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DAFTAR INFORMAN 

Daftar nama nama responden yang di wawancarai oleh peneliti  

No Nama Umur Alamat Pekerjaan Status Pendidi

kan 

formal 

terakhir 

1 KH. 

Muslih 

52 kripik Guru 

madin 

Menikah SD 

2 Ibu nyai 

amin 

khudhori 

59 Kebon 

arum 

Swasta Menikah SMP 

3 Bpk 

karmuni 

63 Bener Tani Menikah SD 

4 Ibu 

asmaiyah 

45 Karangso

no 

Dukun 

bayi 

Menikah SD 

5 Ust. 

Sunarto 

65 jatirogo Swasta Menikah SD 

6 Kh 

Muhamm

ad afif 

36 kaligawe Guru Menikah SMA 

7 Kh su’udi 52 Gebang Mubalig Menikah SMP 

 

 

Tokoh masyarakat Desa Tridonorejo Kecamatan Bonang Kabupaten Demak 

No Nama Usia  Peran  

1 Syeni Kalistyo 42 Kepala Desa  

2 Saiful Mujib 33 Kepala Dusun 

3 H.Nur Efendi 50 Tokoh Agama 

 

TRANSKIP WAWANCARA 
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Tanggal: 28 desember 2019 

I. Identitas Pribadi 

Nama: KH. Muslih 

Jenis Kelamin: Laki-laki 

Umur: 52 Tahun 

Pendidikan: SD 

II. Pertanyaan dan Jawaban 

1. Pertanyaan pertama yang di tanyakan peniliti ialah bagaiamana 

pendapat tahun duda menurut bapak, dari pertanyaan pertama 

peneliti mendapatakan hasil bahwasanya: 

Nak menurutku yo nang seng di arani tahun dudo yoiku tahun 

seng rak duwe pasangan semono ugo kyok tahun iki tahun seng 

gak duwe pasangan, lah tahun dudo iku onone mung sewindu 

sepisan yoiku wolong tahun sepisan seng di arani tahun dudo,lha 

sewindu iu ono loro nang seloso pahing karo senin kliwon, sebab 

seloso pahing iku rak ono pasangane karo senen kliwon. Asline 

dino dino kabeh iku ono pasangane kabeh nang contone jum’at 

wage pasangane yo karo rebo wage, ahad pon iku yo ono 

pasangane yoiku jum’at pon lan setu legi pasangane karo kemis 

legi lan sak piturute nang sak ilingku yo iku tok nang hehehe, yo 

iku mulane di arani tahun dudo goro goro tahun seng rak duwe 

pasangan. coro ngene nang asline ki yo jenenge gak tahun duda 

cuman tahunseng gak duwe pasangan kan tahun seng liyane kan 

ono pasanagane utowo ono gatuk.ane kyok jum’at wage karo 

rebo wage teros nak ahad pon yo karo jum’at pon podo pon’e 

ngono loo lha nek seloso pahing karo senen kliwopn iku ki gak 

ono pasangane mulane iku di arani tahun dudo sak ngertiku 

mung iku tok nang 
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(Kalau menurut saya yang dikatakan tahun Duda yaitu tahun yang 

tidak mempunyai pasangan begitu juga seperti tahun ini tahun 

yang tidak mempunyai pasangan, adanya tahun duda itu Satu 

Windu satu kali yaitu 8 tahun sekali yang dinamakan tahun duda 

sewindu itu ada dua selasa Pahing karo Senin Kliwon, semua hari 

itu ada pasangannya semua contoh Jumat Wage pasangannya 

sama Rabu wage, Ahad Pon pasangannya Jumat Pon dan sabtu 

Legi pasangannya sama Kemis Legi dan Seterusnya saya lupa 

hehe, dan itu yang dikatakan tahun duda gara-gara tahun yang 

tidak mempunyai pasangan.seperti di sini aslinya namanya tahun 

duda itu cuman tahun yang tidak mempunyai pasangan tahun 

yang lainnya kan ada pasangannya seperti halnya Jumat Wage 

karo rabu wage selanjutnya kalau Ahad pon sama Jumat Pon 

sama-sama Pon nya kalau selasa pahing sama Senin Kliwon itu 

nggak ada pasangannya itulah yang dikatakan tahun duda 

sepengetahuan saya itu saja). 

2. Pertanyaan kedua yang di tanyakan peneliti kepada responden 

adalah apakah mempercayai adanya tahun duda khusunya tahun ini 

Nak aku si percoyo-percoyo wae nang, masalahe mbah-mbah ku 

teros pak aku ndek ben yo ngomongi aku nak pengen nikah ojo 

neng tahun dudo nang, muni ngono cuman yo lali mboh tahun 

kapan 

(saya percaya-percaya aja nang masalahnya mbah-mbah saya dan 

bapak saya bilang ke aku kalo pengen menikah jangan di tahun 
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duda nang, cuman mengatakan begitu aja saya lupa tahun kapan 

itu bilangnya) 
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TRANSKIP WAWANCARA 

Tanggal: 2 Januari 2020 

I. Identitas Pribadi 

Nama: Ibu Nyai Amin Khudhori 

Jenis Kelamin: Perempuan 

Umur: 59 Tahun 

Pendidikan: SMP 

II.  Pertanyaan dan Jawaban 

1. Pertanyaan pertama yang di tanyakan peniliti ialah bagaiamana 

pendapat tahun duda menurut ibu nyai, dari pertanyaan pertama 

peneliti mendapatakan hasil bahwasanya: 

yo ngene nang, nak tahun neng endi endi gon yo podo wae nang, 

onone tahun dudo ndak yo iku seng ngarani wong wong dewe yo 

mergo orak ono pasangane ketok,e si ngono, sak retiku ki seng 

gak ono pasangane ki seloso pahing karo senen kliwon neng yo 

gak iso goro-goro gak enek pasangane langsung di arani tahun 

duda, lha kok di arani tahun dudo iku lho lah emang tahun ki wes 

tau kawinkaro sopo kek ujug di arani tahun duda kek gak enek 

tahun rondo barang ? wong tahun iku yo apik kabeh wes anci 

kersane gusti Allah ngono kui mau 

(Jadi gini nak, tahun di mana-mana ya sama saja nak, adanya 

tahun duda itu yang ngarang orang jawa sendiri dengan alesan 

tidak ada pasangannya, setahu saya yang tidak mempunyai 

pasangan yaitu selsa pahing dan senin kliwon tapi ttidak begitu 

juga dengan alesan kalo tidak mempunyai pasangan dengan 

mudahnya langsung di katakan tahun duda emang tahun udah 
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pernah nikah sama siapa kok di katakan duda kok nggak ada 

tahun janda juga? Tahun itu ya baik semua udah lah semua 

tergantung gusti Allah)  

2. Pertanyaan kedua yang di tanyakan peneliti kepada responden 

adalah apakah mempercayai adanya tahun duda khusunya tahun 

ini 

Yo pye yo nang nak di arani percoyo yo gak sek terlalu pocoyo 

ngono kui cuman yo jare wong-wong ndipek ki yo nak pengen 

urepmu slamet yo meluo wong ndisek yo nak iso di hindari lah 

nang, tapi misal wonge ngebet pengen nikah timbang dadikno 

mandhoroti misal wes kebelet nikah tenan msok yo kon ngenteni 

tahun dudo bar engko malah wonge zino malah rak dadi garapan 

wes ngono tok le sak reti ku 

(Ya gimana ya nak kalo di katakan percaya yaa gak terlalu 

percaya dengan adanya gituan, cuman katanya orang-orang 

terdahulu kalo pengen slamet ikut orang terdahulu, kalo bisa ya di 

hindari, tapi misal orang nya kebelet menikah masak di suruh 

nungguin tahun duda selesai nanti malah zina malah tidak 

menjadi yang di harapkan udah cukup nak sepengetahuan saya 

segitu).   
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TRANSKIP WAWANCARA 

Tanggal: 4 Januari 2020 

I.Identitas Pribadi 

Nama: Karmuni  

Jenis kelamin: Laki-laki 

Umur: 63 Tahun 

Pendidikan: SD 

II.Pertanyaan dan Jawaban 

1. Pertanyaan pertama yang di tanyakan peniliti ialah bagaimana 

pendapat tahun duda menurut bapak, dari pertanyaan pertama 

peneliti mendapatakan hasil bahwasanya: 

Tahun dudo iku yo sebagian tok seng mempercayai nak sak retiku, 

yo wong-wong seng kejawen ngono kui a seng wes mendalem 

banget. Lah tapi kyok saat iki generasi generasi ae wes kyok ngene 

wes do rak duwe kejawen blas. Nak menurutku sii tahun duda kii 

yo seng percoyo mung wong tuo-tuo mas contoh kyok tahun iki 

yatane yoo tetep akeh seng nikah walapun iku di katakan tahun 

dudo, yo nak dasar-dasare aku gak reti nang lah kyok wulan soro 

ngono kui jare rak apek meyang kerjo terus rak apek di enggo 

pernikahan tapi kan nak neng pendidikan agomo iku malah wulan 

seng apek, yo anci kawit cilekan ku biyen anci wes ono kabar 

tentang tahun dudo yo anci do rak wani kawin, yo nak sak iki wes 
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tuo ngene tak delok neng deso-deso yo orak gagas arti tahun dudo 

iku.   

2. Pertanyaan kedua yang di tanyakan peneliti kepada responden 

adalah apakah mempercayai adanya tahun duda khusunya tahun ini 

Yo dak popo tapi yo ojo angger percoyo ngene iku, yoo 

kemantepan ae si nang. Jodoh iku seng ngatur seng gawe urep 

dadi nak ono ngono kui yooo mung tuntunan song mbah-mbahe 

awakdewe, tapi yo ojo terus percoyo nek kene tok kabeh kudu 

percoyo neng pengeran ndak yo ngono aa nang,yatane lek suradi 

yo nikah neng tahun dudo yatane yoo ijeh tetep apik-apik wae, yo 

ono seng dadi yo ono seng gak dadi, seng gak nikah neng tahun 

dudo pisah yo pirang-pirang kok nang. 

 

  



 
 

68 
 

TRANSKIP WAWANCARA 

Tanggal: 10 Januari 2020 

I.Identitas Pribadi 

Nama: Asmaiyah 

Jenis kelamin: Perempuan 

Umur: 59 Tahun 

Pendidikan: SD 

II.Pertanyaan dan Jawaban 

1. Pertanyaan pertama yang di tanyakan peniliti ialah bagaiamana 

pendapat tahun duda menurut ibu, dari pertanyaan pertama peneliti 

mendapatakan hasil bahwasanya: 

Percoyoy to nang, yo nak tahun dudo wes paten lah pokok’e wes 

gak iso di ubah, gak enek awal sejarahe songko endi-endi wes 

paten iku wes ngubenge dino, wulan tahun kabeh tumibone yo nek 

kono, rak enek seng di rubah rak ono seng   di gawe-gawe. Kok di 

arani tahun dudo? Yo ancen iku songko mbah-mbahe dewe yo 

ngono kae wes paten pokok,e wes rak iso di ubah-ubah 

Kalau tahun duda udah pasti lah pokoknya tidak bisa diubah, tidak 

ada awal sejarahnya dari mana-mana dan udah pasti itu sudah 

menjadi putaran hari, bulan tahun semua jatuh disitu, tidak ada 

yang dirubah Ah tidak ada ada yang membuat Kenapa diarani 
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tahun duda? Ya itu udah pasti dari nenek-nenek kita ta tahun itu 

udah pasti pokoknya tidak bisa diubah-ubah.  

2. Pertanyaan kedua yang di tanyakan peneliti kepada responden 

adalah apakah mempercayai adanya tahun duda khusunya tahun ini 

Yo percoyo to le, mulane anaku ndek enganane jalok rabi tak 

pekso ojo nikah tahun iki lah goro-goro onone tahun duda, yo 

jenenge wong tuo yo pengene anak,e seng nak berbojoan ki yo 

langgeng gak enek cekco nak aku anci percoyo tenan nang, yo anci 

kabeh jodoh ki seng nentokno seng gawe urep nang 

Ya percaya ya, makanya anakku kemarin minta nikah Pak Pak saya 

tidak menikah di tahun ini ini yaitu gara-gara adanya tahun duda, ya 

gimana namanya orang tua ya pengennya anaknya kalau bersuami 

istri ini ya biar langgeng gak ada cekcok kalau aku pasti percaya ya, 

ya pasti jodoh semua yang menentukan itu yang membuat hidup 
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TRANSKIP WAWANCARA 

Tanggal: 16 Januari 2020 

I. Identitas Pribadi 

Nama: KH.Muhammad Afif 

Jenis Kelamin: Laki-laki 

Umur: 36 Tahun 

Pendidikan: SMA 

II.  Pertanyaan dan Jawaban 

1. Pertanyaan pertama yang di tanyakan peniliti ialah bagaiamana 

pendapat tahun duda menurut bapak, dari pertanyaan pertama 

peneliti mendapatakan hasil bahwasanya: 

Nak menurtuku nak tak amati yo rak ono seng ngene iku paling yo 

wong tuo-tuo, nyatane yo tetep aman-aman wae. Wong di dasari 

podo senenge eg, lha wujude wae wong seng kawen gak neng 

tahun dudo yo seng bubaran yo akeh, seng cerai yo akeh banget, 

lha seng nikah neng tahun dudo yo yatane yo aman-aman wae, yo 

rak ono kejadian seng pye-pye, misale nek bar nikah salah siji kok 

ono seng loro-loro tah pye ngono yo orak eg yatane, terus rejekine 

seret yo ora eg. Yo iku mau alesane nak tahun dudo jarang seng 

terjadi sampe kakek nene-nenek, coro orak oleh di enggo kawen. 

Nak saiki ndak yo emoh a wong saiki wes jaman modern. Meh 

ngenteni tahun dudo lha nak wes kedisik.en pye jal? Saiki jamane 

disikan, nak rak ndang di kawen ke ndak yo di disik.i wong. 

Kalau menurut saya kalau saya amati tidak ada yang begitu 

mungkin itu orang tua-tua, kenyataanya tetapa aman-aman aja, ya 

dengan di dasari saling mencintai, kenyataanya orang yang 
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menikah tidak di tahun duda ya banyak yang cerai, dan sebaliknya 

yang nikah di tahun duda kenyataanya aman-aman aja, ya tidak ada 

kejadian yang gimana mana, misalnya kalo sesudah nikah salah 

satunya kok ada yang sakit-sakitan tah gimana kenyaataanya yaa 

tidak ada, terus rejekinya terhambat yaa tidak eg, ya itu tadi 

alesanya kalo tahun duda itu jarang terjadi sampe kakek nenek-

nenek, ya seperti halnya tahun tidak boleh menikah, kalo saat ini 

ya orang-orang pada nggak mau jamn ini jaman modern, mau 

nunggu tahun duda? Yaa udah di dahului orang lah, saat ini zaman 

nya kalo nggak cepet-cepet yaa di dahului orang. 

2. Pertanyaan kedua yang di tanyakan peneliti kepada responden 

adalah apakah mempercayai adanya tahun duda khusunya tahun ini 

Nak aku si rak percoyo nang, contene seng wedi tahun dudo iku 

ngene, lha wong seng kawen pirang-pirang yo orak dadi rondo 

kabeh, yo orak dadi dudo kabeh yo ora. Lha seng ngarani tahun 

dudo yo wakih rondo yo wakih dudo, yo karek iku karek’an asale 

rukun nganti pecah belah goro-goro tahun dudo utowo dadi rondo 

kerono le bali omah mau orak tentrem, mboh kepye . mboh nikahe 

kliru mboh kpye, umpomo kelakuan siji lan seng sijine angel di 

gatukno. 

Kalo saya gak percaya, contohnya yang takut tahun duda itu begini, 

yang nikah banyak sekali ya tidak semuanya menjadi janda, dan 

tidak semuanya menjadi duda, ya dengan adanya tahun duda ada 

perkara yang aslinya rukun terus pecah belah gara-gara adanya 

tahun duda atau jadi janda karena pulang kerumah tidak tentrem, 
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nikah nya salah atau gimananya nggak tau, misalnya kelakuan satu 

dan satunya lagi susah di pertemukan 
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TRANSKIP WAWANCARA 

Tanggal: 26Januari 2020 

I. Identitas Pribadi 

Nama: KH.Su’udi 

Jenis Kelamin: Laki-laki 

Umur: 52 Tahun 

Pendidikan: SMP 

II.  Pertanyaan dan Jawaban 

1. Pertanyaan pertama yang di tanyakan peniliti ialah bagaimana 

pendapat tahun duda menurut bapak, dari pertanyaan pertama 

peneliti mendapatakan hasil bahwasanya: 

Tahun dudo yo nak iso di hindari lah nang, coro bocahe wes 

kebelet nikah yo nak iso di betahno coro duwe gaweo nek wong 

mantu ancen kudu prei nang. Nek selam- selam iku ngono rak 

masalah, nek ono wong kawen ngono kui mau a jenenge kebelet 

iku wae nak kawin neng tahun dudo iku kebelet wes kebelt seneng, 

jane yo rak gatok ah di aturo kyok opo meso mleset yo nang. Liyo 

sasi liyo dino mboh liyo tahun ono sangkladane. Sangkladane yo 

ibaret iku kyok wong kenasipan, mboh iku nasib cilek mboh nasib 

gede roto-roto ono sangkladane, wong omah meh diaturo kyok 

opo, meh di pekso kyok opo orak dadi patok’an, yo engko hasile 

omah-omah orak berkahi, malah dadi muspro 
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Tahun duda kalo bisa di hindari nang, ya kalo orang nya udah 

kebelet kalo bisa di tahan kalo punya hajat kalo orang nikah kalo 

bisa di liburi dulu. Kalo ada orang menikah dengan alesan kebelet 

itu kebelt perkara cinta,gak cocok aslinya di atur seperti apapun 

tetep gak cocok pasti ada yang mleset, selain hari, bulan, tahun 

pasti ada kenasiban, ndak tau itu nasib besar ecil juga ndak tau, 

kalo mau di paksa ya rumah tangganya tidak ada berkahnya, seolah 

olah itu tidak bermanfaat. 

2. Pertanyaan kedua yang di tanyakan peneliti kepada responden 

adalah apakah mempercayai adanya tahun duda khusunya tahun ini 

Iyo rak nang, tetep orak entok, nyatane neng wulan iki jarang seng 

kawen, nek aku mboh nek wong-wong seng mantu kui mbeduhi yo 

emboh. Pokok.e di yakini orak oleh. Podo karo kue orak entok 

eleng mangan iwak celeng kan karek karepem a. Demek wae wes 

najis mugholadzoh opo maneh mangan, seng penting kue di ati-ati 

wae contone kyok aku ngene iki kok di ilikno wong o berati aku 

kudu luweh ngati-ngati, neng yo coro saiki lho wong wedok karo 

wong lanang luweh akeh wong wedok gampangane coro wong 

jowo ngono. Coro wong lanang muni “ koe gelem tak empek?”,” 

gelem ah”. Nareni kuer wong gelem ah. Neng yo tetep di pritungno 

tetp di pikir ndipek a, orak teko angger ono omongan “neng wong 

nom tentrem seng tuo malah seng kisruh utowo ruwet 
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Iya lah nang, tetap tidak boleh, kenyataanya di bulan ini yg 

menikah sedikit, kalo aku sendru tetep percaya kalo orang0orang 

lain ya begitulah tidak tahu dengan adanya tahun jawa. Pokoknya 

di nyakini tidak boleh. Itu sama saja dengan adanya kamu tidak 

boleh memakan anjing kan itu menurut kepercayaan mu, megang 

aja udah tidak boleh najis mugholadzoh apalagi makan, yang 

penting kamu hati-hati aja contohnya seperti saya di bilangin orang 

oh berati saya harus lebih berhati hati seperti halnya perempuan 

dengan laki-laki lebih banyak perempuan, seperti kamu kan laki-

laki bilang ke perempuan “kamu mau nggak tak miliki?”,”mau” 

kamu langsung mau aja nggak di pikir-pikir dulu banyak orang 

bilang yang tua kisruh yang masih dewasa malah nyaman. 
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TRANSKIP WAWANCARA 

Tanggal: 20 Januari 2020 

I. Identitas Pribadi 

Nama: Ust. Sunarto 

Jenis Kelamin: Laki-laki 

Umur: 65 Tahun 

Pendidikan: SD 

II.  Pertanyaan dan Jawaban 

1. Pertanyaan pertama yang di tanyakan peniliti ialah bagaiamana 

pendapat tahun duda menurut bapak, dari pertanyaan pertama 

peneliti mendapatakan hasil bahwasanya: 

Nak masalah tahun dudo aku yo dak reti nang, nak menurutku si 

nikah iku jane yo menurute Islam, dak yo ngono a? Nah kui kabeh 

asline yo orak ono masalah, seng ngarani orak oleh iku 

honocoroko, pujonggo iku seng honocoroko yoiku ono seng 

ngenekno nek gone tahun dudo mau sebabe dadikno kemamangan 

rumah tanggane do rak dadi, neng yo nak neng gne aturan agomo 

Islam orak ono aturan kyok ngono kui 

kalo masalah tahun duda saya nggak tau nang, kalo menurut saya 

nikah itu ya menurut Islam, begitu kan? Nah semua itu aslinya 

tidak ada masalah, yang mengarang itu tidak boleh itu honocoroko, 

pujonggo itu yang honocoroko yaitu ada yang memperbolehkan 

tahun duda kalo tahun duda itu sebabnya adanya kemamangan 
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rumah tangganya pada nggak tau, begitu juga dengan adanya 

aturan dari agama Islam tidak ada aturan yang seperti itu. 

2. Pertanyaan kedua yang di tanyakan peneliti kepada responden 

adalah apakah mempercayai adanya tahun duda khusunya tahun ini 

Mboh yo nang wong yo aku anut- anut wae aku yo moh ngarani 

seng ngarani wong-wong kono monggo nak eh ngarani gan entok 

yo terserah. Gak entok ngarani ngono-ngono yo maksute ngomong 

seng apik, aku mbok takoni yo apik, gak entok langsung ngarani 

elek gak entok nang. Marai wes kedarung sabdo wong-wong 

ndipek gak entok muni ngono kabeh dino apek lah pokok.e.  

Tidak tau ya nang, saya itu menganut menganut aja, aku ya tidak 

berani bilang , yang bialng itu orang-orag terdahulu, terserah kalo 

mau bilang tidak boleh ya terserah. Tidak boleh bilang gitu- gitu ya 

mkstnya kalo bisa ngomong yang baik baik, aku di tanya baik ya 

sebaliknya baik, bukan langsung bilang tidak boleh begitu, ya 

begitu lah udah di sabda orang-orang terdahulu semua hari baik 

semua kok 
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