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DAFTAR TERJEMAH 

 

No. Kutipan/Surah Ayat Hal Terjemah 

1. Q.S al-Alaq [96] 1-5 3 1. Bacalah dengan (menyebut) 

nama Tuhanmu yang 

menciptakan, 

2. Dia telah menciptakan 

manusia dari segumpal darah. 

3. Bacalah, dan Tuhanmulah 

Yang Maha Mulia. 

4. Yang mengajar (manusia) 

dengan pena, 

5. Dia mengajar kepada manusia 

apa yang tidak diketahuinya. 

2.  Q.S al-Muddatsir 

[74] 

1-3 3 1. Wahai orang yang berkemul 

(berselimut)! 

2. Bangunlah, lalu berilah 

peringatan! 

3. Dan agungkanlah Tuhanmu, 

3. Q.S asy-Syu’ara 

[26] 

74 12 “Mereka menjawab: "(Bukan Karena 

itu) Sebenarnya kami mendapati 

nenek moyang kami berbuat 

demikian.” 

4. Q.S an-Nahl [16] 64 33 “Dan Kami tidak menurunkan 

kepadamu al-Kitab (Alquran) ini, 

melainkan agar kamu dapat 

menjelaskan kepada mereka apa yang 

mereka perselisihkan itu dan menjadi 

petunjuk dan rahmat bagi kaum yang 

beriman”. 

5. Q.S an-Nisa [4] 80 34 “Barangsiapa yang mentaati Rasul itu, 

Sesungguhnya ia telah mentaati 

Allah...” 

6.  Q.S al-Hashr [59] 7 34 “...Dan apa yang diberikan Rasul 

kepadamu, Maka terimalah. Dan apa 

yang dilarangnya bagimu, Maka 

tinggalkanlah...” 

7. Q.S al-Hujurat [49] 13 178 “Hai manusia, Sesungguhnya Kami 

menciptakan kamu dari seorang laki-

laki dan seorang perempuan dan 

menjadikan kamu berbangsa-bangsa 

dan bersuku-suku supaya kamu saling 

kenal-mengenal. Sesungguhnya orang 

yang paling mulia diantara kamu 

disisi Allah ialah orang yang paling 
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taqwa diantara kamu. Sesungguhnya 

Allah Maha mengetahui lagi Maha 

Mengenal” 

8. Q.S al-Baqarah [2] 235 183 “Dan tidak ada dosa bagi kamu 

meminang wanita-wanita itu dengan 

sindiran atau kamu Menyembunyikan 

(keinginan mengawini mereka) dalam 

hatimu. Allah mengetahui bahwa 

kamu akan menyebut-nyebut mereka, 

dalam pada itu janganlah kamu 

Mengadakan janji kawin dengan 

mereka secara rahasia, kecuali sekedar 

mengucapkan (kepada mereka) 

Perkataan yang ma'ruf. dan janganlah 

kamu ber'azam (bertetap hati) untuk 

beraqad nikah, sebelum habis 

'iddahnya. dan ketahuilah bahwasanya 

Allah mengetahui apa yang ada dalam 

hatimu; Maka takutlah kepada-Nya, 

dan ketahuilah bahwa Allah Maha 

Pengampun lagi Maha Penyantun”. 

9. Q.S an-Nisa [4] 21 186 “Bagaimana kamu akan 

mengambilnya kembali, Padahal 

sebagian kamu telah bergaul 

(bercampur) dengan yang lain sebagai 

suami-isteri. dan mereka (isteri-

isterimu) telah mengambil dari kamu 

Perjanjian yang kuat”. 

10. Q.S an-Nisa [4] 1 186 “Hai sekalian manusia, bertakwalah 

kepada Tuhan-mu yang telah 

menciptakan kamu dari seorang diri, 

dan dari padanya Allah menciptakan 

isterinya; dan dari pada keduanya 

Allah memperkembang biakkan laki-

laki dan perempuan yang banyak. dan 

bertakwalah kepada Allah yang 

dengan (mempergunakan) nama-Nya 

kamu saling meminta satu sama lain, 

dan (peliharalah) hubungan 

silaturrahim. Sesungguhnya Allah 

selalu menjaga dan mengawasi 

kamu”. 

11. Q.S an-Nisa [4] 4 188 “Berikanlah maskawin (mahar) 

kepada wanita (yang kamu nikahi) 

sebagai pemberian dengan penuh 
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kerelaan. Kemudian jika mereka 

menyerahkan kepada kamu sebagian 

dari maskawin itu dengan senang hati, 

Maka makanlah (ambillah) pemberian 

itu (sebagai makanan) yang sedap lagi 

baik akibatnya”. 

12. Q.S at-Taubah [10] 71 192 “Dan orang-orang yang beriman, 

lelaki dan perempuan, sebahagian 

mereka (adalah) menjadi penolong 

bagi sebahagian yang lain. mereka 

menyuruh (mengerjakan) yang 

ma’ruf, mencegah dari yang munkar, 

mendirikan shalat, menunaikan zakat 

dan mereka taat pada Allah dan 

Rasul-Nya. mereka itu akan diberi 

rahmat oleh Allah; Sesungguhnya 

Allah Maha Perkasa lagi Maha 

Bijaksana”. 

13. Hadis Rasulullah 

Saw. 

[HR. Bukhari] 

 192 “Seorang mukmin terhadap mukmin 

lainnya seumpama bangunan saling 

mengokohkan satu dengan yang lain. 

(Kemudian Rasulullah saw. 

merapatkan jari-jari tangan beliau)”.  

14. Hadis Rasulullah 

Saw. 

[HR. Bukhari] 

 198 “Telah bercerita kepada kami 

Musaddad telah bercerita kepada kami 

Yahya dari Syu'bah dari Qatadah dari 

'Abdullah bin Abu 'Utbah dari Abu 

Sa'id Al Khudriy radliallahu 'anhu 

berkata; "Nabi shallallahu 'alaihi 

wasallam adalah orang yang lebih 

pemalu dari pada anak gadis perawan 

yang dipingit di kamarnya". Telah 

bercerita kepadaku Muhammad bin 

Basysyar telah bercerita kepada kami 

Yahya dan Ibnu Mahdiy keduanya 

berkata telah bercerita kepada kami 

Syu'bah seperti hadits ini; "Dan 

apabila beliau tidak menyukai sesuatu 

maka dapat dikenali dari wajah 

beliau". 

15. Q.S an-Nisa [4] 29 201 “...dan janganlah kamu membunuh 

dirimu. Sesungguhnya Allah adalah 

Maha Penyayang kepadamu.” 

16. Hadis Rasulullah 

Saw. 

 203 “...Ada seseorang yang bertanya, 

“Bagaimana dengan seorang yang 
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[HR. Muslim] suka memakai baju dan sandal yang 

bagus?” Beliau menjawab, 

“Sesungguhnya Allah itu indah dan 

menyukai keindahan...”  

17. QS. an-Nur [24] 31 205 “Katakanlah kepada wanita yang 

beriman: "Hendaklah mereka 

menahan pandangannya, dan 

kemaluannya, dan janganlah mereka 

Menampakkan perhiasannya, kecuali 

yang (biasa) nampak dari padanya. 

dan hendaklah mereka menutupkan 

kain kudung kedadanya, dan 

janganlah Menampakkan 

perhiasannya kecuali kepada suami 

mereka, atau ayah mereka, atau ayah 

suami mereka, atau putera-putera 

mereka, atau putera-putera suami 

mereka, atau saudara-saudara laki-laki 

mereka, atau putera-putera saudara 

lelaki mereka, atau putera-putera 

saudara perempuan mereka, atau 

wanita-wanita Islam, atau budak- 

budak yang mereka miliki, atau 

pelayan-pelayan laki-laki yang tidak 

mempunyai keinginan (terhadap 

wanita) atau anak-anak yang belum 

mengerti tentang aurat wanita. dan 

janganlah mereka memukulkan 

kakinyua agar diketahui perhiasan 

yang mereka sembunyikan. dan 

bertaubatlah kamu sekalian kepada 

Allah, Hai orang-orang yang beriman 

supaya kamu beruntung.” 

18. QS. al-Baqarah [2] 222 208 “... Sesungguhnya Allah menyukai 

orang-orang yang bertaubat dan 

menyukai orang-orang yang 

mensucikan diri...” 

19. QS. an-Naml [27] 40 215 “iapun berkata: "Ini Termasuk kurnia 

Tuhanku untuk mencoba aku Apakah 

aku bersyukur atau mengingkari (akan 

nikmat-Nya). dan Barangsiapa yang 

bersyukur Maka Sesungguhnya Dia 

bersyukur untuk (kebaikan) dirinya 

sendiri dan Barangsiapa yang ingkar, 

Maka Sesungguhnya Tuhanku Maha 
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Kaya lagi Maha Mulia". 

20. QS. al-Baqarah [2] 276 217 “Allah memusnahkan Riba dan 

menyuburkan sedekah. Dan Allah 

tidak menyukai setiap orang yang 

tetap dalam kekafiran, dan selalu 

berbuat dosa”. 

21. QS. al-A’raf [7] 31 217 “Hai anak Adam, pakailah pakaianmu 

yang indah di Setiap (memasuki) 

mesjid, Makan dan minumlah, dan 

janganlah berlebih-lebihan. 

Sesungguhnya Allah tidak menyukai 

orang-orang yang berlebih-lebihan.” 

22. QS. an-Nur [24] 31 218 “....dan janganlah mereka 

Menampakkan perhiasannya, kecuali 

yang (biasa) nampak dari padanya. 

dan hendaklah mereka menutupkan 

kain kudung kedadanya, dan 

janganlah Menampakkan 

perhiasannya kecuali kepada suami 

mereka, atau ayah mereka, atau ayah 

suami mereka, atau putera-putera 

mereka...” 

23. QS. al-Fathir [35] 29 221 “Sesungguhnya orang-orang yang 

selalu membaca kitab Allah dan 

mendirikan shalat dan menafkahkan 

sebahagian dari rezeki yang Kami 

anugerahkan kepada mereka dengan 

diam-diam dan terang-terangan, 

mereka itu mengharapkan perniagaan 

yang tidak akan merugi”. 

24. Hadis Rasulullah 

Saw. 

[HR. Ahmad] 

 221 “Rasulullah shallallahu ‘alaihi 

wasallam bersabda: “Bacalah 

Alquran. Sebab, ia akan datang 

memberikan syafaat pada hari Kiamat 

kepada pemilik (pembaca, pengamal)-

nya”. 

25. Hadis Rasulullah 

Saw. 

[HR. Tirmidzi] 

 222 “Dari ‘Abdullah ibn Mas‘ud, 

Rasulullah shallallahu ‘alaihi 

wasallam bersabda: “Siapa saja 

membaca satu huruf dari Kitabullah 

(Alquran), maka dia akan mendapat 

satu kebaikan. Sedangkan satu 

kebaikan dilipatkan kepada sepuluh 

semisalnya. Aku tidak mengatakan 

alif lâm mîm satu huruf. Akan tetapi, 
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alif satu huruf, lâm satu huruf, dan 

mîm satu huruf”. 

26. QS. al-Baqarah [2] 4 223 “Dan mereka yang beriman kepada 

kitab (Alquran) yang telah diturunkan 

kepadamu dan Kitab-Kitab yang telah 

diturunkan sebelummu, serta mereka 

yakin akan adanya (kehidupan) 

akhirat”. 

27. QS. al-Baqarah [2] 2 224 “Kitab (Alquran) ini tidak ada 

keraguan padanya; petunjuk bagi 

mereka yang bertakwa”. 

28. Hadis Rasulullah 

Saw. 

[HR. al-Hakim] 

 224 “Telah aku tinggalkan kepada kalian 

dua pusaka. Jika kalian berpegang 

teguh padanya, kalian tidak akan 

tersesat selama-lamanya, yaitu Kitab 

Allah (Alquran) dan Sunah Rasul-

Nya”. 

29. QS. an-Nisa [4] 136 224 “Wahai orang-orang yang beriman, 

tetaplah beriman kepada Allah dan 

Rasul-Nya dan kepada kitab yang 

Allah turunkan kepada Rasul-Nya 

serta kitab yang Allah turunkan 

sebelumnya...” 

30. Hadis Rasulullah 

Saw. 

[HR. al-Tirmidzi] 

 228 ”Ahmad bin Mani’ telah menceritakan 

pada kami, Yazid bin Harun telah 

menceritakan pada kami, Isa bin 

Maimun al-Anshori telah 

mengkhabarkan dari Qosim bin 

Muhammad, dari Aisyah berkata: 

Rasulullah SAW bersabda: 

umumkanlah pernikahan ini! 

Rayakanlah di dalam masjid. Dan 

pukullah alat musik rebana untuk 

memeriahkan (acara) nya.” 

31. QS. az-Zumar [39] 66 229 “Karena itu, Maka hendaklah Allah 

saja kamu sembah dan hendaklah 

kamu Termasuk orang-orang yang 

bersyukur”. 

32. QS. al-Maidah [5] 2 234 “...Dan tolong-menolonglah kamu 

dalam (mengerjakan) kebaikan dan 

takwa, dan jangan tolong-menolong 

dalam berbuat dosa dan pelanggaran. 

Dan bertakwalah kamu kepada Allah, 

sesungguhnya Allah amat berat siksa-

Nya”. 



265 
 

No. Kutipan/Surah Ayat Hal Terjemah 

33. Hadis Rasulullah 

Saw. 

[HR. Muslim] 

 235 ”Barangsiapa menolong saudaranya, 

maka Allah akan selalu 

menolongnya”. 

34. QS. ar-Ra’ad [13] 21 235 “Dan orang-orang yang 

menghubungkan apa-apa yang Allah 

perintahkan supaya dihubungkan, dan 

mereka takut kepada Tuhannya dan 

takut kepada hisab yang buruk”. 

35. QS. al-Baqarah [2] 152 240 “Karena itu, ingatlah kamu kepada-Ku 

niscaya aku ingat (pula) kepadamu, 

dan bersyukurlah kepada-Ku, dan 

janganlah kamu mengingkari 

(nikmat)-Ku”. 

36. Hadis Rasulullah 

Saw. 

[HR. Muslim] 

 240 “Seorang mukmin itu sungguh 

menakjubkan, karena setiap 

perkaranya itu baik. Namun tidak 

akan terjadi demikian kecuali pada 

seorang mu’min sejati. Jika ia 

mendapat kesenangan, ia bersyukur, 

dan itu baik baginya. Jika ia tertimpa 

kesusahan, ia bersabar, dan itu baik 

baginya”. 

37. QS. al-Baqarah [2] 177 241 “...dan memberikan harta yang 

dicintainya kepada kerabatnya,...” 

38. Hadis Rasulullah 

Saw. 

[HR. Tirmidzi] 

 241 “Sedekah kepada orang miskin 

hanyalah sedekah, sedangkan sedekah 

kepada kerabat akan mendapatkan dua 

ganjaran, yaitu ganjaran sedekah dan 

ganjaran silaturahim”.  

39. QS. al-Baqarah [2] 186 242 “Dan apabila hamba-hamba-Ku 

bertanya kepadamu tentang Aku, 

Maka (jawablah), bahwasanya aku 

adalah dekat. Aku mengabulkan 

permohonan orang yang berdoa 

apabila ia memohon kepada-Ku, 

Maka hendaklah mereka itu 

memenuhi (segala perintah-Ku) dan 

hendaklah mereka beriman kepada-

Ku, agar mereka selalu berada dalam 

kebenaran”. 

40. QS. Yasin [36] 35 244 “Supaya mereka dapat Makan dari 

buahnya, dan dari apa yang 

diusahakan oleh tangan mereka. Maka 

Mengapakah mereka tidak 

bersyukur?” 
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41. QS. an-Nisa [4] 1 246 “dan bertakwalah kepada Allah yang 

dengan (mempergunakan) nama-Nya 

kamu saling meminta satu sama lain, 

dan (peliharalah) hubungan 

silaturrahim. Sesungguhnya Allah 

selalu menjaga dan mengawasi kamu. 

42. QS. al-Hujurat [49] 10 246 “Orang-orang beriman itu 

Sesungguhnya bersaudara. sebab itu 

damaikanlah (perbaikilah hubungan) 

antara kedua saudaramu itu dan 

takutlah terhadap Allah, supaya kamu 

mendapat rahmat.” 

43. QS. asy-Syura [42] 23 246 “Itulah (karunia) yang (dengan itu) 

Allah menggembirakan hamba- 

hamba-Nya yang beriman dan 

mengerjakan amal yang saleh. 

Katakanlah: "Aku tidak meminta 

kepadamu sesuatu upahpun atas 

seruanku kecuali kasih sayang dalam 

kekeluargaan". dan siapa yang 

mengerjakan kebaikan akan Kami 

tambahkan baginya kebaikan pada 

kebaikannya itu. Sesungguhnya Allah 

Maha Pengampun lagi Maha 

Mensyukuri”. 

44. Hadis Rasulullah 

Saw. 

[HR. Muslim] 

 247 “Barangsiapa yang senang diluaskan 

rezekinya dan dipanjangkan umurnya, 

maka hendaklah ia menyambung 

hubungan silaturahmi”.  
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DAFTAR RIWAYAT HIDUP 

 
1. Nama Lengkap : Norhabibah 

2. Tempat dan Tanggal Lahir : Guntung Papuyu, 09 Agustus 1998 

3. Agama : Islam 

4. Kebangsaan : Indonesia 

5. Status Perkawinan : Belum Kawin 

6. Alamat : Jl. Pahlawan, Desa Guntung Papuyu, RT. 02, 

RW. 01, No. 54 Kecamatan Gambut,  

Kabupaten Banjar, Kalimantan Selatan 

 

7. Pendidikan 

     

   

: 

 

 

a. SDN Guntung Papuyu (2010) 

b. MTsN 1 Gambut (2013) 

c. MAN 1 Martapura (2016) 

d. S1-PAI UIN Antasari Banjarmasin (2020) 

8. Orang Tua 

    Ayah 

    Nama 

    Pekerjaan 

    Alamat 

 

 

    Ibu 

    Nama 

    Pekerjaan 

    Alamat 

 

 

: 

: 

: 

 

 

 

: 

: 

: 

 

 

 

 

 

Suriansyah 

Buruh Tani 

Jl. Pahlawan, Desa Guntung Papuyu, RT. 02, 

RW. 01, No. 54 Kecamatan Gambut,  

Kabupaten Banjar, Kalimantan Selatan 

 

Maimunah 

Ibu Rumah Tangga 

Jl. Pahlawan, Desa Guntung Papuyu, RT. 02, 

RW. 01, No. 54 Kecamatan Gambut,  

Kabupaten Banjar, Kalimantan Selatan 

9. Pengalaman Kerja : a. GTT di SDN Gambut 2 

b. Guru Pengganti di MAN 2 Kota Banjarmasin 

10. Daftar Karya Ilmiah :  

a. Nilai-Nilai Pendidikan Islam dalam Budaya Batamat Alquran di Desa 

Guntung Papuyu Kecamatan Gambut Kabupaten Banjar (Skripsi 2020) 

b. Sejarah Pemikiran dan Peradaban Islam Masa Kenabian (Jurnal 2022) 

c. Pengembangan Sumber Belajar dengan Menggunakan Media Massa 

(Jurnal 2022). 

 

 
       Banjarmasin, 20 November 2022 

                                                                               Penulis, 

 

 

 

                          
                                           Norhabibah                                         
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Lampiran 1. Pedoman Wawancara 

Mempelai Pengantin: 

1. Ritualitas apa saja yang masih dilaksanakan sebelum perkawinan? 

2. Ritualitas apa saja yang masih dilaksanakan saat berlangsungnya 

perkawinan? 

3. Ritualitas apa saja yang masih dilaksanakan sesudah acara 

perkawinan? 

4. Apa saja alat dan bahan yang harus dipersiapkan dalam pelaksanaan 

ritualitas sebelum, saat berlangsung dan sesudah perkawinan? 

5. Bagaimana prosesi pelaksanaan ritualitas sebelum perkawinan 

tersebut? 

6. Bagaimana prosesi pelaksanaan ritualitas saat berlangsungnya 

perkawinan tersebut? 

7. Bagaimana prosesi pelaksanaan ritualitas sesudah perkawinan 

tersebut? 

Tokoh Adat: 

1. Kenapa berbagai ritualitas perkawinan tersebut masih sering 

dilaksanakan? 

2. Apakah ada makna filosofi atau nilai-nilai yang diinginkan dari semua 

ritualitas perkawinan yang dilaksanakan?  

3. Apakah ada makna filosofi atau nilai-nilai yang diinginkan dari semua 

peralatan dan bahan yang digunakan dalam acara ritualitas sebelum, 

saat berlangsung dan sesudah perkawinan tersebut? 
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4. Bagaimana asal mula terbentuknya atau yang melatar belakangi dari 

ritualitas perkawinan tersebut?  

5. Apakah ada pergeseran dari ritualitas upacara perkawinan tersebut dari 

dulu sampai sekarang?  

6. Apakah semua rangkaian upacara yang terdapat didalam ritualitas 

perkawinan tersebut perlu dilestarikan?, jika iya mengapa?  

7. Apakah berbagai ritualitas perkawinan tersebut merupakan budaya 

nenek moyang zaman dulu yang diwariskan secara turun-temurun? 

Tokoh Agama: 

1. Apa tujuan dilaksanakannya berbagai ritualitas perkawinan tersebut?  

2. Bagaimana pandangan bapak/ibu terhadap berbagai ritualitas 

perkawinan tersebut?  

3. Apakah ada makna filosofi atau nilai-nilai Islam yang diinginkan dari 

semua ritualitas perkawinan yang dilaksanakan?  

4. Apakah ada makna filosofi atau nilai-nilai Islam yang diinginkan dari 

semua peralatan dan bahan yang digunakan dalam acara ritualitas 

sebelum, saat berlangsung dan sesudah perkawinan tersebut? 

5. Apakah berbagai ritualitas perkawinan tersebut dan seluruh rangkaian 

upacara yang dilaksanakan bertentangan dengan syariat Islam dan 

norma Islam?  

6. Menurut bapak/ibu bagaimana jika ada ritual perkawinan yang 

bertentangan dengan syariat dan norma Islam, apakah tetap 

dilaksanakan atau dihilangkan? 
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Lampiran 2. Pedoman Observasi 

1. Melihat secara langsung proses pelaksanaan ritualitas sebelum, saat 

berlangsung dan sesudah perkawinan yang ada di Kecamatan Gambut 

Kabupaten Banjar. 

2. Melihat secara langsung alat dan bahan yang digunakan dalam acara 

ritualitas sebelum, saat berlangsung dan sesudah perkawinan yang ada 

di Kecamatan Gambut Kabupaten Banjar. 

3. Mengamati keagamaan masyarakat di Kecamatan Gambut Kabupaten 

Banjar. 

4. Mengamati sosial budaya masyarakat di Kecamatan Gambut 

Kabupaten Banjar. 
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Lampiran 3. Pedoman Dokumentasi 

1. Data tentang Gambaran Umum Lokasi Penelitian. 

2. Data tentang Jumlah Penduduk di Kecamatan Gambut Kabupaten 

Banjar. 

3. Data tentang Keadaan Sarana dan Fasilitas pada Lokasi Penelitian. 

4. Data tentang Lembaga Sosial di Kecamatan Gambut Kabupaten 

Banjar. 
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Lampiran 4. Catatan Konsultasi Bimbingan Tesis 
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Lampiran 5. Surat-Surat Keterangan Penelitian 
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Lampiran 6. Foto-Foto Kegiatan Riset 

 
Ritualitas Banikahan (Akad Nikah) di KUA Kec. Gambut 
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Ritualitas Baantaran Jujuran, Patalian, dan Panggiring (Penyerahan Pemberian) 

  

Baantaran Jujuran, Patalian, dan Panggiring (Penyerahan Pemberian)  
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Ritualitas Bapacar atau Bainai (Menghias/Mewarnai Kuku) 

  

Baantaran Jujuran, Patalian, dan Panggiring (Penyerahan Pemberian)  

 

Alat & Bahan pada Ritualitas Bagusuk dan Batimung (Luluran dan Mandi Uap) 

  

Baantaran Jujuran, Patalian, dan Panggiring (Penyerahan Pemberian)  
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Ritualitas Bamandi-mandi atau Bapapai (Siraman/Mandi) 

  

Baantaran Jujuran, Patalian, dan Panggiring (Penyerahan Pemberian)  
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Ritualitas Batapung Tawar (Selamatan sebagai Penebus) 

  

Baantaran Jujuran, Patalian, dan Panggiring (Penyerahan Pemberian)  

 

Alat & Bahan pada Ritualitas Batapung Tawar (Selamatan sebagai Penebus) 

  

Baantaran Jujuran, Patalian, dan Panggiring (Penyerahan Pemberian)  

 



293 
 

 

 

Ritualitas Batamat Alquran  (Khataman Alquran) 

  

Baantaran Jujuran, Patalian, dan Panggiring (Penyerahan Pemberian)  
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Ritualitas Baaruh atau Bapangantinan  (Walimah/Pesta Perkawinan) 

  

Baantaran Jujuran, Patalian, dan Panggiring (Penyerahan Pemberian)  
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Ritualitas Batatai (Bersanding) di Patataian/Pelaminan 

  

Baantaran Jujuran, Patalian, dan Panggiring (Penyerahan Pemberian)  
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Wawancara dengan Tokoh Adat 

  

Baantaran Jujuran, Patalian, dan Panggiring (Penyerahan Pemberian)  

 

Wawancara dengan Mempelai Pengantin 

  

Baantaran Jujuran, Patalian, dan Panggiring (Penyerahan Pemberian)  
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Wawancara dengan Tokoh Adat 

  

Baantaran Jujuran, Patalian, dan Panggiring (Penyerahan Pemberian)  

 

Wawancara dengan Tokoh Agama 

  

Baantaran Jujuran, Patalian, dan Panggiring (Penyerahan Pemberian)  

 



298 
 

 

 

Wawancara dengan Tokoh Adat 

  

Baantaran Jujuran, Patalian, dan Panggiring (Penyerahan Pemberian)  

 

Wawancara dengan Tokoh Agama 

  

Baantaran Jujuran, Patalian, dan Panggiring (Penyerahan Pemberian)  

 


