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ABS'I'RAK

I'enelitian ini beftuiuan untuk mengetahui gambaran lentang
perkcmbangan o.1ilame.n v)olimomo pakaian adat pengantin wanita di Kecamatan
-lapa Kabupaten Bone Bolango Propinsi Corontalo diliniau dari bcntuk dan

makna. Dengan adanya data tersebut dapat mcmbcrikan sajian dokumen sebaga;

upaya untuk mclestarikan khasanah budaya bcrupa ornamer wolimomo pakaian

adat pengantin wanita di Tapa.

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif yang bcrsifat deskriptil
sobjck penelititan adalah pakaian adat pengantin \|a.nil! volimontu di Tapa
dengan objek penelitian. omamen pakaian adal pengantin wanita
,olinlomoditinjal dari bcntuk dan makna. Data dikumpulkan dengan cara

obsewasi, wawancara dan dokumcntasi. Data di analisis dengan mcrcduksi data.

penyiliian data, dan verifikasi data.

I'enelitian ini memperoleh hasil yang bcrupa temsan-temuan sebagai

bcrikrt'. 1\ Itrolim(rno Pakaian adat wanita terdiri dari empat bagian yaitu baju
atau kebaya memiliki lidah (tamhi'o), bide at6u alunbu. vubb, dan riunthi
dcngan tempat penggunaanya yang berbeda; 2) Dari kecmpat bagian olimomo
pakaian adat wanita didorrinasi oleh dua bentuk molifyaitu motifkuncup bunga
belum mckar dan daun sukun; 3) Makna bentuk motif omamen kuncup bunga
yang belum mekar adalah kcsucian, sedangkan bentuk motifornamen daun sukun
b(rmrkna mcnga)omi atau atau melindunfi.

Kalakunci: ornamen nolimomo pakdian adal pogantin h)anita, tinjauan benluk
dan malout


