTAR RIWAYAT HIDUP 

 
Nama:    Nisa 

Tempat/Tanggal Lahir: Tinggiran Baru, 01 November 1999 

Agama:   Islam 

Nama Orang Tua  

Ayah:    Bani 

 Ibu:     Galuh 

Alamat Asal: Jl. Handil Mesjid Laut, No. 64, Rt. 04, Rw. 02, Kel. 

Tinggiran Baru, Kec. Mekarsari, Kab. Barito Kuala, 

Kalimantan Selatan. 

Alamat Sekarang: Jl. HKSN, Komp. Surya Gemilang, Blok. H(a), Rt. 

20, Kel. Kuin Utara, Banjarmasin, Kalimantan 

Selatan. 

No. Handphone:   0858-4557-6293 

Email:    nnisa4989@gmail.com 

Riwayat Pendidikan: 

1. Sekolah Dasar Negeri Tinggiran Baru 4 (2006-2012) 

2. Sekolah Menengah Pertama Negeri/SMPN 3 Tamban (2012-2015) 

3. Sekolah Menengah Atas Negeri/SMAN 1 Mekarsari (2015-2018) 

4. S1 Ilmu Al-Qur`an dan Tafsir, FUH UIN Antasari Banjarmasin (2018-

sekarang) 
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Pengalaman Organisasi : 

1. Wakil Pembina Pramuka SMPN 3 Tamban (2014-2015) 

2. Anggota Seksi Perlengkapan Organisasi Siswa Sekolah/OSIS (2014-2015) 

3. Anggota Karya Studi Islam/KSI cabang Batola (2017-2018) 

4. Anggota Rumah Tangga Mesjid/RTM, Lembaga Dakwah Kampus/LDK 

Amal, UIN Antasari Banjarmasin (2019-2020) 
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LAMPIRAN 

 

 

Wawancara tetua upacara adat (Nuriah)  dengan ibu Arbainah dan Siti Aminah  

 

Wawancara dengan ibu Lisah dan bapak Sabran 
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Wawancara degan ibu Mursidah 

 

Wawancara dengan bapak Adi 

 

Wawancara dengan ibu Rusdiana dan Tina 
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Wawancara denga ibu Nor Ain 

 

Wawancara dengan ibu Latifah 

 

 

Wawancara dengan ibu Dewi 
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Wawancara dengan ibu Suraidah dan ibu Siti Asiah 

 

Wawancara dengan ibu Maryam dan ibu Nor Lia 
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PANDUAN WAWANCARA 

  

A. Dengan Pemimpin Upacara 

1. Apakah bapak/ibu pernah memimpin upacara Malabuh Pasilih? 

2. Bagaimana sejarah upacara malabuh pasilih di Desa Tinggiran Baru? 

3. Di mana tempat melaksanakan upacara Malabuh Pasilih 

4. Apakah ada waktu khusus melaksanakan upacara Malabuh Pasilih? 

5. Apakah semua warga yang mengikuti upacara terebut? 

6. Bagaimana cara pelaksanaannya? 

7. Apa saja perlengkapan dalam proses upacara Malabuh Pasilih? 

8. Siapa saja yang terlibat dalam upacara Malabuh Pasilih? 

9. Apa saja surah yang di baca? 

10. Apa manfaat dari pembacaan surah tersebut? 

11. Bagaimana praktek pelaksanaannya 

12. Bagaimana bapak/ibu memaknai Al-Qur’an? 

13. Apakah bapak/ibu terbiasa membaca Al-Qur’an 

B. Dengan partisipan dan pelaksana 

1. Apakah bapak/ibu mengikuti atau melaksanakan upacara Malabuh 

Pasilih? 

2. Apakah bapak/ibu mengetahui sejarah upacara Malabuh Pasilih? 

3. Apa sebab dilakukannya upacara Malabuh Pasilih? 

4. Bagaimana pelaksanaannya? 

5. Apa saja perlengkapan yang digunakan dalam upacara Malabuh 

Pasilih? 
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6. Apa saja yang ibaca dalam upacara Malabuh Pasilih tersebut? 

7. Pakah semua undangan ikut membaca? 

8. Apakah bapak/ibu hafal dengan bacaan yang dibacakan oleh pemimpin 

upacara? 

9. Apakah bapak atau ibu mengerti dengan makna yang digu akan? 

10. Bagaimana bapak/ibu memaknai Al-Qur’an? 

11. Apakah bapak/ibu terbiasa membaca Al-Qur’an? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



95 
 

TRANSKIP WAWANCARA 

 

Identitas informan 1 

Nama : Nuriah 

Umur : 80 tahun 

Pekerjaan : petani 

Jenis kelamin ; perempuan 

Sebagai : tetua adat pemimpin upacara 

1. Apakah bapak/ibu pernah memimpin upacara malabuh pasilih? 

Jawaban  

Iya, pernah bahkan sering  

2. Bagaimana sejarah upacara malabuh pasilih di Desa Tinggiran Baru? 

Jawaban 

Sejarahnya yaitu akibat para keturunan nenek moyang yang sejak 

zaman dahulu sampai sekarang masih melaksanakan kebudayaan 

turunan berupa upacara malabuh pasilih di Desa ini, tujuan kami juga 

baik, selain untuk melestarikan kebudayaan warisan leluhur, kami juga 

ingin turut membantu warga dan keluarga yang dilanda susah 

3. Di mana tempat melaksanakan upacara malabuh pasilih? 

Jawaban  

Biasanya ditempat orang yang melaksanakan upacara 

4. Apakah ada waktu khusus melaksanakan upacara malabuh pasilih? 

Jawaban  
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Setelah ashar sampai sebelum tenggelamnya matahari 

5. Apakah semua warga yang mengikuti upacara terebut? 

Jawaban  

Tidak semua warga yang ikut membaca 

6. Bagaimana cara pelaksanaannya? 

Jawaban  

Pelaksanaannya dilakukan setelah membuat adonan yang sudah jadi 

lalu dibawa ketempat orang yang melaksanakan setelah itu kita 

mengelilingi arang dan betampung tawar lalu mengangkat adonan dan 

sajen pemikat ditenggelamkan terlebih dahulu sajen pemikat lalu 

malabuhkan adonan yang sudah jadi tadi kesungai 

7. Apa saja perlengkapan dalam proses upacara balabuh pasilih? 

Jawaban  

Perlengkapannya ada tepung, pewarna, telur, kembang, uang, lilin, 

cerutu, sesuap kalau tidak ada bisa diganti dengan uang, pisang 

8. Siapa saja yang terlibat dalam upacara balabuh pasilih? 

Jawaban  

Tetua adat yang memimpin, pelaksana, dan partisipan 

9. Apa saja surah yang di baca? 

Jawaban 

Surah yang utama ialah Al-Fatihah 4 

10. Apa manfaat dari pembacaan surah tersebut? 

Jawaban 
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Manfaatnya ialah agar mendekatkan diri kepada Allah serta berdoa 

kepada Allah swt. agar diberikan kesehatan serta keselamatan   

11. Bagaimana praktek pelaksanaannya 

jawaban 

Praktek pelaksanaanya dilakukan setelah ashar lalu setelah membuat 

adonan yang sudah jadi lalu dibawa ketempat orang yang 

melaksanakan setelah itu kita mengelilingi arang dan betampung tawar 

lalu mengangkat adonan dan sajen pemikat ditenggelamkan terlebih 

dahulu sajen pemikat lalu malabuhkan adonan yang sudah jadi tadi 

kesungai 

12. Bagaimana bapak/ibu memaknai Al-Qur’an? 

jawabn 

Al-Qur’an ialah kitab suci yang memberikan pedoman hidup kepada 

manusia agar diberi keselamatn di dunia dan diakhirat 

13. Apakah bapak/ibu terbiasa membaca Al-Qur’an 

Jawaban 

Iya, biasa 

Identitas informan 2 

Nama : Atikah  

Umur : 37 

Pekerjaan : ibu rumah tangga  

Jenis kelamin : perempuan  
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Sebagai : Pelaksana (Yang Dipingit) 

1. Apakah bapak/ibu mengikuti atau melaksanakan upacara malabuh 

pasilih? 

Jawaban  

Iya, saya yang melaksanakan upacara 

2. Apakah bapak/ibu mengetahui sejarah upacara malabuh pasilih? 

Jawaban  

Yang saya tahu yaitu akibat keturunan nenek moyang yang mungkin 

tidak bisa dihilangkan sejak zaman dahulu sampai sekarang 

3. Apa sebab dilakukannya upacara balabuh pasilih? 

Jawaban  

Karena saya salah satu orang yang dipingit yang sudah merasakan 

sakit punggung sampai kaki sudah berobah dan pijat namun tak 

kunjung sembuh sehingga tetua adat menganjurkan malabuh pasilih 

4. Bagaimana pelaksanaannya? 

Jawaban  

Pelaksanaannya dilakukan setelah ashar ditempat orang yang 

melaksanakan situasi pelaksanaanpun tidak begitu rumit sehingga 

upacaranya tidak memakan waktu yang begitu lama 

5. Apa saja perlengkapan yang digunakan dalam upacara malabuh 

pasilih? 

Jawaban  
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Perlengkapannya seperti tepung, lilin, telur, cerutu 1 atau 2 batang 

sesuap, duit koin maupun duit kertas, wadah yang dibuat dari nipah, 

daun pisang, serta bunga itu saja yang saya tahu  

6. Apa saja yang dibaca dalam upacara balabuh pasilih tersebut? 

Jawaban  

Yang dibaca surah Al-Fatihah empat dan ada doa selamat setelah 

selesai upacara 

7. Apakah semua undangan ikut membaca? 

Jawaban  

Tidak perlu semua undangan membaca 

8. Apakah bapak/ibu hafal dengan bacaan yang dibacakan oleh pemimpin 

upacara? 

Jawaban  

Kalau Al-fatihah 4 saya hafal alhamdululah 

9. Apakah bapak atau ibu mengerti dengan makna yang digunakan? 

Jawaban  

Mengerti karnaa menurut saya makna nhya ialah meminta doa 

keselamatan baik didunia maupun akhirat 

10. Bagaimana bapak/ibu memaknai Al-Qur’an? 

Jawaban  

Ktab suci umat manusia, pegangan hidup, pondasi agama 

11. Apakah bapak/ibu terbiasa membaca Al-Qur’an? 

Jawaban  
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Alhamdulilah terbiasa 

Identitas informan 3 

Nama : Lisah 

Umur : 39 

Pekerjaan : Petani   

Sebagai : Partisipan  

1. Apakah bapak/ibu mengikuti atau melaksanakan upacara malabuh 

pasilih? 

Jawaban  

Iya, saya pernah mengikuti saja  

2. Apakah bapak/ibu mengetahui sejarah upacara malabuh pasilih? 

Jawaban  

Sejarahnya yaitu mengikuti ajaran nenek moyang yang turun temurun 

sejak dahulu  

3. Apa sebab dilakukannya upacara balabuh pasilih? 

Jawaban  

Karena macam-macam sakit yang dirasak 

4. Bagaimana pelaksanaannya? 

Jawaban  

Pelaksanaannya dilakukan setelah ashar ketika air hadap kelaut  

5. Apa saja perlengkapan yang digunakan dalam upacara malabuh 

pasilih? 
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Jawaban  

Perlengkapannya seperti alat-alat tepung pewarna yang dibuat bentuk 

hewan, pisang telur, uang lilin dan lain-lain 

6. Apa saja yang dibaca dalam upacara balabuh pasilih tersebut? 

Jawaban  

Biasanya terdengar bacaan surah Al-fatihah lalu ada doa selamat 

7. Apakah semua undangan ikut membaca? 

Jawaban  

Tidak semua membaca 

8. Apakah bapak/ibu hafal dengan bacaan yang dibacakan oleh pemimpin 

upacara? 

Jawaban  

Iya, hafal  

9. Apakah bapak atau ibu mengerti dengan makna yang digunakan? 

Jawaban 

Maknanya menurut saya agar selamat, sehat, dan selesai sakit  

10. Bagaimana bapak/ibu memaknai Al-Qur’an? 

Jawaban  

Al-Qur’an sebagai petunjuk 

11. Apakah bapak/ibu terbiasa membaca Al-Qur’an? 

Jawaban  

Alhamdulilah terbiasa 

Identitas informan 4 
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Nama : Sabran 

Umur : 60 tahun 

Pekerjaan : Petani  

Jenis kelamin : Laki-laki  

Sebagai : Partisipan/pelaksana  

1. Apakah bapak/ibu mengikuti atau melaksanakan upacara malabuh 

pasilih? 

Jawaban  

Iya, saya pernah mengikuti dan juga melaksanakan 

2. Apakah bapak/ibu mengetahui sejarah upacara malabuh pasilih? 

Jawaban  

Tahu, kebudayaan zaman dahulu dari nenek moyang sampai kita 

sekarang  

3. Apa sebab dilakukannya upacara balabuh pasilih? 

Jawaban  

Karena sakit ketika anak-anak atau dewasa  

4. Bagaimana pelaksanaannya? 

Jawaban  

Pelaksanaannya dilakukan sore hari 

5. Apa saja perlengkapan yang digunakan dalam upacara malabuh 

pasilih? 

Jawaban  
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Tepung, warna dll 

6. Apa saja yang dibaca dalam upacara balabuh pasilih tersebut? 

Jawaban  

Biasanya terdengar bacaan surah Al-fatihah l 

7. Apakah semua undangan ikut membaca? 

Jawaban  

Tidak semua membaca 

8. Apakah bapak/ibu hafal dengan bacaan yang dibacakan oleh pemimpin 

upacara? 

Jawaban  

Iya, hafal  

9. Apakah bapak atau ibu mengerti dengan makna yang digunakan? 

Jawaban 

Maknanya menurut saya agar sehatntidak sakit-sakitan 

10. Bagaimana bapak/ibu memaknai Al-Qur’an? 

Jawaban  

Al-Qur’an kitab suci yang membawa berkah  

11. Apakah bapak/ibu terbiasa membaca Al-Qur’an? 

Jawaban  

Iya 

Identitas informan 5 

Nama : Mursidah 

Umur : 45 tahun 
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Pekerjaan : Ibu rumah tangga  

Jenis kelamin : Perempuan 

Sebagai : Partisipan/pelaksana 

1. Apakah bapak/ibu mengikuti atau melaksanakan upacara malabuh 

pasilih? 

Jawaban  

Iya, saya pernah mengikuti dan juga melaksanakan 

2. Apakah bapak/ibu mengetahui sejarah upacara malabuh pasilih? 

Jawaban  

Tahu, akibat keturunan sejak zaman dahulu oleh nenek moyang yang 

masih dilaksanakan  

3. Apa sebab dilakukannya upacara balabuh pasilih? 

Jawaban  

Akibat bayi yang selalu menangis dan mencret yang tak henti-henti  

4. Bagaimana pelaksanaannya? 

Jawaban  

Dibuat macam-macam kue dan dilabuhkan kesungai 

5. Apa saja perlengkapan yang digunakan dalam upacara malabuh 

pasilih? 

Jawaban  

Tepung, wadah pohon rumbia dll sayang kurang ingat 

6. Apa saja yang dibaca dalam upacara balabuh pasilih tersebut? 
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Jawaban  

Biasanya terdengar bacaan surah Al-fatihah setelah selesai baru 

membaca doa selamat 

7. Apakah semua undangan ikut membaca? 

Jawaban  

Tidak semua membaca kadang ada yang mengikuti 

8. Apakah bapak/ibu hafal dengan bacaan yang dibacakan oleh pemimpin 

upacara? 

Jawaban  

Iya, hafal  

9. Apakah bapak atau ibu mengerti dengan makna yang digunakan? 

Jawaban 

Maknanya menurut saya agar membuang penyakit  

10. Bagaimana bapak/ibu memaknai Al-Qur’an? 

Jawaban  

Al-Qur’an kitab suci  

11. Apakah bapak/ibu terbiasa membaca Al-Qur’an? 

Jawaban  

Iya 

Identitas informan 6 

Nama : Adi 

Umur : 50 tahun 
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Pekerjaan : petani 

Jenis kelamin : laki-laki 

Sebagai : partisipan/pelaksana 

1. Apakah bapak/ibu mengikuti atau melaksanakan upacara malabuh 

pasilih? 

Jawaban  

Iya, saya pernah  

2. Apakah bapak/ibu mengetahui sejarah upacara malabuh pasilih? 

Jawaban 

Yang saya tahy sejarahnya turun temurun yang dilakukan nenek 

moyang sampai ke cucu buyutnya  

3. Apa sebab dilakukannya upacara balabuh pasilih? 

Jawaban  

Saya sakit kaki yang sudah lama susah berjalan dan dilakukanlah 

upacara malabuh pasilih  

4. Bagaimana pelaksanaannya? 

Jawaban  

Dibuat macam-macam kue dan dilabuhkan kesungai ketika air hadap 

kelaut 

5. Apa saja perlengkapan yang digunakan dalam upacara malabuh 

pasilih? 

Jawaban  
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Tepung, wadah pohon rumbia dll sayang kurang ingat juga 

6. Apa saja yang dibaca dalam upacara balabuh pasilih tersebut? 

Jawaban  

Biasanya terdengar bacaan surah Al-fatihah lalu membaca doa selamat 

7. Apakah semua undangan ikut membaca? 

Jawaban  

Tidak semua membaca  

8. Apakah bapak/ibu hafal dengan bacaan yang dibacakan oleh pemimpin 

upacara? 

Jawaban  

Iya, hafal  

9. Apakah bapak atau ibu mengerti dengan makna yang digunakan? 

Jawaban 

Maknanya menurut saya biar diberi umur yang berjah  

10. Bagaimana bapak/ibu memaknai Al-Qur’an? 

Jawaban  

Al-Qur’an adalah petunjuk 

11. Apakah bapak/ibu terbiasa membaca Al-Qur’an? 

Jawaban  

Iya 

Identitas informan 7 

Nama : Siti Maryam 

Umur : 58 tahun 
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Pekerjaan : buruh   

Jenis kelamin : perempuan 

Sebagai : partisipan 

1. Apakah bapak/ibu mengikuti atau melaksanakan upacara malabuh 

pasilih? 

Jawaban  

Ya, saya pernah mengikuti 

2. Apakah bapak/ibu mengetahui sejarah upacara malabuh pasilih? 

Jawaban  

Iya, tapi saya tidak lebih tahu  yang lebih tahu ialah tetua adat 

3. Apa sebab dilakukannya upacara balabuh pasilih? 

Jawaban  

Akibat bayi yang selalu menangis dan mencret yang tak henti-henti  

4. Bagaimana pelaksanaannya? 

Jawaban  

Karena sakit perut, menangis barulah dihakuni  

5. Apa saja perlengkapan yang digunakan dalam upacara malabuh 

pasilih? 

Jawaban  

Pisang, lilin, telur, jenis hewan diair, dan sesuap 

6. Apa saja yang dibaca dalam upacara balabuh pasilih tersebut? 

Jawaban  
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Biasanya terdengar bacaan surah Al-fatihah setelah selesai baru 

membaca doa selamat 

7. Apakah semua undangan ikut membaca? 

Jawaban  

Tidak semua membaca kadang ada yang mengikuti 

8. Apakah bapak/ibu hafal dengan bacaan yang dibacakan oleh pemimpin 

upacara? 

Jawaban  

Iya, hafal  

9. Apakah bapak atau ibu mengerti dengan makna yang digunakan? 

Jawaban 

Minta kesehatan, yang sakit tadi  

10. Bagaimana bapak/ibu memaknai Al-Qur’an? 

Jawaban  

Sebagai petunjuk kitab suci yang diajarkan Nabi 

11. Apakah bapak/ibu terbiasa membaca Al-Qur’an? 

Jawaban  

Iya 

Identitas informan 8 

Nama : Rusdiana 

Umur : 45 tahun 

Pekerjaan : Petani 
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Jenis kelamin : Perempuan 

Sebagai : Partisipan/pelaksana 

1. Apakah bapak/ibu mengikuti atau melaksanakan upacara malabuh pasilih? 

Jawaba    

Iya, saya pernah mengikuti dan juga melaksanakan 

2. Apakah bapak/ibu mengetahui sejarah upacara malabuh pasilih? 

Jawaban  

Saya pernah mendengar katanya keturunan datu bahari atau katanya 

sajen utama itu mainan datu putri junjung buih 

3. Apa sebab dilakukannya upacara balabuh pasilih? 

Jawaban  

Diganggu orang yang ada didalam banyu jadinya mencret dan bayinya 

menangis 

4. Bagaimana pelaksanaannya? 

Jawaban  

Habis ashar jam setengah lima  

5. Apa saja perlengkapan yang digunakan dalam upacara malabuh pasilih? 

Jawaban  

Pisang, telur, lilin, sesuap, beras, hewan-hewanan yang dibuat dari 

tepung  

6. Apa saja yang dibaca dalam upacara balabuh pasilih tersebut? 

Jawaban  
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Biasanya terdengar bacaan surah Al-fatihah setelah selesai baru 

membaca doa selamat 

7. Apakah semua undangan ikut membaca? 

Jawaban  

Tidak semua membaca kadang ada yang mengikuti 

8. Apakah bapak/ibu hafal dengan bacaan yang dibacakan oleh pemimpin 

upacara? 

Jawaban  

Iya, hafal  

9. Apakah bapak atau ibu mengerti dengan makna yang digunakan? 

Jawaban 

Ya, mengerti 

10. Bagaimana bapak/ibu memaknai Al-Qur’an? 

Jawaban  

Al-Qur’an penyembuh dan petunjuk   

11. Apakah bapak/ibu terbiasa membaca Al-Qur’an? 

Jawaban  

Iya 

Identitas informan 9 

Nama : Tina  

Umur : 55 tahun 

Pekerjaan : Petani 
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Jenis kelamin : Perempuan 

Sebagai : Partisipan 

1. Apakah bapak/ibu mengikuti atau melaksanakan upacara malabuh 

pasilih? 

Jawaban  

Iya, saya pernah mengikuti saja 

2. Apakah bapak/ibu mengetahui sejarah upacara malabuh pasilih? 

Jawaban  

Tahu, akibat keturunan sejak zaman dahulu oleh nenek moyang yang 

masih dilaksanakan  

3. Apa sebab dilakukannya upacara balabuh pasilih? 

Jawaban  

Akibat ada anak-anak yang sering menangis dan muntah-muntah 

4. Bagaimana pelaksanaannya? 

Jawaban  

Dibuat macam-macam kue lalu dilabuhkan kesungai 

5. Apa saja perlengkapan yang digunakan dalam upacara malabuh 

pasilih? 

Jawaban  

Tepung, wadah pohon rumbia dll sayang kurang tahu biasanya yang 

paling tahu ya pembuat adonan 

6. Apa saja yang dibaca dalam upacara balabuh pasilih tersebut? 

Jawaban  
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Biasanya terdengar bacaan surah Al-fatihah setelah selesai baru 

membaca doa selamat 

7. Apakah semua undangan ikut membaca? 

Jawaban  

Tidak semuanya membaca 

8. Apakah bapak/ibu hafal dengan bacaan yang dibacakan oleh pemimpin 

upacara? 

Jawaban  

Iya, hafal  

9. Apakah bapak atau ibu mengerti dengan makna yang digunakan? 

Jawaban 

Maknanya menurut saya agar membuang penyakit yang dipingit 

10. Bagaimana bapak/ibu memaknai Al-Qur’an? 

Jawaban  

Al-Qur’an merupakan petunjuk 

11. Apakah bapak/ibu terbiasa membaca Al-Qur’an? 

Jawaban  

Iya 

Identitas informan 10 

Nama : Nor Ain 

Umur : 26 tahun 

Pekerjaan : Ibu rumah tangga  
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Jenis kelamin : Perempuan 

Sebagai : partisipan/pelaksana 

1. Apakah bapak/ibu mengikuti atau melaksanakan upacara malabuh 

pasilih? 

Jawaban  

Iya, saya pernah mengikuti dan juga melaksanakan 

2. Apakah bapak/ibu mengetahui sejarah upacara malabuh pasilih? 

Jawaban 

Sejarahnya keturunan datu nenek moyang  

3. Apa sebab dilakukannya upacara balabuh pasilih? 

Jawaban 

Sakit demam, sakit perut dan selalu menangis anak saya waktu 

dibilang belabuh pasilih  

4. Bagaimana pelaksanaannya? 

Jawaban  

Pelaksanaanya dilakukan habis ashar sebelum magrib 

5. Apa saja perlengkapan yang digunakan dalam upacara malabuh 

pasilih? 

Jawaban  

Pisang, telur, ketan, hewan-hewan terbuat dari tepung 

6. Apa saja yang dibaca dalam upacara balabuh pasilih tersebut? 

Jawaban  
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Biasanya terdengar bacaan surah Al-fatihah setelah selesai baru 

membaca doa selamat 

7. Apakah semua undangan ikut membaca? 

Jawaban  

Tidak semua membaca kadang ada yang mengikuti 

8. Apakah bapak/ibu hafal dengan bacaan yang dibacakan oleh pemimpin 

upacara? 

Jawaban  

Iya, hafal  

9. Apakah bapak atau ibu mengerti dengan makna yang digunakan? 

Jawaban 

Maknanya menurut saya agar sembuh dari sakitnya 

10. Bagaimana bapak/ibu memaknai Al-Qur’an? 

Jawaban  

Al-Qur’an penyejuk hati 

11. Apakah bapak/ibu terbiasa membaca Al-Qur’an? 

Jawaban  

Iya 

Identitas informan 11 

Nama : Latifah  

Umur : 38 tahun 

Pekerjaan : Pedagang  
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Jenis kelamin : Perempuan 

Sebagai : Partisipan 

1. Apakah bapak/ibu mengikuti atau melaksanakan upacara malabuh pasilih? 

Jawaban  

Saya cuman pernah mengikuti 

2. Apakah bapak/ibu mengetahui sejarah upacara malabuh pasilih? 

Jawaban 

Saya sebenarnya kurang tahu sih, yang lebih tahu tanyakan kepada nini 

enor sebagai tetua adat dikampung ini  

3. Apa sebab dilakukannya upacara balabuh pasilih? 

Jawaban  

Biasanya kata orang ada yang sakit orang yang kena pingit 

4. Bagaimana pelaksanaannya? 

Jawaban  

Pelaksanaanya biasanya dilakukan ditempat pelaksana 

5. Apa saja perlengkapan yang digunakan dalam upacara malabuh pasilih? 

Jawaban  

Yang saya lihat didalam wadah ada bentuk-bentuk hewan dan juga ada 

telur serta lilin 

6. Apa saja yang dibaca dalam upacara balabuh pasilih tersebut? 

Jawaban  

Saya kurang mendengar pasti yang saya ingat Al-fatihah 

7. Apakah semua undangan ikut membaca? 
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Jawaban  

Kurang tahu juga biasanya say kalau mengikuti upacara saya juga ikut 

membaca kan tidak ada salahnya kalau kita membaca surah dalam Al-

Qur’an sebagai bentuk kebaikan 

8. Apakah bapak/ibu hafal dengan bacaan yang dibacakan oleh pemimpin 

upacara? 

Jawaban  

Iya  

9. Apakah bapak atau ibu mengerti dengan makna yang digunakan? 

Jawaban 

Maknanya bagi saya agar meraih kebaikan 

10. Bagaimana bapak/ibu memaknai Al-Qur’an? 

Jawaban  

Al-Qur’an sebagai obat penyembuh jiwa 

11. Apakah bapak/ibu terbiasa membaca Al-Qur’an? 

Jawaban  

Iya 

Identitas informan 12 

Nama : Dewi 

Umur : 22 tahun 

Pekerjaan : Ibu rumah tangga  

Jenis kelamin : Perempuan 
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Sebagai : Partisipan/pelaksana 

1. Apakah bapak/ibu mengikuti atau melaksanakan upacara malabuh 

pasilih? 

Jawaban  

 Saya pernah mengikuti dan juga melaksanakan 

2. Apakah bapak/ibu mengetahui sejarah upacara malabuh pasilih? 

Jawaban  

Kurang  tahu  

3. Apa sebab dilakukannya upacara balabuh pasilih? 

Jawaban  

Akibat anak saya sakit   

4. Bagaimana pelaksanaannya? 

Jawaban  

Dibuat macam-macam kue dan dilabuhkan kesungai 

5. Apa saja perlengkapan yang digunakan dalam upacara malabuh 

pasilih? 

Jawaban  

Tepung, wadah pohon rumbia dll  

6. Apa saja yang dibaca dalam upacara balabuh pasilih tersebut? 

Jawaban  

Biasanya terdengar bacaan surah Al-fatihah setelah selesai baru 

membaca doa selamat 

7. Apakah semua undangan ikut membaca? 
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Jawaban  

Tidak semua membaca kadang ada yang mengikuti 

8. Apakah bapak/ibu hafal dengan bacaan yang dibacakan oleh pemimpin 

upacara? 

Jawaban  

Iya, hafal  

9. Apakah bapak atau ibu mengerti dengan makna yang digunakan? 

Jawaban 

Maknanya menurut saya agar membuang penyakit  

10. Bagaimana bapak/ibu memaknai Al-Qur’an? 

Jawaban  

Al-Qur’an sebagai pedoman hidup 

11. Apakah bapak/ibu terbiasa membaca Al-Qur’an? 

Jawaban  

Iya 

Identitas informan 13 

Nama : Suraidah 

Umur : 36 tahun 

Pekerjaan : ibu rumah tangga  

Jenis kelamin : perempuan 

Sebagai : partisipan 
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1. Apakah bapak/ibu mengikuti atau melaksanakan upacara malabuh 

pasilih? 

Jawaban  

Iya, saya pernah mengikuti saja 

2. Apakah bapak/ibu mengetahui sejarah upacara malabuh pasilih? 

Jawaban  

Kurang tahu saya soalnya tidak bertanya-tanya 

3. Apa sebab dilakukannya upacara balabuh pasilih? 

Jawaban  

Ada yang sakit mungkin entah sakit apapun 

4. Bagaimana pelaksanaannya? 

Jawaban  

Dibuat macam-macam kue dan dilabuhkan kesungai 

5. Apa saja perlengkapan yang digunakan dalam upacara malabuh 

pasilih? 

Jawaban  

Saya melihat adonan dari tepung yang berbentuk hewan 

6. Apa saja yang dibaca dalam upacara balabuh pasilih tersebut? 

Jawaban  

Biasanya terdengar bacaan surah Al-fatihah setelah selesai baru 

membaca doa selamat 

7. Apakah semua undangan ikut membaca? 

Jawaban  
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Tidak semua membaca 

8. Apakah bapak/ibu hafal dengan bacaan yang dibacakan oleh pemimpin 

upacara? 

Jawaban  

Iya, hafal  

9. Apakah bapak atau ibu mengerti dengan makna yang digunakan? 

Jawaban 

Maknanya menurut saya selalu berdoa dan meminta kepada Allah swt 

10. Bagaimana bapak/ibu memaknai Al-Qur’an? 

Jawaban  

Al-Qur’an kitab suci  

11. Apakah bapak/ibu terbiasa membaca Al-Qur’an? 

Jawaban  

Iya 

Identitas informan 14 

Nama : Siti Asiah 

Umur : 50 tahun 

Pekerjaan : Ibu rumah tangga  

Jenis kelamin : Perempuan 

Sebagai : Partisipan 

1. Apakah bapak/ibu mengikuti atau melaksanakan upacara malabuh 

pasilih? 
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Jawaban  

Saya cuman pernah mengikuti saja  

2. Apakah bapak/ibu mengetahui sejarah upacara malabuh pasilih? 

Jawaban  

Tahu, akibat keturunan sejak zaman dahulu oleh nenek moyang yang 

masih dilaksanakan  

3. Apa sebab dilakukannya upacara balabuh pasilih? 

Jawaban  

Akibat bayi atau orang dewasa yang sakit 

4. Bagaimana pelaksanaannya? 

Jawaban  

Dibuat macam-macam kue dan dilabuhkan kesungai 

5. Apa saja perlengkapan yang digunakan dalam upacara malabuh 

pasilih? 

Jawaban  

Tepung, wadah pohon rumbia dll  

6. Apa saja yang dibaca dalam upacara balabuh pasilih tersebut? 

Jawaban  

Biasanya terdengar bacaan surah Al-fatihah setelah selesai baru 

membaca doa selamat 

7. Apakah semua undangan ikut membaca? 

Jawaban  

Tidak semua membacakan 
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8. Apakah bapak/ibu hafal dengan bacaan yang dibacakan oleh pemimpin 

upacara? 

Jawaban  

Iya, hafal  

9. Apakah bapak atau ibu mengerti dengan makna yang digunakan? 

Jawaban 

Maknanya menurut saya agar membuang penyakit  

10. Bagaimana bapak/ibu memaknai Al-Qur’an? 

Jawaban  

Al-Qur’an kitab suci  

11. Apakah bapak/ibu terbiasa membaca Al-Qur’an? 

Jawaban  

Iya 

Identitas informan 15 

Nama : Maryam 

Umur : 50 tahun 

Pekerjaan : Ibu rumah tangga  

Jenis kelamin : Perempuan 

Sebagai : Partisipan/pelaksana 

1. Apakah bapak/ibu mengikuti atau melaksanakan upacara malabuh 

pasilih? 

Jawaban  
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Iya, saya pernah mengikuti dan juga melaksanakan 

2. Apakah bapak/ibu mengetahui sejarah upacara malabuh pasilih? 

Jawaban  

Tahu, keturunan nini datu bahari 

3. Apa sebab dilakukannya upacara balabuh pasilih? 

Jawaban  

Akibat cucu saya sakit dan muntah darah  

4. Bagaimana pelaksanaannya? 

Jawaban  

Dibuat macam-macam kue dan dilabuhkan kesungai 

5. Apa saja perlengkapan yang digunakan dalam upacara malabuh 

pasilih? 

Jawaban  

Tepung, wadah pohon rumbia, lalu psang dan sebagainya 

6. Apa saja yang dibaca dalam upacara balabuh pasilih tersebut? 

Jawaban  

Biasanya ada bacaan surah Al-fatihah setelah selesai baru membaca 

doa selamat 

7. Apakah semua undangan ikut membaca? 

Jawaban  

Tidak semua membaca kadang ada yang mengikuti 

8. Apakah bapak/ibu hafal dengan bacaan yang dibacakan oleh pemimpin 

upacara? 
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Jawaban  

Iya, hafal  

9. Apakah bapak atau ibu mengerti dengan makna yang digunakan? 

Jawaban 

Maknanya menurut saya agar membuang penyakit yang ada tadi  

10. Bagaimana bapak/ibu memaknai Al-Qur’an? 

Jawaban  

Al-Qur’an kitab suci umat manusia 

11. Apakah bapak/ibu terbiasa membaca Al-Qur’an? 

Jawaban  

Iya 

Identitas informan 16 

Nama : Nor Lia 

Umur : 25 tahun 

Pekerjaan : Ibu rumah tangga  

Jenis kelamin : Perempuan 

Sebagai : Partisipan/pelaksana 

1. Apakah bapak/ibu mengikuti atau melaksanakan upacara malabuh 

pasilih? 

Jawaban  

Iya, saya pernah mengikuti dan juga melaksanakan 

2. Apakah bapak/ibu mengetahui sejarah upacara malabuh pasilih? 
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Jawaban  

Kurang tahu saya cuman mengikuti apa yang dibilang saja 

3. Apa sebab dilakukannya upacara balabuh pasilih? 

Jawaban  

Akibat anak saya sakit demam 

4. Bagaimana pelaksanaannya? 

Jawaban  

Dibuat macam-macam kue yang berbentuk hewan dan dilabuhkan 

kesungai 

5. Apa saja perlengkapan yang digunakan dalam upacara malabuh 

pasilih? 

Jawaban  

Tepung, wadah dari pohon rumbia, pisang, uang, cerutu, dan ada lain 

saya kurang ingat lagi 

6. Apa saja yang dibaca dalam upacara balabuh pasilih tersebut? 

Jawaban  

Ada bacaan surah Al-fatihah setelah selesai baru membaca doa selamat 

7. Apakah semua undangan ikut membaca? 

Jawaban  

Tidak semua membaca 

8. Apakah bapak/ibu hafal dengan bacaan yang dibacakan oleh pemimpin 

upacara? 

Jawaban  
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Iya, hafal  

9. Apakah bapak atau ibu mengerti dengan makna yang digunakan? 

Jawaban 

Maknanya menurut saya agar selalu diberikan keberkahan 

10. Bagaimana bapak/ibu memaknai Al-Qur’an? 

Jawaban  

Al-Qur’an sebagai petunjuk bagi manusia 

11. Apakah bapak/ibu terbiasa membaca Al-Qur’an? 

Jawaban  

Iya alhamdulillah 
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