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ABSTRAK

FUNGSI DAN MAKNA PENYAMBUTAN HARI RAYA IMLEK PADA
MASYARAKAT ETNIS TIONGHOA DI KOTA BANDAR LAMPUNG

O leh

OKTAVIA SANJAYA

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh  lunturnya tradisi Imlek di Bandar Lampung
seperti tidak memakai baju berwarna merah pada perayaan Imlek. Metode
penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif deskriptif. Dalam hasil
penelitian menunjukkan bahwa sebagian besar masyarakat etnis Tionghoa di kota
Bandar Lampung sudah tidak melakukan tradisi penyambutan Imlek selama 15
hari sampai perayaan Cap Go Meh. Hal tersebut disebabkan oleh beberapa faktor,
yaitu kurangnya pengenalan dan pemahaman pada generasi muda, perbedaan
sudut pandang dan perkembangan pola pikir yang disebabkan oleh mitos dan
penalaran. namun pada sebagian kecil masyarakat etnis Tionghoa di kota Bandar
Lampung tradisi yang bersifat umum masih dilakukan, dan pada sebagian besar
etnis Tionghoa di Bandar Lampung sudah tidak menerapkan semua larangan
dalam menyambut Imlek namun pada sebagian kecil etnis Tionghoa masih
menerapkan larangan tidak membersihkan rumah pada hari Imlek, tidak menangis
pada Imlek dan tidak membagikan angpao bagi yang belum menikah. Dalam hal
ini terdapat upaya yang dilakukan etnis Tionghoa di Bandar Lampung untuk tetap
melestarikan budaya Imlek dengan mengadakan pertunjukkan barongsai,
pemasangan lampion, kembang api, melalui media masa, dan terdapat pula peran
pemerintah di dalamnya.

Kata kunci : etnis Tionghoa, tradisi Imlek, fungsi dan makna Imlek
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I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Tradisi merupakan suatu kebiasaan yang dilakukan dari generasi ke generasi

dalam suatu kelompok tertentu. Menurut Hasan Hanafi (Moh Nur Hakim , 2003 :

29 ) mendefinisikan bahwa tradisi merupakan segala warisan yang lampau dan

masuk ke dalam kebudayaan yang sekarang berlaku.

Indonesia terdiri atas bermacam-macam suku bangsa, agama,ras dan kebudayaan.

Tidak hanya budaya lokal yang terdapat di berbagai daerah di seluruh Nusantara,

budaya-budaya dari luar Nusantara juga telah masuk ke Indonesia sejak berabad-

abad yang lalu. Diantara budaya luar Nusantara yang ada di Indonesia salah

satunya adalah Tionghoa. Masyarakat Tionghoa merupakan salah satu etnis yang

sudah dikenal di Indonesia sejak abad ke 5 melalui jalur perdagangan.

Masyarakat Tionghoa dikenal sebagai masyarakat yang memandang penting

tradisi mereka. Tradisi Tionghoa adalah sebuah kegiatan masyarakat yang

berhubungan dengan perayaan - perayaan  atau kepercayaan yang dianut dalam

kebudayaan tersebut. Tradisi merupakan warisan nenek moyang yang sudah

terbentuk di dalam kebudayaan masyarakat Tionghoa dan menjadi identitas.
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mereka. Etnis Tionghoa mempunyai berbagai macam tradisi yang diwarisi sejak

masa lampau salah satunya tradisi dalam menyambut hari perayaan besar

masyarakat etnis Tionghoa yaitu imlek atau dalam bahasa mandarin disebut Sin

tjia.

Hari raya Imlek ditentukan berdasarkan peredaran bulan dan dirayakan dari

tanggal 1 hingga tanggal 15 pada bulan ke-1 dalam kalender China. Perayaan

Tahun Baru Imlek kemudian ditutup dengan perayaan Cap Go Meh,yang jatuh di

hari ke 15, yaitu saat bulan purnama. Hari raya Imlek merupakan hari

penyambutan tahun baru China yang dirayakan bagi semua etnis Tionghoa dari

beragam agama di dunia termasuk di Indonesia dan etnis Tionghoa yang berada di

Kota Bandar Lampung.

Di dalam penyambutan hari Imlek tersebut tentunya mempunyai fungsi dan

makna di setiap tradisi yang telah dilakukan secara turun menurun, seperti hari

sebelumnya etnis Tionghoa menyapu rumah yang berfungsi agar rumah terlihat

bersih dan rapi pada saat perayaan tiba dan mempunyai makna agar semua

kesialan di tahun sebelumnya dapat ikut tersapu, pada malam harinya terdapat

tradisi makan bersama keluarga besar yang bermakna menyambut Imlek dengan

berkumpul bersama keluarga besar, menyalakan petasan di malam menjelang,

pertunjukan liang liong dan barongsai di tempat umum yang bermakna

memeriahkan tahun baru China  tersebut. Pada hari pertama etnis Tionghoa

membagi uang dalam amplop merah atau biasa disebut hung bao (angpao),

orang yang wajib dan berhak memberikan angpao biasanya adalah orang yang

telah menikah, karena pernikahan dianggap merupakan batas antara masa anak-
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anak dan dewasa. Mengucapkan Gong Xi Fa Cai yang artinya selamat tahun baru

kepada orang tua, keluarga dan kerabat, memakai pakaian baru berwarna merah

atau emas, warna merah dan warna emas melambangkan kebaikan dan

kesejahteraan di dalam kebudayaan Tionghoa. Warna merah menunjukkan

kegembiraan, semangat yang pada akhirnya akan membawa nasib baik. Pakaian

berwarna merah yang berarti kebahagiaan, keceriaan, dan memberi keyakinan

akan adanya masa depan yang cerah.

Dalam perayaan Imlek juga terdapat makanan khas dalam perayaan Imlek yaitu

kue keranjang yang terbuat dari beras ketan yang mempunyai cita rasa manis yang

melambangkan kemanisan pada tahun baru yang akan datang, jeruk mandarin,

warga Tionghoa percaya bahwa menyajikan dan memakan jeruk saat Imlek dapat

membawa keberuntungan dan kekayaan. Kue lapis legit yang mempunyai rasa

manis yang melambangkan manisnya kehidupan dan lapisan pada kue

melambangkan kelimpahan kenikmatan. mie panjang tanpa putus yang

melambangkan memperoleh umur panjang bila menyantapnya, ikan, ayam utuh

,manisan buah yang disajikan dalam perayaan Imlek dan ditutup pada hari ke 15

yaitu dengan menyaksikan lampion dan makan onde-onde yang merupakan dua

kegiatan penting dalam merayakan Cap Go Meh.

Namun pada jaman sekarang perayaan Imlek yang meriah sering kali melupakan

esensi perayaan yang utama, kini hari raya Imlek sudah menjadi sekedar selebrasi

dan tidak sedikit etnis Tionghoa yang berada di Kota Bandar lampung hanya

menjalankan tanpa memahami makna dan fungsi dibalik tradisi penyambutan hari

raya Imlek dan bahkan telah melupakan tradisi penyambutan hari raya Imlek yang
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telah diwarisi secara turun menurun tersebut, seperti lunturnya budaya memakai

baju berwarna merah pada saat Imlek, pada jaman sekarang banyak dijumpai etnis

Tionghoa yang memakai baju berwarna gelap bukan berwarna cerah seperti warna

merah dan emas.

Oleh karena itu disini penulis tertarik untuk melakukan penelitian mengenai

tradisi penyambutan hari raya Imlek yang dilakukan masyarakat etnis Tionghoa di

Kota Bandar Lampung dan pemahaman masyarakat etnis Tionghoa di Kota

Bandar Lampung mengenai fungsi dan makna tradisi penyambutan hari raya

Imlek. Penulis berharap agar dapat kembali mengingatkan masyarakat etnis

Tionghoa mengenai fungsi dan makna tradisi penyambutan hari raya Imlek di

kota Bandar Lampung dan agar seluruh masyarakat luas di kota Bandar Lampung

dapat mengenali kebudayaan dan tradisi etnis Tionghoa.

B. Rumusan Masalah

Dari latar belakang yang telah dikemukakan penulis diatas, beberapa masalah

yang akan dikaji dalam penelitian ini adalah untuk memfokuskan masalah pada

1. Bagaimana tradisi penyambutan hari raya Imlek pada masyarakat etnis

Tionghoa di Kota Bandar lampung?

2. Bagaimana pemahaman tentang fungsi dan makna tradisi penyambutan hari

raya Imlek pada etnis Tionghoa di Kota Bandar Lampung?
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C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas dan dalam rangka penelitian ini, maka

terdapat beberapa tujuan yang ingin dicapai adalah

1. Untuk mengetahui dan memahami bagaimana tradisi penyambutan Imlek pada

masyarakat Tionghoa di Kota Bandar Lampung.

2. Untuk mengetahui bagaimana pemahaman fungsi dan makna penyambutan

Imlek pada masyarakat Tionghoa di Kota Bandar Lampung.

D. Manfaat Penelitian

1. Teoritis

a. Memberikan informasi kepada masyarakat luas bahwa setiap tradisi yang

dijalankan memiliki fungsi dan makna yang harus dilestarikan.

b. Menjadi sumber dan pengetahuan bagi penulis pada bidang kebudayaan,

dan memberi manfaat bagi kelestarian budaya masyarakat Tionghoa dan

pemahaman bagi kita untuk tetap melestarikan budaya.

c. Menjadi sumber rujukan bagi peneliti lain yang ingin melakukan

penelitian budaya ilmu pengetahuan pada fokus objek yang sama.

2. Praktis

Sebagai bahan acuan bagi mahasiswa yang berminat mengadakan penelitian lebih

lanjut dan sebagai data dasar bagi perkembangan sistem pendidikan.



II. TINJAUAN PUSTAKA

A. Pengertian Fungsi

Fungsi menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia merupakan kegunaan suatu hal,

daya guna serta pekerjaan yang dilakukan. Dalam ilmu matematika arti

kata fungsi adalah besaran yg berhubungan, jika besaran yang satu berubah,

besaran yg lain juga berubah. Definisi fungsi adalah kegunaan suatu hal. Ini juga

bisa berarti peran sebuah unsur bahasa dalam satuan sintaksis yang lebih luas

(seperti nominal berfungsi sebagai subjek). Berfungsi juga bisa berarti berguna,

menjalankan tugasnya. Sedangkan pengertianfungsi dalam memfungsikan berarti

menjadikan sesuatu berfungsi. menjalankantugasnya.

Fungsi merupakan sesuatu yang dapat bermanfaat dan berguna bagi kehidupan

suatu masyarakat dimana keberadaan dari sesuatu tersebut mempunyai arti

penting dalam kehidupan sosial (Koentjaraningrat 1984:29).

Koentjaraningrat juga menyebutkan bahwa konsep fungsi mempunyai 3 arti

penting dalam penggunaannya, yaitu:

1. menerangkan adanya hubungan suatu hal dengan tujuan tertentu,

2. alam pengertian korelasi adanya hubungan antara satu hal dengan hal yang lain,
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3. Menerangkan adanya hubungan yang terjadi antara satu hal dengan hal lainnya

dalam satu sistem berinteraksi.

B. Fungsi Tradisi

Menurut Shil manusia tak mampu hidup tanpa tradisi meski mereka sering merasa

tidak puas terhadap tradisi mereka (Shil, 1981 : 322 dalam buku Piotr Sztompka,

2007 : 74 ).

Berdasarkan pernyataan yang diungkapkan Shil diatas, maka suatu tradisi

memiliki fungsi bagi masyarakat yaitu :

a. Dalam bahasa klise dinyatakan, tradisi adalah kebijakan turun menurun.

Tradisi yang diwariskan dapat menciptakan fragmen historis yang dipercaya

bermanfaat bagi masa depan,

b. Memberikan legitimasi terhadap keyakinan, pandangan hidup, pranata dan

aturan yang sudah ada.

c. Menyediakan simbol identitas kolektif yang meyakinkan, memperkuat

loyalitas primordial terhadap bangsa, komunitas dan kelompok.

d. Membantu menyediakan tempat pelarian dari keluhan atau ketidakpuasaan

dalam kehidupan modern. Tradisi yang mengesankan masa lalu yang lebih

bahagia menyediakan sumber pengganti kebahagiaan bila masyarakat berada

dalam krisis. (Piotra Sztompka, 2007 : 76 )
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C. Pengertian Makna

Pateda (2001 : 79 ) menyatakan bahwa istilah makna merupakan kata dan istilah

yang membingungkan. Makna tersebut selalu menyatu pada tuturan kata ataupun

kalimat. Ullman (dalamPateda,2001:82) menyatakan bahwa makna adalah

hubungan antara makna dengan pengertian. Dalam Kamus linguistik, pengertian

makna dijabarkan menjadi: (1) maksud pembicara, (2) pengaruh satuan bahasa

dalam pemahaman persepsi atau perilaku manusia atau kelompok manusia, (3)

hubungan, dalam arti kesepadanan atau ketidaksepadanan antara bahasa dan alam

di luar bahasa, atau antara ujaran dan semua hal yang ditunjuknya, dan (4) cara

menggunakan lambang-lambang bahasa. Semantik adalah cabang linguistik yang

mempelajari arti atau makna yang terkandung pada suatu bahasa, kode, atau jenis

representasi lain. Dengan kata lain, Semantik adalah pembelajaran tentang makna.

Selain itu semantik juga dapat diartikan sebagai studi tentang makna yang

digunakan untuk memahami ekspresi manusia melalui bahasa.

D. Makna Tradisi

Hornby (dalam Pateda, 1989:45) berpendapat bahwa makna ialah apa yang

kita artikan atau apa yang kita maksud. Harimurti (2008:148) berpendapat makna

(meaning, linguistic meaning,sense) yaitu: (1) maksud pembicara, (2) pengaruh

satuan bahasa dalam pemahaman persepsi atau perilaku manusia atau kelompok

manusia, (3) hubungan, dalam artikesepadanan atau ketidaksepadanan antara

bahasa dan alam di luar bahasa, atau antara ujaran dan semua hal yang

ditunjuknya, (4) cara menggunakan lambang-lambang bahasa. Dari beberapa

pendapat di atas, dapat disimpulkan bahwa makna merupakan arti dari suatu kata

atau maksud pembicara yang membuat kata tersebut berbeda dengan kata-kata
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lain. Makna tradisi merupakan suatu pesan tersirat, nilai dan maksud yang

terdapat di dalam setiap ritual-ritual hasil warisan dari nenek moyang yang

diwariskan dari generasi ke generasi.

E. Hari Raya Imlek

Perayaan Tahun Baru Imlek atau Sin Tjia adalah sebuah perayaan yang dilakukan

etnis Tionghoa. Di China, Sin Tjia ini lebih dikenal dengan perayaan musim semi

(Spring Festival) karena Sin Tjia yang didasarkan pada perhitungan bulan dimulai

pada musim semi. Sejarah Imlek merupakan warisan leluhur tentang sistem

penanggalan Tiongkok sebagai penanda gantinya musim salju ke musim hujan.

Pergantian musim ini memberi harapan yang patut disyukuri bersama (Sidharta

Adhimulya). Pada awalnya perayaan Imlek merupakan sebuah perayaan yang

dilaksanakan oleh para petani di negara China untuk menyambut datangnya

musim semi. Berdasarkan legenda,asal mula Imlek atau Sin Tjia ada seekor

binatang raksasa bernama Nian yang akan  memakan manusia pada masa

pergantian tahun. Suatu ketika, datang seorang kakek yang menantang Nian untuk

memangsa binatang pemangsa lain yang merupakan pesaingnya daripada

memangsa manusia. Nian menerima tantangan itu dengan memakan binatang

pemangsa yang ada. Hal ini membawa kegembiraan dan kedamaian bagi

kehidupan manusia. Setelah itu, Nian dan si kakek yang ternyata dewa itu

menghilang. Sebelum si kakek menghilang, ia berpesan kepada warga untuk

memasang dekorasi kertas warna merah yang dipasang di pintu dan jendela, yaitu

warna yang paling ditakuti oleh Nian. Selain itu, warga juga diminta untuk

membunyikan petasan untuk mengusir Nian. Dalam etnis Tionghoa sendiri kata
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Nian berarti “Tahun”. Perayaan atas keberhasilan mengusir Nian ini akhirnya

menjadi tradisi yang disebut dengan Sin Tjia. Sampai saat ini, etnis Tionghoa di

daratan Cina maupun di seluruh penjuru dunia merayakan Sin Tjia dengan cara

yang sama yaitu memasang lampion merah dan membunyikan petasan di malam

pergantian tahun baru China ( Lie Liana, 2012)

Perayaan tahun baru Imlek merupakan suatu kegiatan yang penuh dengan simbol

dan makna. Perayaan tersebut merupakan wujud dari harapan -harapan

masyarakat Tionghoa seperti keselamatan, kemakmuran dan kesejahteraan. Etnis

Tionghoa di Indonesia merayakan Imlek dengan ucapan syukur atas rejeki yang

telah dilimpahkan selama setahun sebelumnya dan berharap agar tahun ini

menjadi tahun yang berkah dan lebih baik dari tahun sebelumnya. Perayaan tahun

baru Imlek dimulai di hari pertama bulan pertama di penanggalan Tionghoa dan

rangkaian terakhir upacara Sin Tjia adalah Cap Go Meh yang diadakan tanggal 15 bulan

pertama Imlek. (Gan Kok Hwie,1986 :86-88). Salah satu fungsi dari penanggalan

adalah menentukan pergantian tahun atau yang umum disebut Tahun Baru.

Mayarakat Tionghoa membawa tradisi ini kemanapun mereka pergi, termasuk ke

Indonesia.  Pada masa orde baru perayaan Imlek di Indonesia  dibatasi namun

setelah reformasi , pemerintah memberikan kebebasan pada masyarakat Tionghoa

di Indonesia untuk merayakan tahun baru Imlek pada tahun 2000 ketika Presiden

Abdurrahman Wahid mencabut Inpres Nomor 14/1967. Kemudian Presiden

Abdurrahman Wahid menindak lanjutinya dengan mengeluarkan Keputusan

Presiden Nomor 19/2001 tertanggal 9 April 2001 yang meresmikan Imlek sebagai

hari libur fakultatif (hanya berlaku bagi mereka yang merayakannya). Mulai pada
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tahun 2003, Imlek resmi dinyatakan sebagai salah satu hari libur nasional oleh

Presiden Megawati Soekarnoputri.

F. Tradisi - Tradisi Imlek

Secara tradisional perayaan Imlek berlangsung selama 15 hari, adapun tradisi-

tradisi yang dilakukan secara tradisional dalam menyambut hari raya Imlek.

1. Malam Menjelang Imlek

Masyarakat etnis Tionghoa melakukan makan malam bersama keluarga besar

pada malam menjelang imlek setelah itu dilanjutkan dengan melakukan upacara

sembahyang guna menyambut kedatangan dewi-dewi dengan pintu rumah dibuka

lebar-lebar agar rejeki mengalir masuk.. Menyalakan kembang api dan petasan agar

terbebas dari roh-roh jahat,menggantungkan lampion serta menyaksikan atau

merayakan kesenian barongsai dalam menyambut perayaan Imlek juga dilakukan

masyarakat etnis Tionghoa dalam menyambut hari raya Imlek.

2. Hari Pertama

Pada hari pertama Imlek etnis Tionghoa mengenakan baju baru yang biasanya

dibaluti dengan warna merah, selanjutnya bagi anak-anak harus memberi ucapan

selamat tahun baru atau dalam bahasa mandarinnya disebut Xi Nian Kuai Le

kepada orang tua terlebih dahulu dan sudah menjadi tradisi bagi orang tua untuk

memberikan ang pao kepada anak – anaknya kemudian dilanjutkan dengan

mengunjungi keluarga inti untuk  merayakan bersama.
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3. Hari Kedua

Pada hari kedua masyarakat etnis Tionghoa biasanya melakukan sembahyang

kepada dewi – dewi dan leluhur guna mengucap syukur atas berkah dan lindungan

yang telah diberikan.

4. Hari Ketiga dan Keempat

Umumnya pada hari ketiga dan keempat ini kurang “diminati” dan dianggap tidak

baik untuk mengunjungi sahabat dan relasi dikarenakan kedua hari ini dikenal

sebagai “chi kou” yaitu mudah terlibat perdebatan selain itu jika salah satu

anggota keluarga yang meninggal dalam waktu 3 tahun terakhir anggota keluarga

tidak diijinkan keluar rumah melainkan digunakan untuk berziarah ke kuburan

untuk memberikan doa sebagai bentuk penghormatan kepada leluhur.

5. Hari Kelima

Hari kelima ini dikenal dengan istilah “po wu” yang artinya membuang yang

lima. Pada hari kelima ini masyarakat etnis Tionghoa melakukan bersih – bersih

jika sebelumnya masyarakat etnis tionghua dilarang menyapu membersihkan

rumah namun pada hari kelima ini semua aktivitas kebersihan boleh dilakukan

kembali.

6. Hari Keenam

Pada hari keenam masyarakat Tionghoa mengunjungi rumah ibadah dan

mengunjungi keluarga, rekan dan sahabat yang belum sempat dikunjungi selain

itu tradisi memberiakna ang pau juga dilakukan bagi keluarga, rekan atau sahabat

yang belum mendapatkan.

7. Hari Ketujuh



13

Disebut sebagai “ren ri” atau ”hari ulang tahun semua orang” dimana pada hari ini

dipercaya semua orang akan bertambah usia dan dengan menyantap hidangan yu

sheng yang artinya salad ikan.

8. Hari Kedelapan

Pada hari kedelapan bagi orang Hokkian, mereka mengadakan makan malam

reuni lagi.

9. Hari Kesembilan

Pada hari kesembilan masyarakat Tionghoa memanjatkan doa untuk dewa  karena

dianggap sebagai hari ulang tahun dewa pemimpin atau raja langit.

10.Hari Kesepuluh Sampai Kedua Belas

Hari dimana masyarakat Tionghoa melanjutkan perayaan dengan keluarga, rekan

atau sahabat.

11. Hari Ketiga Belas

Pada hari ketiga belas ini masyarakat Tionghoa menyantap makanan vegetarian

(cia cai). Hal ini perlu dilakukan untuk membersihkan perut setelah dua minggu

mengkonsumsi berbagai macam makanan dan bertujuan untuk menjaga

kesehatan.

12. Hari Keempat Belas

Pada hari keempat belas ini masyrakat Tionghoa melakukan persiapan untuk

perayaan Cap Go Meh biasanya masyarakat kembali membersihkan rumah agar

dalam perayaan terlihat bersih dan rapi.

13. Hari Kelima Belas

Hari kelima belas adalah hari Cap Go Meh yang ditandakan dengan bulan

purnama pertama setelah Imlek. Makan malam reuni diadakan lagi dengan
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mengkonsumsi Tang yuen (semacam onde dengan isi), simbolisme dari bulan

purnama.

Ada beberapa tradisi yang masih dilakukan oleh masyarakat etnis Tionghoa di

Indonesia yaitu :

1. Menjelang tahun baru Imlek masyarakat etnis tionghoa melakukan

sembhayang untuk para leluhur,tidak banyak dengan pergi ke makam para

leluhur untuk membersihkan makam sebagai tanda bakti kepada para leluhur

yang sudah mendahului mereka.

2. Sehari sebelum tahun baru Imlek masyarakat etnis Tionghoa menyapu rumah

dan membersihkan rumah yang dipercaya akan dapat mengusir kesialan namun

pada hari Imlek tidak diperbolehkan untuk melakukan aktivitas membersihkan

rumah karena dianggap dapat menyapu semua keberuntungan.

3. Pada hari pertama tahun baru etnis Tionghoa biasanya melakukan sembhayang

ke Vihara atau kelenteng guna memanjat doa agar di tahun yang baru ini selalu

diberikan kelancaran baik dari rejeki, kesehatan maupun jodoh.

4. Berkunjung ke rumah keluarga, saudara, kerabat dan teman. Imlek atau Sin

Tjia merupakan saat yang tepat untuk rekonsiliasi, saling memaafkan dan

saling mendoakan. Tradisi yang sudah berlaku ribuan tahun itu tetap dipelihara

karena pada umumnya keluarga Tionghoa menyadari bahwa itulah adat istiadat

dan budaya mereka. Hal ini memberikan semacam ikatan hubungan dengan

para leluhur di masa lalu serta memberikan suatu identitas ke-Tionghoaan bagi

keluarga mereka di masa kini dan masa depan
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5. Membagikan Hungbao ( angpao) di dalam tradisi Tionghoa, orang yang wajib

dan berhak memberikan angpao biasanya adalah orang yang telah menikah,

karena pernikahan dianggap merupakan batas antara masa anak - anak dan

dewasa. Selain itu, ada anggapan bahwa orang yang telah menikah biasanya

telah mapan secara ekonomi. Selain memberikan angpao kepada anak - anak,

mereka juga wajib memberikan angpao kepada yang dituakan. Bagi yang

belum menikah, tetap berhak menerima angpao walaupun secara umur,

seseorang itu sudah termasuk dewasa. Ini dilakukan dengan harapan angpao

dari orang yang telah menikah akan memberikan nasib baik kepada orang

tersebut, dalam hal ini tentunya jodoh. Bila seseorang yang belum menikah

ingin memberikan angpao, sebaiknya cuma memberikan uang tanpa amplop

merah.

6. Memakai baju berwarna merah atau emas pada hari raya Imlek, warna merah

dan emas melambangkan kebaikan dan kesejahteraan di dalam kebudayaan

Tionghoa. Warna merah menunjukkan kegembiraan, semangat yang pada

akhirnya akan membawa nasib baik. Pakaian berwarna merah yang berarti

kebahagiaan, keceriaan, dan memberi keyakinan akan adanya masa depan yang

cerah.

7. Memasang bunga segar saat Imlek, bunga segar diyakini akan membawa

keceriaan, semangat dan keberuntungan di tengah kemeriahan pergantian

tahun.

8. Memasang lampion dan ornamen Imlek, nyala merah lampion menjadi simbol

pengharapan bahwa di tahun yang akan datang diwarnai dengan

keberuntungan, rezeki, dan kebahagiaan. Legenda klasik juga menggambarkan
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lampion sebagai pengusir kekuatan jahat. Memasang lampion di tiap rumah

juga dipercaya menghindarkan penghuninya dari ancaman kejahatan.

Pemasangan lampion ini pun dilakukan sampai hari kelima belas tahun baru

Imlek atau biasa disebut Cap go Meh.

9. Pertunjukkan barongsai dan liong, Tarian barongsai atau tarian singa biasanya

disebut “Nong Shi”. Pada awalnya tarian barongsai ini tidak pernah dikaitkan

dengan ritual keagamaan manapun juga. Tetapi akhirnya orang percaya bahwa

barongsai dapat mengusir roh-roh jahat. Sedangkan nama “barongsai” adalah

gabungan dari kata Barong dalam bahasa Jawa dan Sai yang berarti Singa

dalam bahasa dialek Hokkian. Singa menurut orang Tionghoa ini

melambangkan kebahagiaan dan kegembiraan.

Namun adapula larangan bagi etnis Tionghoa dalam menyambut hari raya Imlek

atau tahun baru China (Zhonghua Wenhua)

1. Dilarang Menyapu Rumah

Larangan menyapu rumah biasanya dilakukan pada hari pertama hari raya Imlek.

Bagi etnis Tionghoa menyapu atau membersihkan rumah pada saat perayaan

Imlek merupakan hal yang tidak baik karena dipercaya dapat menyapu semua

rejeki dan keberuntungan namun menyapu pada satu hari sebelum Imlek dianggap

dapat membuang kesialan selama satu tahun kedepan.

2. Dilarang Memberi Angpao Bagi yang Belum Menikah

Orang yang telah menikah dalam budaya Tionghoa dianggap mereka telah mapan

dan secara ekonomi lebih baik daripada mereka yang belum menikah. Juga
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perkembangan psikologis bagi mereka yang menikah lebih baik daripada mereka

yang belum menikah. Mereka yang telah menikah dianggap telah berhasil

membentuk suatu keluarga yang baru. Dan walaupun status adik , tapi jika telah

menikah , kedudukannya lebih tinggi dari kakaknya yang belum menikah. Untuk

itu biasanya sang adik memberi angpao kepada kakaknya. Bagi yang belum

menikah, tetap berhak menerima angpao walaupun secara umur, seseorang itu

sudah termasuk dewasa. Ini dilakukan dengan harapan angpao dari orang yang

telah menikah akan memberikan nasib baik kepada orang tersebut, dalam hal ini

tentunya jodoh. Bila seseorang yang belum menikah ingin memberikan angpao,

sebaiknya cuma memberikan uang tanpa amplop merah.

3. Dilarang Menangis

Menangis pada saat malam pergantian tahun baru China atau Imlek diyakini

berdampak negatif karena dapat menimbulkan kesialan dan membuat korbannya

menangis terus-menerus sampai satu tahun ke depan. Akan tetapi, pantangan ini

tidak berlaku bagi anak kecil yang menangis pada hari Imlek.

4. Dilarang Marah

Tidak dapat menahan emosi pada saat tahun baru Imlek diyakini akan berdampak

negative karena dapat membuat kita tidak dapat mengontrol emosi dalam satu

tahun kedepan dan bagi orang yang dimarahi pula akan selalu disalahkan dan

dimarahi selama satu tahun ke depan.

5. Dilarang Keramas

Larangan melakukan keramas dilakukan pada hari pertama Imlek karena

bermakna mengusir semua keberuntungan sampai satu tahun ke depan.

6. Dilarang Berpakaian Berwarna Hitam dan Putih
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Pakaian berwarna hitam dan putih sering dikenakan orang Tionghua pada saat

berkabung dan melayat ke tempat duka , jika ada salah satu kerabat atau teman

meninggal dunia. Karena itu hindari pemakaian pakaian warna hitam dan putih di

saat Imlek yang semestinya berlangsung dengan penuh suka cita menyambut

tahun baru.

7. Dilarang Menggunakan Benda Tajam

Pisau atau gunting disebut-sebut dapat menjauhkan keberuntungan. Akan tetapi,

hal tersebut bisa dihindari dengan menghindari penggunaan dua alat tajam itu

pada saat Imlek.

8. Dilarang Merusak

Dalam tradisi Tionghua, merusak sesuatu di hari Imlek dipercaya bisa membawa

nasib buruk . Contohnya adalah memecahkan gelas dan piring.

9. Dilarang Berhutang

Lunasilah seluruh utang sebelum Imlek dan hindari meminjamkan uang pada hari

itu. Jika tidak, ada kemungkinan orang tersebut akan terus dipinjami uang oleh

orang lain sepanjang tahun.

G. Makanan Khas Imlek

Dalam menyambut hari raya Imlek terdapat makanan yang dihidangkan bagi

masyarakat etnis tionghoa, setiap makanan mengandung makna yang tersimpan.

Tradisi makanan Sin Tjia atau Imlek di Cina maupun di Indonesia berbeda antara

suku yang satu dengan yang lain.
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1. Kue Keranjang

Kue Keranjang (nian gao) yang terbuat dari beras ketan, kata nian sendiri berarti

lengket dan gao berarti kue. Bunyi kata ini mirip dengan kata nian gao yang

artinya tahun baru yang tinggi. Oleh sebab itu kue keranjang disusun meninggi

keatas yang bermakna peningkatan rejeki. Kue keranjang memiliki rasa yang

manis yang bermakna akan mendapatkan peruntungan di tahun baru yang manis.

2. Jeruk

Ada dua jenis jeruk yang biasa ada saat Imlek, yaitu jeruk mandarin dan jeruk

kecil. Jeruk mandarin mengandung artikekayaan, sedangkan jeruk kecil bermakna

keberuntungan. Warga Tionghoa juga percaya bahwa menyajikan dan memakan

jeruk saat Imlek dapat membawa keberuntungan dan kekayaan.

3. Ikan (yu)

Saat Imlek, ikan disajikan dalam keadaan utuh bersama dengan kepala dan

ekornya yang menandakan awal dan akhir yang baik di tahun baru. Ikan yang

dipilih biasanya ikan emas, bandeng, dan salmon. Sangat penting untuk

menyisakan ikan untuk hari berikutnya sebagai tanda bahwa kemakmuran akan

terus berlanjut.

4. Mie Panjang

Biasanya mie disajikan tanpa dipotong-potong sehingga bentuknya tetap panjang.

Ini karena mie menyimbolkan panjang umur. Maka dari itu, semakin panjang mie,

maka semakin panjang umur seseorang yang memakannya. Tidak salah kalau mie

menjadi makanan wajib saat Imlek karena namanya, yaitu “mie panjang umur.”

5. Lumpia
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Lumpia merupakan makanan yang sering dijumpai dijajanan pasar, tapi dalam

tahun baru imlek makanan lumpia mempunyai makna tersendiri, lumpia yang

digoreng akan berwarna keeemasan seperti batang emas yang menyimbolkan

kekayaan.

6. Onde

Onde disajikan di hari kelima belas dalam perayaan tahun baru imlek atau

disebut Cap Go Meh. Onde memiliki bentuk bulat serta memiliki permukaan

yang berwarna kekuningan setelah digoreng. Permukaan onde-onde juga tertutup

dengan banyaknya biji wijen, hal ini melambangkan suatu keberuntungan.

7. Kue lapis

Kue lapis mempunyai rasa yang manis yang melambangkan manisnya kehidupan

dan lapisan pada kue melambangkan kelimpahan kenikmatan. Kue tradisional ini

biasanya dibuat di rumah yang kemudain dibagikan kepada keluarga dan kerabat

sebagai tanda cinta.

8. Ayam Utuh

Ayam utuh disajikan diatas meja untuk disantap bersama, hal ini dipercaya dapat

mendatangkan hal yang baik di tahun yang akan datang terutama untuk menjaga

keutuhan  keluarga.

9. Manisan Buah

Manisan buah merupakan makanan wajib disajikan untuk sembahyangan.

Manisan tersebut dikemas dalam kotak segi enam, atau disebut tak sien kho,

didalamnya, berisi delapan macam manisan, yaitu kana, lie merah, kurma, lie

kuning, sun thai lie, kim kit ket, dan jeruk kering.
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H. Masyarakat Etnis Tionghoa

Secara umum masyarakat adalah sekumpulan individu-individu yang hidup

bersama. Istilah masyarakat berasal dari bahasa Arab dengan kata

"syaraka". Syaraka, yang artinya ikut serta (berpartisipasi). Sedangkan dalam

bahasa Inggris, masyarakat disebut dengan "society" yang pengertiannya adalah

interaksi sosial, perubahan sosial, dan rasa kebersamaan. Menurut Abdul Syani

(1987), bahwa kata masyarakat berasal dari kata msuyarak (arab), yang artinya

bersama-sama, kemudian berubah menjadi masyarakat, yang artinya berkumpul

bersama, hidup bersama dengan saling mempengaruhi, selanjutnya mendapatkan

kesepakatan menjadi masyarakat (Indonesia).

Masyarakat adalah sekelompok manusia yang memiliki rasa dan kesadaran

bersama, di mana mereka berdiam (bertempat tinggal) dalam daerah yang sama

yang sebagian besar atau seluruh warganya memperlihatkan adanya adat istiadat

serta aktivitas yang sama pula (Roucek dan Warren).

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, istilah etnis berarti kelompok sosial dalam

sistem sosial atau kebudayaan yang mempunyai arti atau kedudukan tertentu

karena keturunan adat, agama, bahasa, dan sebagainya.

Narrol, menyatakan bahwasannya yang disebut dengan etnis/kelompok etnis

adalah sebagai berikut:

1.Secara biologis mampu berkembang biak dan bertahan.

2.Mempunyai nilai-nilai budaya yang sama dan sadar akan rasa kebersamaan

dalam suatu bentuk budaya.

3.Membentuk jaringan komunikasi dan interaksi sendiri.
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4.Menentukan ciri kelompoknya sendiri yang diterima oleh kelompok lain dan

dapat diterima oleh kelompok lain, dan dapat dibedakan dari kelompok populasi

lain.

Barth memberikan definisi etnis, yang menunjuk pada suatu kelompok tertentu

dimana karena kesamaan ras, agama, asal usul bangsa ataupun kombinasi dari

kategori tersebut terikat pada sistem nilai budayanya (Barth, 1988:9-20).

Masyarakat Tionghoa merupakan salah satu etnis yang sudah dikenal di Indonesia

sejak abad ke-5 melalui jalur perdagangan dan menetap di Indonesia sampai saat ini.

Kata Tionghoa berasal dari kata zhonghuo dalam mandarin. Zhonghua dalam

dialek Hokkian dilafalkan sebagai Tionghoa. Suku bangsa Tionghoa di Indonesia

merupakan keturunan dari leluhur mereka yang berimigrasi secara periodik dan

bergelombang sejak ribuan tahunyang lalu. Kata Tionghoa merujuk kepada salah

satu etnis/suku yang diakui di Indonesia. Berarti ini juga menunjukkan identitas

kebangsaan, warna negara, dan juga nasionalisme Indonesia. Sebagai akibatnya,

kata Tionghoa juga merujuk kepada bahasa cina (terutama mandarin) termasuk

beragam dialeknya di Indonesia (hokkien, hakka, tiociu). Ini berkaitan dengan

bahasa Tionghoa yang mengidentitaskan diri sebagai salah satu bahasa etnis

tionghoa di Indonesia yang membedakan dengan bahasa cina di negara China.

Selain itu kata tionghoa juga dianggap lebih ‘sopan’ dan tidak merendahkan.

Jadi yang dimaksud dengan masyarakat etnis Tionghoa adalah kelompok sosial

dalam sistem sosial yang terpusat pada kesamaan norma, nilai, kepercayaan,

simbol dan praktek budaya yang berasal dari China yang telah lama terintegrasi ke

dalam bangsa Indonesia, dan telah menjadi bagian integral dari negara Indonesia.
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Etnis Tionghoa yang dimaksud dalam penelitian ini adalah etnis Tionghoa yang

berada di Kota Bandar Lampung.

I. Teori  Struktural Fungsional

Struktural Fungsional adalah sebuah sudut pandang luas dalam sosiologi dan

antropologi yang berupaya menafsirkan masyarakat sebagai sebuah struktur

dengan bagian-bagian yang saling berhubungan. Fungsionalisme menafsirkan

masyarakat secara keseluruhan dalam hal fungsi dari elemen-elemen

konstituennya terutama norma, adat, tradisi dan institusi. Teori Struktural

fungsional bertujuan untuk menjelaskan dan memahami fungsi dan dampak dari

struktur dan pranata sosial dalam hidup bermasyarakat yang teratur dan stabil.

Setiap fenomena sosial mempunyai akibat-akibat objektif, baik positif maupun

negatif, baik yang disadari maupun tidak. Analisis dari dampak suatu perubahan

dapat membantu menjawab apa sebabnya suatu fenomena dipertahankan, diubah,

atau dibatalkan.

Fungsional sebagai teori menjelaskan tentang gejala-gejala sosial dan institusi

sosial dengan memfokuskan kepada fungsi yang dibentuk dan disusun oleh gejala

dan institusi sosial tersebut. Menurut Yudistira (1996) teori fungsional

memperhatikan pada fakta sosial atau social facts.

Fungsionalisme dalam sosiologi memiliki dua unsur, yaitu:

1. Suatu teori tentang bagaimana masyarakat berlangsung

2. Menggambarkan suatu metode untuk mempelajarinya

Dalam mencari kaidah-kaidah di masyarakat terdapat tiga masalah sebagai azas

penting menurut pendekatan fungsional, yaitu:

1. Adakah sesuatu itu berfungsi?
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2. Bagaimana sesuatu itu berfungsi?

3. Mengapa sesuatu itu berfungsi?

J. Teori Semantik

Semantik adalah cabang linguistik yang mempelajari arti/makna yang terkandung

pada suatu bahasa, kode, atau jenis representasi lain. Dengan kata lain, Semantik

adalah pembelajaran tentang makna.

Objek kajian semantika adalah satuan bahasa yang memiliki atau menyatakan

makna. Yang termasuk satuan bahasa yang memiliki makna adalah kata, klitik,

leksem, frase, klausa, kalimat, dan wacana, sedangkan satuan bahasa yang tidak

memiliki makna tetapi menyatakan makna adalah morfem (Ekowardono, 2013:4).

MenurutTarigan (1985:7) semantik menelaah lambang-lambang atau tanda-tanda

yang menyatakan makna, hubungan makna yang satu dengan yang lain, dan

pengaruhnya terhadap manusia dan masyarakat. Jadi semantik senantiasa

berhubungan dengan makna yang dipakai oleh masyarat.

K. Kerangka Pikir

Tradisi merupakan suatu kebiasaan yang diwariskan dari generasi ke generasi,

Indonesia merupakan salah satu Negara yang mempunyai berbagai macam budaya

tidak hanya budaya lokal budaya luar Nusantara pun terdapat di berbagai wilayah

Indonesia salah satunya adalah Tionghoa. Etnis Tionghoa datang ke Indonesia

melalui jalur perdagangan.

Etnis Tionghoa dikenal sebagai masyarakat yang percaya dan menjaga tradisi

yang diwariskan nenek moyang mereka. Tradisi Tionghoa adalah sebuah kegiatan

masyarakat yang berhubungan dengan perayaan - perayaan rakyat atau
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kepercayaan yang dianut dalam kebudayaan tersebut. Salah satunya adalah tradisi

dalam penyambutan hari raya Imlek. Tahun baru Imlek dimaknai sebagai suatu

awal di mana masyarakat dalam suatu budaya mengawali atau memasuki tahap

baru dengan harapan baru. Memasuki tahap baru ini pada umumnya dilaksanakan

atau dirayakan dengan ritual-ritual yang dianggap dapat mewakili harapan

mereka.

Setiap ritual yang dilakukan mengandung makna dan fungsi tersendiri namun

tidak sedikit dari etnis Tionghoa yang berada di Kota Bandar Lampung tidak

mengetahui makna dan fungsi penyambutan Imlek. Pada jaman sekarang perayaan

Imlek yang meriah sering kali melupakan esensi perayaan yang utama, dan bukan

lagi sebagai refleksi.
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Adapun bagan kerangka berpikir pada penelitian ini adalah sebagai berikut

Etnis Tionghoa

Tradisi

Imlek

Fungsi Makna



III. METODE PENELITIAN

A. Tipe Penelitian

Metode berasal dari  bahasa Yunani “Methods” yang berarti cara atau jalan yang

di tempuh. Sehubungan dengan upaya ilmiah , maka metode menyangkut masalah

cara kerja untuk dapat memahami objek yang menjadi sasaran ilmu yang

bersangkutan. Almadk( 1939) menyatakan bahwa Metode adalah cara

menerapkan prinsip-prinsip logis terhadap penemuan,pengesahan dan penjelasan

kebenaran. Tipe penelitian ada dua jenis yaitu penelitian kuantitatif dan penelitian

kualitatif menurut Sugiyono (2012:23) dikatakan metode kuantitatif karena data

penelitian berupa angka-angka dan analisis menggunakan statistik. Metode

kuantitatif digunakan apabila masalah merupakan penyimpangan antara yang

seharusnya dengan yang terjadi, antara aturan dengan pelaksanaan, antara teori

dengan praktik, antara rencana dengan pelaksanaan. Penelitian kualitatif sering

disebut dengan naturalistic inquiry (inkuiri alamiah). Apapun macam, cara atau

corak analisis data kualitatif suatu penelitian, perbuatan awal yang senyatanya

dilakukan adalah membaca fenomena. Setiap data kualitatif mempunyai

karakteristiuknya sendiri. Data kualitatif berada secara tersirat di dalam sumber

datanya. Sumber data kualitatif adalah catatan hasil observasi, transkrip interview

mendalam, dan dokumen-dokumen terkait berupa tulisan ataupun gambar.
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Penelitian ini menggunakan metode deskriptif dan pendekatan kualitatif. Menurut

Sugiyono (2005:21) metode deskriptif adalah “Metode yang digunakan untuk

menggambarkan atau menganalisis suatu hasil penelitian tetapi tidak digunakan

untuk membuat kesimpulan yang lebih luas. Sedangkan menurut Nazir (1988: 63)

dalam Buku Contoh Metode Penelitian, metode deskriptif merupakan suatu

metode dalam meneliti status sekelompok manusia, suatu objek, suatu set kondisi,

suatu sistem pemikiran ataupun suatu peristiwa pada masa sekarang. Metode

deskriptif kualitatif adalah data-data yang dikumpulkan bukanlah angka-angka,

tetapi berupa kata-kata atau gambaran. Metode penelitian kualitatif menurut Lexy

J Moleong  berdasarkan pada pondasi penelitian, paradigma penelitian, perumusan

masalah, tahapan-tahapan penelitian, teknik penelitian,kriteria dan teknik

pemeriksaan data dan analisis, dan penafsiran data.

Tujuan dari penelitian deskriptif kualitatif ini adalah untuk membuat deskripsi,

gambaran, atau lukisan secara sistematis, faktual dan akurat mengenai fakta-fakta,

sifat-sifat serta hubungan antarfenomena yang diselidiki.

B. Sumber Data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data yang dipakai pada

perayaan Imlek bagi masyarakat tionghoa di kota Bandar lampung. Data-data

yang digunakan diperoleh dari sumber data primer dan sumber data sekunder.

1. Sumber data primer

Data yang diperoleh dari informan yang berpengaruh dalam proses pengambilan

data, informan yang merayakan penyambutan Imlek dan informan yang
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lebih mengerti mengenai makna dan fungsi perayaan Imlek di Kota Bandar

Lampung.

2. Data sekunder

Data yang dilakukan dengan menelusuri dokumen – dokumen yang diperlukan

dalam penelitian ini. Seperti dokumen atau arsip tentang Imlek yang terdapat di

Vihara.

C. Lokasi Penelitian

Dalam menentukan lokasi penelitian Moleong (2004:86) menyatakan cara terbaik

ditempuh dengan jala mempertimbangkan teori subtantif dan menjajaki lapangan

untuk mencari kesesuaian dengan kenyataan yang ada di lapangan sementara itu

keterbatasan geografi dan praktis seperti waktu, biaya, tenaga perlu juga dijadikan

pertimbangan dalam penentuan lokasi penelitian.Lokasi dalam penelitian ini

adalah Kota Bandar Lampung.

D. Fokus Penelitian

Fokus penelitian masalah pada penelitian kualitatif bertumpu pada suatu fokus.

Adapun maksud dalam merumuskan masalah penelitian dengan jalan

memanfaatkan fokus yaitu pertama, penetapan fokus dapat membatasi studi;

kedua, penetapan fokus berfungs iuntuk memenuhui inklusi-inklusi atau kriteria

masuk-keluar (inclusion- exlusion criteria) atau informasi baru yang diperoleh di

lapangan sebagaimana dikemukakan Moleong (2004:93-94). Dalam metode

kualitatif, fokus penelitian berguna untuk membatasi bidang inquiry. Tanpa

adanya fokus penelitian, peneliti akan terjebak oleh banyaknya data yang



30

diperoleh dilapangan. Oleh karena itu fokus penelitian akan berperan sangat

penting dalam memandang dan mengarahkan penelitian.

Fokus dalam penelitian ini adalah

1. Tradisi penyambutan hari raya Imlek pada etnis Tionghoa di Kota Bandar

Lampung

2. Pemahaman fungsi dan makna tradisi penyambutan hari raya Imlek pada etnis

Tionghoa di Kota Bandar Lampung

E. Tehnik Penentuan Informan

Dalam menentukkan informan penelitian digunakan tehnik purposive sampling

dilanjutkan dengan tehnik snow ball. Tehnik purposive sampling adalah teknik

pengambilan sampel sumber data dengan pertimbangan tertentu. Perkembangan

tertentu ini misalnya orang tersebut yang dianggap tahu tentang apa yang kita

harapkan atau mungkin dia sebagai penguasa sehingga akan memudahkan peneliti

menjelajahi obyek atau situasi yang diteliti. Atau dengan kata lain pengambilan

sampel diambil berdasarkan kebutuhan penelitian. Tehnik snow ball adalah ketika

populasi penelitian tidak jelas keberadaannya, dan tidak pasti jumlahnya, temuan

satu sampel saja sudah sangat amat berarti. Dari sampel pertama itu dicarilah

(diminta informasinya) mengenai “teman-teman” sampel lainnya.

F. Informan Penelitian

Informan penelitian adalah orang yang dimanfaatkan untuk memberikan informasi

tentang situasi dan kondisi latar belakang penelitian (Moleong 2000 : 97).
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Informan merupakan orang yang benar-benar mengetahui permasalahan yang

akan diteliti.

Informan dalam penelitian ini adalah

1. Ketua Paguyuban Sosial Marga Tionghoa Indonesia (PSMTI) Kota Bandar

Lampung.

2. Sekretaris Paguyuban Sosial Marga Tionghoa Indonesia (PSMTI) Kota Bandar

Lampung.

3. Uppasaka Pandita di vihara Boddhisattva Kota Bandar Lampung.

4. Seksi kebaktian di vihara Amurwa Bhumi Graha Kota Bandar Lampung.

5. Enam orang etnis Tionghoa yang bertempat tinggal di Kota Bandar Lampung.

G. Tehnik Pengumpulan Data

Dalam penelitian kualitatif tehnik pengumpulan data sangat diperlukan bagi

peneliti dalam melakukan penelitian. Dalam penelitian ini pengumpulan data

digunakan dengan cara wawancara mendalam, observasi dan studi dokumentasi.

1. Wawancara Mendalam

Salah satu teknik pengumpulan data dalam penelitian adalah tehnik wawancara

mendalam, yaitu mendapatkan informasi dengan bertanya secara langsung kepada

responden atau subyek penelitian untuk mendapatkan informasi yang diinginkan.

Dalam penelitian penulis melakukan penelitian terhadap Ketua PSMTI

(Paguyuban Sosial Marga Tionghoa Indonesia) kota Bandar Lampung, Sekretaris

PSMTI(Paguyuban Sosial Marga Tionghoa Indonesia) kota Bandar Lampung ,

Uppasaka Pandita di vihara Boddhisattva, seksi kebaktian di vihara Amurwa
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Bhumi Graha dan enam orang etnis Tionghoa yang berada di Kota Bandar

Lampung. Penulis akan melakukan metode wawancara dengan informan guna

mendapatkan data yang diinginkan.

2. Observasi

Observasi adalah cara pengumpulan data dengan melakukan pengamatan

langsung dan pencatatan secara sistematis terhadap obyek yang akan diteliti.

Menurut Spradley (1980) Tujuan observasi adalah memahami pola, norma dan

makna dari perilaku yang diamati, serta peneliti belajar dari informan dan orang-

orang yang diamati

3. Studi Dokumentasi

Suharsimi Arikunto (2002:206) metode dokumentasi adalah mencari data yang

berupa catatan, transkrip, buku, surat kabar, majalah, prasasti, notulen rapat,

legger, agenda dan sebagainya. Kegiatan ini dilakukan untuk menemukan literatur

atau sumber bacaan, guna melengkapi apa yang dibutuhkan dalam penulisan dan

penyesuaian data dari hasil wawancara. Sumber bacaan atau literatur ini dapat

berasal dari penelitian yang sudah pernah dilakukan sebelumnya dalam bentuk

skripsi. Selain itu sumber bacaan yang menjadi tulisan pendukung dalam

penelitian penulis yaitu berupa buku, jurnal, makalah, artikel dan berita-berita dari

situs internet.

H. Tehnik Analisis Data

Data kualitatif yang diperoleh dari lapangan tentang fungsi dan makna

penyambutan hari raya Imlek pada etnis Tionghoa di kota Bandar Lampung ini

kemudian diolah sehingga memperoleh keterangan yang bermakna, kemudian
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selanjutnya dianalisis. Proses analisis komponen utama yang perlu diperhatikan

setelah pengumpulan data adalah :

1. Pengumpulan Data

Dalam tahap pengumpulan data, semua data dicatat secara objektif dan apa

adanya sesuai dengan hasil observasi dan wawancara di lapangan. Pengumpulan

data akan dilakukan mulai dari bulan februari 2016 pada saat tahun baru China

atau Imlek . Kelengkapan data penelitian di peroleh dari dokumen-dokumen, dan

foto-foto penelitian tentang interaksi sosial yang terjadi di lapangan.

2. Reduksi Data

Reduksi data digunakan untuk menganalisis, menggolongkan, mengarahkan,

membuang yang tidak perlu dan mengorganisasi data tentang fungsi dan

penyambutan Imlek pada etnis Tionghoa di Kota Bandar Lampung hingga dapat

ditarik kesimpulan dan diverifikasi. Reduksi akan dilakukan setelah mendapatkan

data hasil wawancara dan data berupa dokumentasi yang terkait dengan fungsi dan

makna  penyambutan Imlek. Reduksi sangat diperlukan untuk menggolongkan

data yang diperoleh berdasarkan konsep yang sudah dibuat sebelumnya. Hasil

wawancara baik dari subjek penelitian dan informan penelitian akan di

kelompokkan berdasarkan konsep awal penulisan skripsi dan untuk data yang

kurang mendukung penulis akan dibuang dengan tujuan agar tidak menggangu

proses pembuatan tulisan akhir
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3. Penyajian Data

Penyajian data adalah sekumpulan informasi yang telah tersusun dan memberi

kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan. Penyajian

data dilakukan setelah melakukan reduksi data yang digunakan sebagai bahan

laporan. Setelah itu data kemudian dimasukkan ke dalam pembahasan karena

dianggap penting dan relavan dengan permasalahan penelitian.

4. Verifikasi Menarik Kesimpulan

Menarik kesimpulan atau verifikasi yaitu suatu kegiatan yang berupa pengambilan

intisari dan penyajian data yang merupakan hasil dari analisis yang dilakukan

dalam penelitian/kesimpulan awal yang sifatnya belum benar-benar matang.

Verifikasi dilakukan setelah penyajian data selesai, dan ditarik kesimpulannya

berdasarkan hasil penelitian lapangan yang telah dianalisis dengan konsep tradisi

penyambutan Imlek . Verifikasi yang telah dilakukan dan hasilnya diketahui,

memungkinkan kembali menyajikan data yang lebih baik. Hasil dari verifikasi

tersebut dapat digunakan sebagai data penyajian akhir, karena telah melalaui

proses analisis untuk yang kedua kalinya, sehingga kekurangan data pada analisis

tahap pertama dapat dilengkapi dengan hasil analisis tahap kedua. Maka akan

diperoleh data penyajian akhir atau kesimpulan yang baik.



VI. PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang berjudul fungsi dan makna penyambutan hari

raya Imlek pada masyarakat etnis Tionghoa di Kota Bandar Lampung, maka dapat

disimpulkan :

1. Sebagian besar masyarakat etnis Tionghoa di Kota Bandar Lampung sudah

tidak melakukan tradisi Imlek secara tradisional yang dilakukan selama 15

hari sampai perayaan Cap Go Meh dikarenakan tidak adanya pengenalan,

pemahaman mengenai tradisi tersebut dan perkembangan perbedaan sudut

pandang masing- masing individu sehingga sudah tidak terlalu

mementingkan tradisi yang bersifat tradisional namun pada sebagian

masyarakat kecil etnis Tionghoa di Bandar Lampung tradisi yang bersifat

umum masih dilakukan seperti seperti makan malam bersama keluarga,

bersih- bersih dan menata rumah, mempersiapkan angpao, sembhayang

leluhur, berkunjung ke rumah keluarga, menyajikan makanan khas yaitu kue

keranjang,
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2. Fungsi penyambutan Imlek menekankan pada fungsi sosial, hal tersebut

dikarenakan karena fungsi tersebut terfokus pada pola hubungan dan cara

berinteraksi, Mereka menganggap bahwa tradisi penyambutan Imlek

dilakukan untuk memelihara hubungan kekerabatan antar keluarga, sesama

etnis Tionghoa dan masyarakat sekitar, tradisi Imlek juga dianggap dapat

menjadi suatu Integral bangsa Indonesia, dan penyambutan Imlek yang

dilakukan etnis Tionghoa di Bandar Lampung dianggap mengandung makna

yang diyakini akan memberikan hal positif bagi kehidupan mereka di tahun

baru yang akan datang.

3. Sebagian besar masyarakat etnis Tionghoa di Kota Bandar Lampung sudah

tidak menerapkan larangan dalam menyambut Imlek namun pada sebagian

kecil masyarakat etnis Tionghoa di kota Bandar Lampung larangan ini masih

diterapkan seperti tidak menangis pada malam menjelang Imlek, tidak

membersihkan rumah pada hari pertama dan tidak membagikan angpao bagi

yang belum menikah.

4. Tidak hanya masyarakat etnis Tionghoa yang ikut merayakan kemeriahan

perayaan Imlek namun masyarakat umum pun ikut merasakan

kemeriahannya itu terlihat jelas pada saat malam Imlek dimana masyarakat

Kota Bandar Lampung beramai- ramai melihat pertunjukkan barongsai,

kembang api, dan lampion yang menghiasi  kawasan Teluk Betung tepatnya

depan vihara tertua di Lampung vihara Thay Hin Bio yang biasa disebut

daerah pecinan Kota Bandar Lampung.
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B. Saran

Adapun saran yang dapat disampaikan dalam penelitian ini antara lain:

1. Untuk masyarakat etnis Tionghoa di Kota Bandar Lampung diharapkan tetap

melestarikan tradisi yang selama ini sudah dijalankan dan tidak pernah

melupakan tradisi yang telah diwariskan secara turun menurun tersebut salah

satunya tradisi dalam menyambut Imlek karena dalam tradisi tersebut

tersimpan fungsi, makna dan nilai-nilai luhur yang sangat berguna bagi

kehidupan bermasyarakat.

2. Untuk masyarakat generasi tua diharapkan terus mengenalkan dan

mengajarkan tradisi kepada generasi muda agar generasi muda dapat terus

melaksanakan tradisi pada kehidupan yang akan datang tidak hanya pada

tradisi penyambutan Imlek namun pada semua tradisi etnis Tionghoa.
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