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Lampiran 1 

Pedoman Observasi 

 

Tanggal observasi : 

Tempat/ waktu : 

 

No  Aspek yang diamati Keterangan 

1. Lokasi/ kondisi geografis desa di 

Kecamatan Ngombol 

 

2. Jumlah warga Kecamatan Ngombol  

3. Tingkat pendidikan masyarakat desa  

4. Tingkat ekonomi  

5. Makna tradisi tuwuhan  

6.  Karakteristik masyarakat setempat  

7. Gaya yang dipilih dalam 

penyelenggaraan pesta pernikahan 

(tradisional atau modern) 
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Lampiran 2 

Pedoman Wawancara 

 

A. Untuk mempelai pengantin dan orang tua mempelai pengantin yang telah 

menikah beberapa tahun yang lalu 

Identitas informan 

1. Nama   : 

2. Jenis Kelamin  : 

3. Usia   : 

4. Pendidikan Terakhir : 

5. Alamat   : 

Daftar pertanyaan 

1. Sudah berapa lama anda tinggal di desa ini? 

2. Apakah yang anda ketahui tentang tradisi tuwuhan? 

3. Ketika mengadakan acara pesta pernikahan, apakah anda 

melaksanakan tradisi pasang tuwuhan? Apa alasannya? 

4. Menurut anda, apa fungsi dari tradisi tuwuhan? 

5. Bagaimana prosesi acara pesta pernikahan dengan pemasangan 

tuwuhan zaman dahulu? 

6. Bagaimana prosesi acara pesta pernikahan dengan pemasangan 

tuwuhan saat ini? 

7. Sejak kapan tuwuhan sudah tidak lagi dipasang saat acara pesta 

pernikahan? 
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8. Bagaimana tanggapan anda tentang perubahan tersebut? 

9. Apa makna dan simbol tradisi tuwuhan menurut pendapat anda? 

10. Apa faktor-faktor penyebab pergeseran tadisi tuwuhan? 

 

B. Untuk mempelai pengantin atau orang tua mempelai pengantin yang menikah 

dalam beberapa waktu yang lalu 

Identitas informan 

1. Nama   : 

2. Jenis Kelamin  : 

3. Usia   : 

4. Pendidikan Terakhir : 

5. Alamat   : 

Daftar pertanyaan 

1. Sudah berapa lama anda tinggal di desa ini? 

2. Apakah yang anda ketahui tentang tradisi tuwuhan? 

3. Ketika mengadakan acara pesta pernikahan, apakah anda 

melaksanakan tradisi pasang tuwuhan? Apa alasannya? 

4. Menurut anda, apa fungsi dari tradisi tuwuhan? 

5. Bagaimana prosesi acara pesta pernikahan dengan pemasangan 

tuwuhan zaman dahulu? 

6. Bagaimana prosesi acara pesta pernikahan dengan pemasangan 

tuwuhan saat ini? 

7. Bagaimana tanggapan anda tentang perubahan tersebut? 
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8. Apa makna dan simbol tradisi tuwuhan menurut pendapat anda? 

9. Apa faktor-faktor penyebab pergeseran tadisi tuwuhan? 

 

C. Untuk masyarakat secara umum 

Identitas informan 

1. Nama   : 

2. Jenis Kelamin  : 

3. Usia   : 

4. Pendidikan Terakhir : 

5. Alamat   : 

Daftar pertanyaan 

1. Sudah berapa lama anda tinggal di desa ini? 

2. Apakah yang anda ketahui tentang tradisi pasang tuwuhan? 

3. Ketika mengadakan acara pesta pernikahan, apakah anda 

melaksanakan tradisi pasang tuwuhan? Apa alasannya? 

4. Menurut anda, apa fungsi dari tradisi pasang tuwuhan? 

5. Adakah perubahan dari tata cara pasang tuwuhan zaman dahulu dan 

sekarang? Kalau iya, apa perbedaannya? 

6. Sejak kapan tuwuhan sudah tidak lagi dipasang saat acara pesta 

pernikahan? 

7. Bagaimana tanggapan anda tentang perubahan tersebut? 

8. Apa makna dan simbol tradisi tuwuhan menurut pendapat anda? 

9. Apa faktor-faktor penyebab pergeseran tadisi tuwuhan? 
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D. Untuk tokoh masyarakat, perias pengantin dan MC pengantin 

Identitas informan 

1. Nama   : 

2. Jenis Kelamin  : 

3. Usia   : 

4. Pendidikan Terakhir : 

5. Alamat   : 

Daftar pertanyaan 

1. Sudah berapa lama anda tinggal di desa ini? 

2. Apakah yang anda ketahui tentang tradisi pasang tuwuhan? 

3. Ketika mengadakan acara pesta pernikahan, apakah anda 

melaksanakan tradisi pasang tuwuhan? Apa alasannya? 

4. Menurut anda, apa fungsi dari tradisi pasang tuwuhan? 

5. Bagaimana tata cara tradisi pasang tuwuhan zaman dahulu? 

6. Bagaimana tata cara tradisi pasang tuwuhan zaman sekarang? 

7. Adakah perubahan dari tata cara pasang tuwuhan zaman dahulu dan 

sekarang? Kalau iya, apa perbedaannya? 

8. Sejak kapan tuwuhan sudah tidak lagi dipasang saat acara pesta 

pernikahan? 

9. Bagaimana tanggapan anda tentang perubahan tersebut? 

10. Apa makna dan simbol tradisi tuwuhan menurut pendapat anda? 

11. Apa faktor-faktor penyebab pergeseran tadisi tuwuhan? 
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Lampiran 3 

Hasil Observasi 

 

No  Aspek yang diamati Keterangan 

1. Lokasi atau kondisi 

geografis desa di 

Kecamatan Ngombol 

Kecamatan Ngombol merupakan 

daerah pertanian dan sebagian besar 

penduduknya bekerja sebagai petani. 

2. Jumlah warga Kecamatan 

Ngombol 

Jumlah warga di kecamatan ada 

kurang lebih 41.136 penduduk. 

3. Tingkat pendidikan 

masyarakat desa 

Tingkat pendidikan sudah termasuk 

maju, minimal tingkat jenjang 

pendidikan mencapai tingkatan SLTP. 

4. Tingkat ekonomi Secara umum, tingkat ekonomi masuk 

dalam kategori sedang. 

5. Makna tradisi tuwuhan Tuwuhan sendiri terdiri dari 

bermacam-macam jenis yang memiliki 

makna, diantaranya: 

1. Cengkir adalah buah kelapa 

gading muda yang maknanya 

kencenging pikir, yang berwarna 

kuning melambangkan kejayaan. 

Jadi cengkir gading dengan 

harapan pengantin keduanya 

dalam memasuki rumah tangga 

punya pikir yang kuat dalam 

mengatasi hambatan hidup dan 

bersikap luhur dan kejayaan 

hidup. 

Kelapa gading, maknanya supaya 
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mengingat Tuhan Yang Maha 

pemberi. 

2. Tebu adalah tanaman yang lurus 

tidak bercabang dan ada ros-

rosnya. Dalam filsafat ini dapat 

dipetik anteping kalbu dengan 

harapan pasangan penganten 

punya keteguhan hati dalam 

menempuh rumah tangga baru. 

Tebu ireng yang ada daunnya dua 

batang kiri kanan yang segar 

mempunyai makna supaya anak 

bisa jadi pegangan orang tua, 

ketika orang tua sudah tua. 

3. Janur kuning mempunyai makna 

semoga pengantin kelak dapat 

mencapai apa yang dikehendaki 

dengan mendapatkan wahyu Ilahi. 

4. Dua pohon pisang 

a. Pisang raja mempunyai 

makna harapan kelak agar 

pengantin memiliki sifat raja 

dan ratu yang suka berderma 

kepada sesama dan selalu 

menepati janji 

b. Pisang pulut mempunyai 

makna supaya dalam 

berkeluarga selalu penuh 

kasih sayang. 

5. Daun beras wutah mempunyai 

makna biar rezeki mengalir. 
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6. Daun kluwih mempunyai makna 

makna harapan orang tua agar 

anaknya diberikan kelebihan 

keturunan, kedudukan, dan 

jabatan. 

7. Daun kemuning mempunyai 

makna untuk menjaga kesehatan. 

8. Daun alang-alang mempunyai 

makna supaya pengantin dapat 

mengatasi segala halangan dan 

rintangan hidup. 

9. Padi satu ikat mempunyai makna 

supaya banyak rezeki. Padi, 

melambangkan pengantin laki-

laki supaya sentosa atau kuat 

dalam hidup. 

10. Daun adem-adem, mempunyai 

makna supaya pengantin dan 

keluarga yang punya acara tansah 

adem, ayem, tentrem. 

11. Daun beringin mempunyai makna 

harapan semoga pengantin 

kedepannya semakin tua semakin 

rukun, serta semoga pengantin 

berdua dalam membina keluarga 

semakin kokoh.  

12. Bleketepe dari pohon kelapa, 

memiliki simbol bahwa bleketepe 

dari bawah sampai atas ada 

gunanya, artinya semua orang ada 

gunanya. 
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13. Umbul-umbul mempunyai makna 

supaya aman). 

6.  Karakteristik masyarakat 

setempat 

Tiap desa memiliki karakteristik yang 

berbeda. 

7. Gaya yang dipilih dalam 

penyelenggaraan pesta 

pernikahan (tradisional atau 

modern) 

Gaya penyelenggaraan pesta lebih 

kearah modern. Dekorasi belakang 

kursi penganten dihias dengan bunga-

bunga. 
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Lampiran 4 

TABEL KODE 

 

A. Tabel kode penelitian untuk mempelai pengantin dan orang tua pengantin 

yang menikah beberapa tahun yang lalu 

No. Kode Keterangan Penjelasan 

1. Lt Lama tinggal Lama tinggal di desa 

2. Ptwhn Pengertian tuwuhan Pengertian tuwuhan 

3. Alsn Alasan mengadakan 

Alasan mengadakan tradisi 

pasang tuwuhan 

4. Fgs Fungsi Fungsi tuwuhan 

5. Twhndl Tuwuhan dulu 

Pemasangan tuwuhan zaman 

dulu 

6. Twhnskrg Tuwuhan sekarang 

Pemasangan tuwuhan zaman 

sekarang 

7. Sjk Sejak 

Sejak kapan sudah tidak 

dipasang 

8. Tangp Tanggapan Tanggapan perubahan 

9. Mknsmbl Makna dan simbol Makna dan simbol tuwuhan 

10. Fktr Faktor Faktor penyebab pergeseran 
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B. Tabel kode penelitian untuk pengantin atau orang tua pengantin yang 

menikah beberapa waktu lalu  

No. Kode Keterangan Penjelasan 

1. Lt Lama tinggal Lama tinggal di desa 

2. Ptwhn Pengertian tuwuhan Pengertian tuwuhan 

3. Alsn Alasan mengadakan  Alasan mengadakan tradisi 

pasang tuwuhan 

4. Fgs Fungsi Fungsi tuwuhan 

5. Twhndl Tuwuhan dulu Pemasangan tuwuhan zaman 

dulu 

6. Twhnskrg Tuwuhan sekarang Pemasangan tuwuhan zaman 

sekarang 

7. Tangp Tanggapan Tanggapan perubahan 

8. Mknsmbl Makna dan simbol Makna dan simbol tuwuhan 

9. Fktr faktor Faktor penyebab pergeseran 

 

 

 

 

 

 

 

 



81 

 

C. Tabel kode penelitian untuk masyarakat secara umum 

No. Kode Keterangan Penjelasan 

1. Lt Lama tinggal Lama tinggal di desa 

2. Ptwhn Pengertian tuwuhan Pengertian tuwuhan 

3. Alsn Alasan mengadakan  Alasan mengadakan tradisi 

pasang tuwuhan 

4. Fgs Fungsi Fungsi tuwuhan 

5. Perbd Perubahan atau 

perbedaan 

Perbedaan pemasangan tuwuhan 

dulu dan sekarang 

6. Sjk sejak Sejak kapan sudah tidak 

dipasang 

7. Tangp Tanggapan Tanggapan perubahan 

8. Mknsmbl Makna dan simbol Makna dan simbol tuwuhan 

9. Fktr faktor Faktor penyebab pergeseran 
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D. Tabel kode penelitian untuk tokoh masyarakat, perias pengantin dan MC 

pengantin. 

No. Kode Keterangan Penjelasan 

1. Lt Lama tinggal Lama tinggal di desa 

2. Ptwhn Pengertian tuwuhan Pengertian tuwuhan 

3. Alsn Alasan mengadakan Alasan mengadakan tradisi 

pasang tuwuhan 

4. Fgs Fungsi Fungsi tuwuhan 

5. Twhndl Tuwuhan dulu Pemasangan tuwuhan zaman 

dulu 

6. Twhnskrg Tuwuhan sekarang Pemasangan tuwuhan zaman 

sekarang 

7. Perbd Perubahan atau 

perbedaan 

Perbedaan pemasangan tuwuhan 

dulu dan sekarang 

8. Sjk Sejak Sejak kapan sudah tidak 

dipasang 

9. Tangp Tanggapan Tanggapan perubahan 

10. Mknsmbl Makna dan simbol Makna dan simbol tuwuhan 

11. Fktr Faktor Faktor penyebab pergeseran 

 

 

 

 


