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ABSTRACT

THE MARRIAGE TRADITION IN TIONGHOA ETHNIC AT KAMPUNG
PECINAN BANDAR LAMPUNG CITY

By

Mas Azizah

This study aims to describe and analyze the values contained in the tradition prior
to the execution (applying, "Sangjit" / "Inter Example Clothes", fiancé, and
determining good days), during execution (family weddings and gatherings), and
after the execution of marriage (Cia Kiangsay and Cia Ce'em) Chinese Ethnic
Society in Chinatown Town Bandar Lampung. This research uses phenomenology
approach as part of qualitative research. Informants in this study are religious
leaders, community leaders, and cultural actors. The research location chosen by
the writer is Kampung Pecinan Telukbetung Selatan Bandar Lampung City.
Techniques of data collection using observation, interviews, and documentation.
Qualitative data analysis is done interactively and run continuously until
complete, so the data is saturated. Data saturation sizes are indicated by no new
data or information being retrieved. The results of the study were (1) the pre-
marriage ceremony consisted of applying, "Sang Jit" / "Inter Example of Clothes",
fiancé, and the determination of good days (2) ceremonial tradition at marriage
three to seven days before the wedding held "display" groom and close family,
they visit the family of the bride, (3) The ceremony after marriage that is three
days after marriage is held ceremony consisting of Cia Kiangsay and Cia Ce'em.

Keywords : tradition, marriage, ethnic Chinese



ABSTRAK

TRADISI PERKAWINAN ETNIS TIONGHOA DI KAMPUNG PECINAN
KOTA BANDAR LAMPUNG

Oleh

Mas Azizah

Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan dan menganalisis nilai-nilai yang

terkandung di dalam tradisi sebelum pelaksanaan (melamar, “Sang Jit” / “Antar

Contoh Baju”, tunangan, dan penentuan hari baik), saat pelaksanaan (acara

perkawinan dan kumpul keluarga), dan setelah pelaksanaan perkawinan (Cia

Kiangsay dan Cia Ce’em )Masyarakat Etnis Tionghoa di Kampung Pecinan

Telukbetung Selatan Kota Bandar Lampung. Penelitian ini menggunakan

pendekatan fenomenologi sebagai bagian dari penelitian kualitatif. Informan

dalam penelitian ini yaitu tokoh agama, tokoh masyarakat, dan pelaku budaya.

Lokasi penelitian yang dipilih penulis adalah Kampung Pecinan Telukbetung

Selatan Kota Bandar Lampung. Teknik pengumpulan data menggunakan

observasi, wawancara, dan dokumentasi. Analisis data kualitatif dilakukan secara

interaktif dan berlangsung secara terus menerus sampai tuntas, sehingga datanya

jenuh. Ukuran kejenuhan data ditandai dengan tidak diperolehnya lagi data atau

informasi baru. Hasil penelitian yaitu (1) upacara menjelang perkawinan terdiri

dari melamar, “Sang Jit” / “Antar Contoh Baju”, tunangan, dan penentuan hari

baik. Nilai yang terkandung dalam melamar yaitu meminta izin atau restu kepada

kedua orang tua dan keluarga dari pihak perempuan bahwa hubungan yang sudah



terjalin akan dilanjutkan ke tahap yang lebih serius yaitu perkawinan. (2) tradisi

upacara saat Perkawinan yaitu tiga sampai dengan tujuh hari menjelang

perkawinan diadakan “memajang” keluarga mempelai pria dan famili dekat,

mereka berkunjung ke keluarga mempelai wanita, mereka membawa beberapa

perangkat untuk menghias kamar pengantin. Hamparan sprei harus dilakukan oleh

keluarga pria yang masih lengkap (hidup) dan bahagia. Di atas tempat tidur

diletakkan mas kawin. Ada upacara makan-makan. Calon mempelai pria dilarang

menemui calon mempelai wanita sampai hari perkawinan. Malam dimana esok

akan diadakan upacara perkawinan, ada upacara “Liauw Tia”. (3) Upacara sesudah

perkawinan yaitu tiga hari sesudah menikah diadakan upacara yang terdiri dari

Cia Kiangsay dan Cia Ce’em. intinya adalah memperkenalkan keluarga besar

mempelai pria di rumah mempelai wanita. Mempelai pria sudah boleh tinggal

bersama. Sedangkan “Cia Ce’em” di rumah mempelai pria, memperkenalkan

seluruh keluarga besar mempelai wanita. Tujuh hari sesudah menikah diadakan

upacara kunjungan ke rumah-rumah famili yang ada orang tuanya. Mempelai

wanita memakai pakaian adat Tiongkok yang lebih sederhana. Nilai yang

terkandung dalam Cia Kiangsay yaitu memperkenalkan keluarga besar mempelai

pria di rumah mempelai wanita.

Kata kunci: tradisi, perkawinan, etnis tionghoa
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I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Indonesia merupakan negara yang memiliki berbagai macam etnis, mulai

dari etnis lokal sampai pendatang yang telah menetap di Indonesia, salah

satu etnis pendatang tidak terkecuali adalah etnis Tionghoa. Masyarakat

Tionghoa di Indonesia merupakan masyarakat patrilinial yang terdiri atas

marga/etnis yang berbeda-beda. Mereka kebanyakan masih membawa dan

mempercayai adat leluhurnya. Walaupun masyarakat Tionghoa sudah

menetap sangat lama di seluruh wilayah Indonesia dan sudah beradaptasi

dengan budaya Indonesia, tetapi ada sebagian masyarakat Tionghoa yang

masih mempertahankan keunikan adat dan tradisi dari tanah asalnya. Salah

satu keunikan tradisinya ditampilkan dalam upacara adat perkawinan.

Orang tionghoa yang berada di Indonesia, sebenarnya tidak merupakan satu

kelompok yang berasal dari satu daerah di negara Cina, tetapi terdiri dari

beberapa suku bangsa yang berasal dari dua propinsi yaitu Fukien dan

Kwangtung, yang sangat terpencar daerah-daerahnya. Setiap imigran ke

Indonesia membawa kebudayaan suku bangsanya sendiri- sendiri bersama

dengan perbedaan bahasanya.

Realita di masyarakat memang tidak dapat dipungkiri bahwa walaupun

zaman telah bayak berubah namun adat atau hukum adat masih tetap ada di
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tangah-tengah kehidupan masyarakat kita. Perilaku masyarakat dalam

berhubungan dengan masyarakat lahir dapat melahirkan sesuatu yang

disebut adat. Setiap masyarakat di daerah yang satu dengan lainnya sudah

tentu memiliki adat atau kebiasaan yang berbeda. Indonesia merupakan

negara yang plural dan memiliki beragam etnis bangsa dan kebudayaan.

Setiap etnis atau etnis di Indonesia memiliki keunikan masing-masing

dalam hukum adatnya. Salah satu bagian dari masyarakat hukum adat kita

adalah etnis Tionghoa yang tinggal menetap di Indonesia. Sejak ratusan

tahun yang lalu Masyarakat Tionghoa sudah menetap di Indonesia. Jumlah

masyarakat etnis Tionghoa yang ada di Provinsi Lampung menurut data

Badan Pusat Statistik Provinsi Lampung adalah sebagai berikut :

Tabel 1.1 Jumlah Masyarakat Etnis Tionghoa 2017

NO KABUPATEN/KOTA JUMLAH ORANG

1 Pringsewu 1.094
2 Tanggamus 904
3 Lampung Selatan 1.002
4 Lampung Timur 752
5 Lampung Barat 907
6 Lampung Tengah 1.271
7 Lampung Utara 1.058
8 Way Kanan 32
9 Tulang Bawang 254
10 Pesawaran 434
11 Mesuji 16
12 Tulang Bawang Barat 55
13 Bandar Lampung 29.706
14 Metro 3.308

Sumber : BPS Provinsi Lampung 2017

Kota Bandar Lampung terdapat kawasan khusus yang dihuni masyarakat

Tionghoa, mereka hidup di tengah-tengah masyarakat dalam suatu

perkampungan yang diberinama Pecinan. Sementara itu, menurut data
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Kelurahan Pesawahan Kecamatan Telukbetung Selatan pada tahun 2017

terjadi perkawinan etnis Tionghoa di Kampung Pecinan sebanyak 10

pasangan.

Perkawinan adalah hubungan legal antara sepasang laki-laki dan

perempuan yang akan menjalani hidup bersama, dapat juga diartikan

sebagai dua keluarga yang pada awalnya tidak memiliki ikatan apapun,

kemudian mempererat hubungan kekeluargaan dan bergabung menjadi

sebuah keluarga. Dalam kamus bahasa Tionghoa, perkawinan didefinisikan

sebagai hal mempersunting (seorang laki-laki mempersunting seorang

perempuan) dan menikah (seorang perempuan menikah dengan seorang

laki-laki), keduanya berarti sebagai persatuan dua keluarga, yang

berdasarkan integrasi laki-laki dan perempuan dengan tujuan untuk hidup

bersama dengan status suami dan istri secara publisitas umum. Masyarakat

Tionghoa menganggap perkawinan bukan hanya untuk mempersatukan

kasih dua orang, tetapi juga untuk menyatukan dua keluarga. Menurut Theo

dan Lie (2014: 56) bagi masyarakat Tionghoa, upacara perkawinan

merupakan adat perkawinan yang berdasarkan kekerabatan, penghormatan

kepada leluhur, kemanusiaan, dan kekeluargaan. Inilah nilai dasar ritual

perkawinan Tionghoa. Tapi perlu diketahui bahwa upacara perkawinan

Tionghoa tidaklah seragam di semua tempat karena disesuaikan dengan

pandangan mereka terhadap tradisi tersebut dan pengaruh lainnya pada

masa lampau.

Upacara perkawinan orang Tionghoa di Indonesia adalah tergantung pada

agama atau religinya yang dianut. Upacara perkawinan orang Tionghoa
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Totok berbeda pula dengan upacara perkawinan orang Tionghoa

Peranakan. Di dalam memilih jodoh orang Tionghoa peranakan

mempunyai pembatasan-pembatasannya. Perkawinan terlarang adalah

antara orang-orang yang mempunyai nama keluarga, nama she, yang sama.

Kini perkawinan antara orang-orang yang mempunyai nama she yang sama

tetapi bukan kerabat dekat (misalnya saudara-saudara sepupu), dibolehkan.

Peraturan lain ialah seorang adik perempuan tidak boleh mendahului kakak

perempuannya kawin. Peraturan ini berlaku juga bagi saudara-saudara

sekandung laki-laki, tetapi adik perempuan boleh mendahului kakak laki -

lakinya kawin, demikian juga adik laki-laki boleh mendahului kakak

perempuannya kawin. Sering juga terjadi pelanggaran terhadap peraturan

ini, tetapi dalam hal itu si adik harus memberikan hadiah tertentu pada

kakaknya yang didahului kawin itu.

Masyarakat Tionghoa tersebut memiliki tradisi bawaan nenek moyangnya

yang senantiasa terpelihara, karena bagi mereka tradisi merupakan sesuatu

yang dianggap sangat luhur. Tradisi merupakan suatu kebiasaan yang

dilakukan dari generasi ke generasi dalam suatu kelompok tertentu.

Menurut Hanafi (Hakim, 2003 : 29 ) mendefinisikan bahwa tradisi

merupakan segala warisan yang lampau dan masuk ke dalam kebudayaan

yang sekarang berlaku. Ada banyak upacara-upacara yang biasanya

dilakukan oleh orang Tionghoa di Bandar Lampung, upacara tersebut

seringnya dilakukan di klenteng-klenteng setempat. Salah satunya adalah

upacara dalam perkawinan adat Tionghoa, perkawinan merupakan suatu

peristiwa yang sangat penting sehingga harus dilakukan upacara-upacara
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agar kehidupan perkawinan mereka selamat dari segala cobaan kehidupan

perkawinan. Upacara perkawinan dilakukan dengan proses-proses yang

khas dari etnis mereka, pelaksanaan upacara tersebut juga merupakan suatu

cara pelestarian kebudayaan mereka. Namun menurut informan sekarang

ini masyarakat Tionghoa sudah mulai meninggalkan upacara tradisional

tersebut.

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 mereka. Etnis Tionghoa

mempunyai berbagai macam tradisi yang diwarisi sejak masa lampau salah

satunya adalah tradisi dalam upacara perkawinan.

Upacara perkawinan merupakan hal yang penting dalam budaya

Tionghoa karena merupakan salah satu upacara daur hidup seseorang.

Upacara perkawinan dilaksanakan sesuai dengan aturan agama yang dipeluk

oleh kedua mempelai dan ditambah dengan upacara tradisi Cio Tao. Makna

perkawinan bagi masyarakat Tionghoa adalah salah satu bentuk xiao (bakti

kepada   orang tua dan kepada leluhur yaitu untuk melanjutkan

keturunan dan pemujaan kepada leluhur (Cheng, 1946: 168-169).

Tujuan   perkawinan bukan hanya untuk kebahagiaan kedua mempelai
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saja,tetapi juga  untuk kesejahteraan dua keluarga yang disatukan dalam

perkawinan tersebut.

Tabel 1.2 Perbedaan Tata Cara Perkawinan Etnis Tionghoa Sub Etnis Hakka
dan Sub Etnis Hokkian

Tata Cara Perkawianan Etnis
Tionghoa sub etnis Hakka

Tata Cara Perkawianan Etnis Tionghoa
sub etnis Hokkian

Melamar
Peranan penting dalam proses
lamaran adalah perwakilan
mempelai. Biasanya perwakilan
mempelai datang dari pihak
mempelai pria. Dia adalah
seseorang yang biasanya ditunjuk
atau dituakan

Lamaran
Tradisi lamaran ini, orang tua calon
mempelai pria akan memberikan
sebuah perhiasan berupa kalung yang
berfungsi sebagai pengikat calon
mempelai wanita, tanda bahwa calon
mempelai wanita adalah calon istri dari
calon mempelai pria tetapi belum resmi
menikah

Penentuan
Bila telah terjadi kesepakatan
bahwa lamaran diterima, maka akan
diadakan penentuan bilamana
hantaran dan mas kawin bisa
dilaksanakan

Sangjit dan bawa koper
Acara Sanjit dan  bawa koper boleh
hari bersamaan, asal tidak lebih dari
jam 4 sore. Barang untuk San Jit
lebih baik didiskusikan oleh kedua
belah pihak karena permintaan
masing-masing berbeda.

Acara Sangjit
Sesuai dengan tradisi Khek, pihak pria
yang akan membawa nampan dan pihak
wanita yang akan menukar isi
nampan/mengambil sebagian isi
nampan. Barang-barang seserahan akan
diletakkan ataupun dikemas dalam
nampan-nampan atau kotak terbuka
yang berjumlah genap (lambang angka
hidup), biasanya maksimal berjumlah
9-12 nampan.
Acara Bawa Koper
Acara bawa koper tidak harus dilakukan
jika dilakukan di hotel. Satu koper diisi
bed cover & satu set sprei. Sprei ranjang
berwarna merah atau pink. Koper yang
dibawa akan disusun rapih dengan posisi
terbuka dan disamping koper dihias
dengan sekeranjang apel dan jeruk yang
didapat dari sangjit. Kamar pengantin
dihias dengan tulisan Xi (lambang
kebahagiaan). Di atas kasur ditaruh
sepasang boneka

Upacara Pernikahan
Pemasangan Sprei, Liauw Tiaa
(Pesta Bujang),
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Tata Cara Perkawianan Etnis
Tionghoa sub etnis Hakka

Tata Cara Perkawianan Etnis Tionghoa
sub etnis Hokkian

Setelah prosesi pernikahan selesai
pengantin  pria dan wanita dalam
adat tiongha diwajibkan untuk
melakukan upacara-upacara:
Upacara sembahyang tuhan (Cio
Tao) dan  Penghormatan Orang Tua
dan Keluarga

Sumber: Suliyati (2013: 14)

Tradisi dalam perkawinan juga ada mitos-mitos. Marga Liem tidak boleh

menikah dengan marga Liem. Alasannya, untuk menghindari perkawinan

sedarah. Bahkan dulu pernah ada mitos yang mengatakan suku Hokkian

lebih tinggi derajatnya daripada suku Khek. Mitos ini melahirkan

pantangan bagi perempuan Hokkian untuk menikah dengan pria Khek.

Alasannya? Mana boleh adik lelaki menikah kakak perempuannya. Kalau

yang prianya dari suku Hokkian, boleh. Kalau menikah maka akan terjadi

malapetaka atau tidak punya keturunan kalau ada pun usaha tidak lancar

karena konon ada kutukan menurut yang didengarnya.

Saat ini ada kecenderungan masyarakat Tionghoa melaksanakan adat

perkawinan dengan adat dari negara asal. Hal ini disebabkan oleh

kebijakan Presiden Abdurahman Wachid yang mencabut Instruksi Presiden

No. 26/1967 melalui Keputusan Presiden No.6/ 2000, yang memberi

keleluasaan kepada masyarakat Tionghoa untuk melakukan aktivitas

budaya dan kepercayaannya. Aktivitas budaya masyarakat Tionghoa yang

semakin marak akan menambah kekayaan dan keragaman budaya

masyarakat Indonesia.

Sama halnya dengan perkawinan adat di Indonesia, proses perkawinan

etnis  Tionghoa terdiri dari tiga tahapan, yakni prosesi sebelum



8

perkawinan, selama perkawinan, dan setelah pesta perkawinan. Adapun

proses yang dilakukan sebelum perkawinan terdiri dari prosesi lamaran,

penentuan, sangjit, tunangan, penentuan waktu yang baik, pemasangan

seprai, dan Upacara Liauw Tiaa (Pesta Bujang). Untuk prosesi di hari

perkawinan melalui tahapan upacara sembahyang Cia Tao, upacara

pemberkatan, upacara Teh Pai, dan resepsi perkawinan. Sedangkan prosesi

setelah pesta perkawinan adalah Upacara Cia Kiangsay dan Upacara Cia

Ce’em.

Sebagai salah satu bentuk upacara adat, perkawinan adat perlu dilestarikan

agar budaya setempat tetap terjaga dan dapat diwariskan kepada generasi

selanjutnya. Menurut Suliyati (2013: 34) melalui penelitiannya yang

berjudul Adat Perkawinan Masyarakat Tionghoa di Pecinan Semarang

menyatakan bahwa golongan Tionghoa peranakan dalam melaksanakan adat

perkawinan, biasanya sudah tidak terlalu dipengaruhi oleh adat perkawinan

dari negara asal. Bahkan cenderung melakukan perkawinan sesuai dengan

aturan agama yang dianut serta lebih memilih model perkawinan modern

atau model perkawinan barat.

Menurut Ahmad (2009: 45) melalui jurnalnya yang berjudul “Adat

Perkawinan Etnis Tionghoa” menyatakan bahwa ada beberapa yang

sekalipun telah memeluk agama lain, seperti Katolik namun masih

menjalankan adat istiadat ini. Sehingga terdapat perbedaan di dalam melihat

adat istiadat perkawinan yaitu terutama dipengaruhi oleh adat lain, adat

setempat, agama, pengetahuan dan pengalaman mereka masing-masing.
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Banyak faktor yang menyebabkan pergeseran tradisi perkawinan di Teluk

Betung seperti yang telah disebutkan.

Berdasarkan pemaparan latar belakang masalah tersebut, maka peneliti

memutuskan untuk mengkaji Tradisi Perkawinan pada Masyarakat Etnis

Tionghoa di Kampung Pecinan Kota Bandar Lampung.

B. Fokus Masalah

Berdasarkan latar belakang maka fokus masalah dalam penelitian ini

tentang tiga tahapan tradisi perkawinan pada Masyarakat Etnis Tionghoa di

Kampung Pecinan Kota Bandar Lampung, yaitu:

1) Nilai-nilai yang terkandung di dalam tradisi sebelum pelaksanaan

perkawinan Masyarakat Etnis Tionghoa di Kampung Pecinan Kota

Bandar Lampung.

2) Nilai-nilai yang terkandung di dalam tradisi pada saat pelaksanaan

perkawinan Masyarakat Etnis Tionghoa di Kampung Pecinan Kota

Bandar Lampung.

3) Nilai-nilai yang terkandung di dalam tradisi setelah pelaksanaan

perkawinan Masyarakat Etnis Tionghoa di Kampung Pecinan Kota

Bandar Lampung.
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C. Pertanyaan Penelitian

Berdasarkan fokus masalah, maka hendak dikaji permasalahan sebagai

berikut.

1) Bagaimanakah nilai-nilai yang terkandung di dalam tradisi sebelum

pelaksanaan perkawinan Masyarakat Etnis Tionghoa di Kampung

Pecinan Kota Bandar Lampung?

2) Bagaimanakah nilai-nilai yang terkandung di dalam tradisi pada saat

pelaksanaan perkawinan Masyarakat Etnis Tionghoa di Kampung

Pecinan Kota Bandar Lampung?

3) Bagaimanakah nilai-nilai yang terkandung di dalam tradisi setelah

pelaksanaan perkawinan Masyarakat Etnis Tionghoa di Kampung

Pecinan Kota Bandar Lampung?

D. Tujuan dari Penelitian

Berdasarkan pertanyaan penelitian, maka tujuan dari penelitian ini adalah

1. Mendeskripsikan dan menganalisis nilai-nilai yang terkandung di dalam

tradisi sebelum pelaksanaan perkawinan Masyarakat Etnis Tionghoa di

Kampung Pecinan Kota Bandar Lampung.

2. Mendeskripsikan dan menganalisis nilai-nilai yang terkandung di dalam

tradisi pada saat pelaksanaan perkawinan Masyarakat Etnis Tionghoa di

Kampung Pecinan Kota Bandar Lampung.

3. Mendeskripsikan dan menganalisis nilai-nilai yang terkandung di dalam

tradisi setelah pelaksanaan perkawinan Masyarakat Etnis Tionghoa di

Kampung Pecinan Kota Bandar Lampung.
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E. Manfaat Penelitian

Kegunaan penelitian ini dapat dikelompokkan sebagai berikut :

1. Secara Teoritis

a. Penelitian ini berguna sebagai sumbangan bagi pengembangan

konsep Ilmu Pengetahuan Sosial dan memperkaya pengetahuan bagi

peneliti maupun bagi masyarakat umum.

b. Memperkaya konsep Ilmu Pengetahuan Sosial terutama pada bidang

budaya lokal bagi peneliti khususnya dan bagi masyarakat pada

umumnya.

c. Memberikan sumbangan penting dan memperluas kajian ilmu sosial

dan memberikan pengetahuan tentang konsep Ilmu Pengetahuan

Sosial terutama pada bidang budaya lokal.

d. Menambah konsep baru yang dijadikan bahan rujukan bagi

perkembangan ilmu sosial.

2. Secara Praktis

Secara praktis penelitian ini diharapkan;

a. Memberikan informasi terbaru kepada pemerintah daerah tentang

tradisi perkawinan pada masyarakat etnis Tionghoa di Kampung

Pecinan Kota Bandar Lampung. Sehingga dapat menjadi

pertimbangan untuk menentukan kebijakan dibidang pariwisata dan

budaya.

b. Mendeskripsikan tentang etnis Tionghoa khususnya pada tradisi

pernikahanya.
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c. Menambah informasi bagi masyarkat tentang tradisi dalam upacara

pada perkawinan masyarakat etnis Tionghoa di Kampung Pecinan

Kota Bandar Lampung.

F. Definisi Istilah

1. Tradisi

Tradisi adalah kebijakan turun  menurun.  Tradisi yang diwariskan

dapat menciptakan fragmen historis yang dipercaya bermanfaat bagi

masa depan.

2. Masyarakat

Masyarakat adalah  kelompok-kelompok orang yang menempati sebuah

wilayah (territorial) tertentu, yang hidup secara relatif lama, saling

berkomunikasih, memiliki simbol-simbol dan aturan tertentu serta

sistem hukum yang mengontrol tindakan anggota masyarakat, memiliki

sistem stratifikasi, sadar sebagai bagian dari anggota masyarakat

tersebut serta relatif dapat menghidupi dirinya sendiri.

3. Etnis Tionghoa

Etnis Tionghoa adalah sebuah kelompok orang dengan elemen budaya

yang dikenali sebagai atau dapat disebabkan oleh budaya Tionghoa.

Kelompok tersebut secara sosial, mengidentifikasikan diri dengan atau

diindentifikasikan oleh kelompok yang lainnya sebagai kelompok yang

berbeda.
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4. Perkawinan

Perkawinan adalah persekutuan antara seorang pria dan seorang wanita

yang diakui oleh negara untuk hidup bersama/bersekutu yang kekal.

5. Tradisi Sebelum Perkawinan

Tradisi sebelum perkawinan terdiri atas beberapa tahapan yaitu:

melamar, sang jit/antar contoh baju, tunangan, dan penentuan hari baik.

6. Tradisi Saat Perkawinan

Tradisi saat perkawinan terdiri atas beberapa tahapan yaitu: upacara

Liauw Tia, upacara Cio Taw, Pesta Perkawinan, dan Minum Teh (Teh

Pai).

7. Tradisi Sesudah Perkawinan

Upacara sesudah pernikahan tiga hari sesudah menikah diadakan

upacara yang terdiri dari (1) Cia Kiangsay dan (2) Cia Ce’em.

G. Ruang Lingkup Penelitian

1. Ruang Lingkup Objek Penelitian

Ruang lingkup objek penelitian ini adalah Tradisi perkawinan pada

masyarakat Etnis Tionghoa di Kampung Pecinan Kota Bandar

Lampung.

2. Ruang Lingkup Subjek Penelitian

Ruang lingkup subjek penelitian ini adalah masyarakat yang masih

menjalankan tradisi adat perkawinan etnis Tionghoa.

3. Ruang Lingkup Tempat

Ruang lingkup tempat dalam penelitian ini adalah Kampung Pecinan

Kota Bandar Lampung.
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4. Ruang Lingkup Waktu Penelitian

Pelaksanaan penelitian ini dilakukan sejak dikeluarkannya surat

keputusan penelitian pendahuluan oleh Dekan Fakultas Keguruan dan

Ilmu Pendidikan Universitas Lampung.

5. Ruang Lingkup Ilmu

Bidang ilmu yang terkait dalam penelitian ini yaitu bidang Pendidikan

Ilmu Pengetahuan Sosial. Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial terdapat

5 (lima) tradisi, tidak saling menguntungkan secara ekslusif, melainkan

saling melengkapi.

Menurut National  Council for Social Studies (NCSS, 1994 : 11)
mengemukakan bahwa karakteristik IPS adalah (1) Sosial Studies as
citizenship transmission; (2) Sosial Studies as sosial sciences; (3) Sosial
Studies as reflektive inquiry; (4) Sosial Studies as sosial criticism; dan
(5) Sosial Studies as personal development of the individual (Pargito
(2010 : 33-34)

Yang artinya (1) IPS sebagai transmisi kewarganegaraan; (2) IPS
sebagai pendidikan ilmu-ilmu sosial; (3) IPS sebagai penelitian
mendalam; (4) IPS sebagai kritik kehidupan sosial; dan (5) IPS sebagai
pengembangan pribadi individu.

Penelitian ini termasuk dalam tradisi ke empat yaitu Ilmu Pengetahuan

Sosial sebagai kritik kehidupan sosial. Memberikan kritik pada

kebudayaan etnis tionghoa terkait dengan budaya perkawinan. Adanya

Pendidikan IPS diharapkan dapat memperoleh pemahaman dan

penghargaan dari cara bagaimana pengetahuan diperoleh melalui

metode ilmiah, akan mengembangkan sikap ilmiah dan akan memiliki

sebuah struktur pengetahuan ilmiah mengenai sikap dan kebiasaan

manusia dalam masyarakat. Pendidikan ilmu pengetahuan bukan hanya
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bagaimana mengajarkan ilmu pengetahuan pada siswa, tetapi juga harus

mengajarkan tentang makna dan nilai-nilai yang terkandung dalam ilmu

pengetahuan itu untuk kepentingan kehidupan siswa kearah yang lebih

baik.

Penelitian ini  terkait dengan ilmu sejarah. Di mana ilmu sejarah

merupakan salah satu cabang ilmu pengetahuan sosial, dan termasuk

sepuluh tema dalam pembelajaran IPS.Kesepuluh tema pembelajaran

IPS menurut NCSS (1994:15) dikemukakan sebagai berikut.

(1) culture; (2) time, continuity, and change; (3) people, places and
environment; (4) individual, development, and identity; (5) individual,
groups, and institution; (6) power, outhority and governance; (7)
production, distribution and consumtion; (8) science, technology and
society; (9) global connections; dan (10) civic ideals andpractices.

Yang artinya (1) Budaya; (2) waktu, kontiunitas, dan perubahan; (3)
orang, tempat, dan lingkungan; (4) individu, pengembangan, dan
identitas; (5) individu, kelompok, dan lembag; (6) kekuasaan,
wewenang, dan pemerintahan; (7) produksi, distribusi, dan konsumsi;
(8) sain, teknologi, dan masyarakat; (9) koneksi global; dan (10) cita-
cita dan praktek warga Negara.

Berdasarkan dari sepuluh tema pembelajaran IPS, maka penelitian ini

termasuk tema yang nomor pertama yaitu tentang budaya. Budaya

adalah apa yang ada dalam pikiran/akal budi manusia, sedangkan

kebudayaan adalah hasil berpikir akal budi manusia yakni cipta, rasa,

dan karsa yang teratur dan tersusun dalam kehidupan masyarakat.



II. TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Tentang Tradisi

1. Pengertian Tradisi

Tradisi merupakan warisan atau norma adat istiadat, kaidah-kaidah, harta-

harta. Tetapi tradisi bukan suatu yang tidak dapat diubah. Tradisi justru

diperpadukan dengan aneka ragam perbuatan manusia dan diangkat dalam

keseluruhnnya. Manusia yang membuatkan ia yang menerima, ia pula

yang menolaknya atau mengubahnya. Itulah sebabnya mengapa

kebudayaan merupakan cerita perubahan-perubahan manusia yang selalu

memberi wujud baru kepada pola-pola kebudayaan yang sudah ada (Van

Reusen, 1992: 115).

Tradisi adalah keseluruhan benda material dan gagasan yang berasal dari

masa lalu namun benar-benar masih ada kini, belum dihancurkan, dirusak

atau dilupakan. Disini tradisi hanya berarti warisan, apa yang benar-benar

tersisa dari masa lalu. Seperti yang dikatakan Shils (1981:12), tradisi

berarti segala sesuatu yang disalurkan atau diwariskan dari masa lalu ke

masa kini. Kriteria tradisi dapat lebih dibatasi dengan mempersempit

cakupannya. Dalam pengertian yang lebih sempit ini tradisi hanya berarti

bagian-bagian warisan sosial khusus yang memenuhi syarat saja yakni

yang tetap bertahan hidup di masa kini (Piotr Sztompka, 2011: 69-70).
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Tradisi atau kebiasaan merupakan suatu gambaran sikap dan perilaku

manusia yang telah berproses dalam waktu lama dan dilakukan secara

turun temurun dimulai dari nenek moyang. Tradisi yang telah membudaya

akan menjadi sumber dalam berakhlak dan berbudi pekerti seseorang.

Tradisi dalam pengertian sederhana adalah sesuatu yang telah dilakukan

sejak lama dan menjadi bagian dari kehidupan suatu kelompok

masyarakat (Coomans, 1987: 73).

Tradisi merupakan roh dari sebuah kebudayaan, dengan tradisi sistem

kebudayaan akan menjadi kokoh. Bila tradisi dihilangkan maka ada

harapan suatu kebudayaan akan berakhir di saat itu juga. Setiap sesuatu

menjadi tradisi biasanya telah teruji tingkat efektifitas dan tingkat

efesiensinya. Efektifitas dan efisiensinya selalu mengikuti perjalanan

perkembangan unsur kebudayaan. Berbagai bentuk sikap dan tindakan

dalam menyelesaikan persoalan kalau tingkat efektifitasnya dan

efesiensinya rendah akan segera ditinggalkan pelakunya dan tidak akan

pernah menjelma menjadi sebuah tradisi. Tentu saja sebuah tradisi akan

pas dan cocok sesuai situasi dan kondisi masyarakat pewarisnya

(Bastomi, 1986: 14).

Bagian yang paling mendasar dari tradisi adalah adanya informasi yang

diteruskan dari generasi ke generasi baik tertulis maupun lisan, karena

tanpa adaya ini, suatu tradisi dapat punah. Selain itu tradisi juga dapat

diartikan sebagai kebiasaan bersama dalam masyarakat yang secara

otomatis akan mempengaruhi aksi dan reaksi dalam kehidupan sehari-hari

para anggota masyarakat (Coomans, 1987: 73). Sedangkan menurut Shil
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manusia tak mampu hidup tanpa tradisi meski mereka sering merasa tidak

puas terhadap tradisi mereka (Shil, 1981 : 322 dalam buku Piotr, 2007 :

74 ).

Berdasarkan pernyataan yang diungkapkan Shil di atas, 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, 2007 : 76 ).

1.1. Tradisi tentang adat perkawinan etnis Tionghoa

Syarat perkawinan yang penting diperhatikan adalah larangan

untuk kawin dengan orang Tionghoa dari satu she (marga). Calon

mempelai yang  berasal dari satu she dianggap memiliki hubungan

darah dan hal ini akan berdampak buruk pada keturunan yang akan

dilahirkan (Coomans dalam Natasya, 2003: 341-342).
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Saat ini dimungkinkan perkawinan antara laki-laki dan perempuan

yang memiliki she sama, sejauh bukan merupakan kerabat dekat,

yaitu misalnya perkawinan antara laki-laki dan perempuan yang

memiliki hubungan sebagai sepupu (anak-anak dari dua orang

yang bersaudara, baik dua bersaudara laki- laki, kali-laki dan

perempuan, dua bersaudara perempuan). Dalam budaya Tionghoa

tidak diharapkan perkawinan antara laki-laki dan perempuan

kerabat dekat  dengan  status  kekerabatan perempuan yang lebih

tua, misalnya perkawinan laki-laki dengan saudara atau sepupu

ibu/ayahnya).

Aturan adat yang lain adalah sangat ditabukan seorang perempuan

kawin mendahului kakak perempuannya. Demikian juga seorang

laki-laki tabu kawin mendahului kakak laki-lakinya. Sebaliknya,

adik perempuan boleh kawin mendahului kakak laki-lakinya dan

adik laki-laki juga boleh kawin mendahului kakak perempuannya.

Bila terjadi keadaan yang memaksa tidak ditaatinya adat ini, maka

laki-laki atau perempuan yang akan kawin harus memberikan

barang kepada kakaknya yang dilangkahi (Vasanty, Puspa dalam

Koentjaraningrat, 2002 : 362).

Esensi perkawinan bagi perempuan adalah untuk kepentingan

keberlangsungan pemujaan arwah leluhur dari pihak suami,

pelayanan kepada suami dan keluarga suami, melahirkan keturunan

yang dapat melanjutkan pemujaan kepada leluhur (Hidayat, 1993 :

201).
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1.2  Tradisi Sebelum Perkawinan

Berdasarkan sistem kekerabatan orang Tionghoa maka bentuk

rumah tangganya adalah keluarga-luas. Keluarga-luas Tionghoa ini,

terbagi ke dalam dua bentuk yaitu (Koentjaraningrat, 2007):

1) Bentuk keluarga-luas virilokal yang terdiri dari keluarga orang

tua dengan hanya anak laki-laki tertua beserta isteri dan anak-

anaknya dan saudaranya yang belum kawin.

2) Bentuk keluarga luas virilokal yang terdiri dari keluarga orang

tua dengan anak-anak laki-laki beserta keluarga-keluarga-batih

mereka masing-masing.

Menjelang hari perkawinan keluarga pihak laki-laki biasanya

mengirim suatu utusan ke rumah keluarga si gadis untuk

menyampaikan sebungkus ang-pao, beberapa potong pakaian dan

perhiasan selengkapnya. Keluarga yang kaya biasanya akan

menolak pemberian ini dengan halus, tetapi keluarga yang tidak

mampu, biasanya akan menerima sebagian saja.

Upacara menjelang perkawinan terdiri atas beberapa tahapan yaitu:

a. Melamar : Yang memegang peranan penting pada acara ini

adalah mak comblang. Mak comblang biasanya dari pihak pria.

Bila keahlian mak comblang berhasil, maka diadakan

penentuan bilamana antaran / mas kawin boleh dilaksanakan.

b. “Sang Jit” / “Antar Contoh Baju” : Pada hari yang sudah

ditentukan, pihak pria / keluarga pria dengan mak comblang

dan kerabat dekat mengantar seperangkat lengkap pakaian

mempelai pria dan mas kawin. Mas kawin dapat

memperhatikan gengsi, kaya atau miskinnya keluarga calon

mempelai pria. Semua harus dibungkus dengan kertas merah

dan warna emas. Selain itu juga dilengkapi dengan uang susu /
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uang tetek (Ang Paw) dan dua pasang lilin. Biasanya “Ang

Paw” diambil setengah dan sepasang lilin dikembalikan.

c. Tunangan : Pada saat pertunangan ini, kedua keluarga saling

memperkenalkan diri dengan panggilan masing-masing.

d. Penentuan Hari Baik, Bulan Baik : Orang Tionghoa yang pada

umumnya penganut Tridharma, percaya bahwa dalam setiap

melaksanakan suatu upacara, harus dilihat hari dan bulannya.

Apabila jam, hari dan bulan pernikahan kurang tepat akan dapat

mencelakakan kelanggengan pernikahan mereka. Oleh karena

itu harus dipilih jam, hari dan bulan yang baik. Biasanya pihak

keluarga berkonsultasi dengan Guru (Ahli) Pe Jie / Pa Ce /

Bazi / Feng Shui untuk menentukan hari baik dan bulan baik

bagi pernikahan kedua mempelai.

1.3  Tradisi Saat Perkawinan

Tradisi upacara saat Perkawinan yaitu tiga (3) sampai dengan tujuh

(7) hari menjelang pernikahan diadakan “memajang” keluarga

mempelai pria dan famili dekat, mereka berkunjung ke keluarga

mempelai wanita. Mereka membawa beberapa perangkat untuk

menghias kamar pengantin. Hamparan sprei harus dilakukan oleh

keluarga pria yang masih lengkap (hidup) dan bahagia. Di atas

tempat tidur diletakkan mas kawin. Ada upacara makan-makan.

Calon mempelai pria dilarang menemui calon mempelai wanita

sampai hari pernikahan. Malam dimana esok akan diadakan

upacara pernikahan, ada upacara “Liauw Tia”. Upacara ini biasanya

dilakukan hanya untuk mengundang teman-teman calon kedua
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mempelai. Tetapi adakalanya diadakan pesta besar-besaran sampai

jauh malam. Pesta ini diadakan di rumah mempelai wanita. Pada

malam ini, calon mempelai boleh digoda sepuas-puasnya oleh

teman-teman putrinya. Malam ini juga sering dipergunakan untuk

kaum muda pria melihat-lihat calonnya (mencari pacar).

Di pagi hari pada hari pernikahan, diadakan Upacara Cio Taw.

Namun, ada kalanya Upacara Cio Taw ini diadakan pada tengah

malam menjelang hari pernikahan. Secara harfiah Cio berarti

merapihkan dan Taw berarti kepala, sehingga Cio Taw berarti

merapihkan kepala atau mendandani pengantin / mempelai.

Upacara Cio Taw berasal dari daerah Fujian Selatan (Minnan)

semasa periode dinasti Qing (1644-1911), dan mungkin sudah tidak

diketemukakan lagi di Tiongkok.

Kaum peranakan tidak terlalu terpengaruh oleh segala pergolakan

politik yang terjadi di Tiongkok, dan hanya memandang upacara

pernikahan tradisional Cio Taw sebagai pusaka budaya warisan

kakek moyang mereka yang harus mereka pertahankan mati-matian

sebagai identitas budaya mereka.

Sedemikian pentingnya Cio Taw dalam pandangan kaum Peranakan

tradisional, sehingga kaum Peranakan di beberapa daerah tertentu

di Tanggerang misalnya. Bahkan sampai memandang pernikahan

tidak disertai Cio Taw bukan pernikahan yang sah, dan anak-anak

yang dilahirkan dari pernikahan itu bukan anak yang sah.
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Upacara Cio Taw ini terdiri dari :

a) Penghormatan kepada Tuhan (Thian / Tikong) dan Sembahyang

Sam Kai yaitu, Sembahyang kepada Sam Kuan Tai Tee sebagai

manifestasi dari Kekuasaan Tuhan (Thian / Tikong) yaitu Thian

Kuan Tai Tee = Penguasa Langit, Sui Kuan Tai Tee = Penguasa

Air, dan Tee Kuan Tai Tee = Penguasa Tanah / Bumi. Upacara

ini merupakan Upacara Keagamaan.

b) Penghormatan kepada Leluhur

c) Penghormatan kepada Orang Tua

d) Penghormatan kepada kedua mempelai.

Selesai upacara Penghormatan Minum Teh (Teh Pai), pakaian

kebesaran upacara Cio Taw ditukar dengan pakaian “ala barat” atau

model lainnya tergantung keinginan kedua mempelai. Resepsi

Pesta pernikahan biasanya dilaksanakan di Restoran / Rumah Pesta

/ Hotel atau tempat lain.

Usai pesta, ada upacara pengenalan mempelai pria (Cia Kiangsay)

dan Upacara Pengenalan mempelai wanita (Cia Ce’em).

Mengundang Cia Kiangsay untuk makan malam, karena saat itu

biasanya mempelai pria masih belum boleh menginap di rumah

mempelai wanita. Namun Upacara Cia Kiangsay dan Upacara Cia

Ce’em ini pada saat ini sudah jarang yang melaksanakannya.

Saat ini biasanya seusai pesta di Restoran / Rumah Pesta / Hotel

maka kedua mempelai langsung pulang ke rumah mempelai

bersama sama, apakah itu Rumah Sendiri yang telah dimiliki oleh

kedua mempelai tersebut atau bisa juga ke Rumah Orang Tua Pihak
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Lelaki atau bahkan Rumah Orang Tua Pihak Perempuan (bila

mempelai belum mempunyai Rumah Sendiri).

Teh Pai adalah setelah acara pernikahan dimana seluruh sanak

keluarga dari keluarga suami maupun isteri memberikan hadiah

sebagai dasar pembangunan keluarga yang menikah, dimana dalam

Teh Pai ini pihak tertua biasanya memberikan petuah kepada orang

yang akan menikah, dalam membina rumah tangga mereka. Selesai

memberi petuah mereka memberikan hadiah biasanya berbentuk

perhiasan, uang, alat kebutuhan rumah tangga sebagai tanda

membantu perekonomian keluarga mereka.

1.4  Tradisi Setelah Perkawinan

Upacara sesudah pernikahan yaitu tiga hari sesudah menikah

diadakan upacara yang terdiri dari :

a) Cia Kiangsay

b) Cia Ce’em

Pada upacara menjamu mempelai pria (“Cia Kiangsay”) intinya

adalah memperkenalkan keluarga besar mempelai pria di rumah

mempelai wanita. Mempelai pria sudah boleh tinggal bersama.

Sedangkan “Cia Ce’em” di rumah mempelai pria, memperkenalkan

seluruh keluarga besar mempelai wanita. Tujuh hari sesudah

menikah diadakan upacara kunjungan ke rumah-rumah famili yang

ada orang tuanya. Mempelai wanita memakai pakaian adat

Tiongkok yang lebih sederhana.
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B. Tinjauan Tentang Masyarakat

1. Pengertian Masyarakat

Manusia sebagai makhluk sosial, manusia tidak dapat dipisahkan dengan

kelompoknya. Manusia memiliki naluri untuk menyatu dengan sesama

serta lingkungannya. Dalam konteks sosial yang disebut masyarakat,

setiap orang akan mengenal orang lain. Oleh karena itu prilaku manusia

selalu terkait dengan orang lain. Perilaku manusia dipengaruhi orang lain,

ia melakukan sesuatu dipengaruhi dari faktor luar dirinya seperti tunduk

pada aturan, tunduk pada norma masyarakat, dan keinginan mendapat

respon positif dari orang lain. Masyarakat merupakan sekelompok orang-

orang yang mendiami suatu wilayah tertentu dengan hidup berdampingan

dan saling berinteraksi satu dengan yang lain dan memiliki aktivitas-

aktivitas masing-masing. Menurut Salim (2009: 30), “dijelaskan bahwa

kata masyarkat berasal dari kata musyarak (Arab), yang artinya bersama-

sama, kemudian berubah menjadi masyarakat, yang artinya berkumpul

bersama, hidup bersama dengan saling berhubungan serta saling

mempengaruhi antar satu sama lain”.  Pendapat lain dari Bungin (2011:

163), menyatakan:

Masyarakat adalah  kelompok-kelompok orang yang menempati
sebuah wilayah (territorial) tertentu, yang hidup secara relatif
lama, saling berkomunikasih, memiliki simbol-simbol dan aturan
tertentu serta sistem hukum yang mengontrol tindakan anggota
masyarakat, memiliki sistem stratifikasi, sadar sebagai bagian dari
anggota masyarakat tersebut serta relatif dapat menghidupi dirinya
sendiri.

Horton dan Hunt sebagaimana dikutip dalam Setiadi (2012: 82),

berpendapat bahwa “masyarakat merupakan kelompok manusia yang
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bebas dan bersifat kekal, menempati kawasan tertentu, memiliki

kebudayaan serta terjalin dalam suatu hubungan diantara anggota-

anggotanya”. Pedapat di atas sejalan dengan pernyataan Setiadi (2012: 83),

bahwa “ masyarakat merupakan kelompok atau kolektifitas manusia yang

melakukan antar hubungan, sedikit banyak bersifat kekal, berlandaskan

perhatian dan tujuan bersama, serta telah melakukan jalinan secara

berkesinambungan dalam waktu yang relatif lama”.

Agus Comte sebagaimana dikutip dalam Syani (2007: 31), menyatakan

“masyarakat merupakan kelompok-kelompok mahluk hidup dengan

realitas-reialitas baru yang berkembang menurut hukum-hukumnya sendiri

dan berkembang menurut pola perkembangan yang tersendiri”. Liton

dalam Ahmad (2009: 225), bahwa: “masyarakat adalah setiap kelompok

manusia yang telah cukup lama hidup dan bekerjasama, sehingga mereka

ini dapat mengorganisasikan dirinya berfikir tentang dirinya dalam satu

kesatuan sosial dengan batas-batas tertentu”.

Istilah masyarakat dalam bahasa inggris disebut society (berasal dari kata

latin socius, yang berarti “kawan”) ini paling lazim dipakai dalam tulisan-

tulisan ilmiah maupun dalam bahasa sehari-hari untuk menyebut kesatuan-

kesatuan hidup manusia. “Masyarakat” sendiri berasal dari akar kata arab

syaraka, yang artinya “ikut serta, berperanserta”.Jadi apa yang disebut

masyarakat adalah  sekumpulan manusia yang saling berinteraksi

(Koentjaraningrat, 2003:119).
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Berdasarkan pendapat di atas, dapat disimpulkan bahwa masyarakat

merupakan sekumpulan orang yang hidup secara bersama dalam jangka

waktu yang bukan hanya sesaat tetapi dalam jangka waktu yang cukup

lama dan dalam kebersamaan tersebut akan terjadi interaksi sosial serta

memiliki kesadaran bahwa mereka merupakan satu kesatuan serta tunduk

pada aturan-aturan yang berlaku di dalamnya.

a. Ciri-ciri Masyarakat

Menurut Soekanto dalam Syani (2007: 32), menyatakan bahwa sebagai

suatu pergaulan hidup atau suatu bentuk kehidupan bersama manusia,

maka masyarakat itu mempunyai ciri-ciri pokok, yaitu:

1. Manusia yang hidup bersama
Dalam ilmu sosial tidak ada ukuran yang muntlak ataupun angka
yang pasti untuk menentukan berapa jumlah manusia yang harus
ada. Akan tetapi secara teoritis, angka minimumnya ada dua
orang yang hidup bersama.

2. Bercampur untuk waktu yang cukup lama. Kumpulan dari
manusia tidaklah sama dengan kumpulan benda-benda mati
seperti kursi, meja dan sebagainya. Oleh karena dengan
berkumpulnya manusia, maka akan timbul manusia-manusia baru.
Manusia itu juga dapat bercakap-cakap, merasa dan mengerti dan
mereka juga mempunyai keinginan-keinginan untuk
menyampaikan kesan-kesan atau perasaan-perasannya.

3. Mereka sadar bahwa mereka merupakan suatu kesatuan
4. Mereka merupakan suatu sistem hidup bersama. Sistem

kehidupan bersama menimbulkan kebudayaan, oleh karena setiap
anggota kelompok merasa dirinya terikat satu dengan yang lain.

Menurut Syani (2007: 30), masyarakat sebagai community dapat dilihat

dari dua sudut pandang, yaitu:

Pertama, memandang community sebagai unsur statis, artinya
community terbentuk dalam suatu wadah atau tempat dengan
batas-batas tertentu, maka ia menunjukkan bagian dari kesatuan-
kesatuan masyarakat sehingga ia dapat pula disebut masyarakat
setempat.
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Kedua, community dipandang sebagai suatu unsur yang dinamis,
artinya menyangkut suatu proses yang terbentuk melalui faktor
psikologis dan hubungan antar  manusia, maka didalamnya
terkandung unsur-unsur kepentingan, keinginan atau tujuan-
tujuan yang sifatnya fungsional.

Pendapat lain dikemukakan oleh Firchild dalam Setiadi   (2012: 81), ciri-

ciri  masyarakat yaitu:

1. kelompok manusia
2. adanya keterpaduan atau kesatuan diri berlandaskan kepentingan

utama
3. adanya pertahanan dan kekekalan diri
4. adanya kesinambungan
5. adanya hubungan yang pelik diantara anggotanya.

Selaras dengan pendapat di atas, Krech dalam Effendi (2012: 80), “ciri

masyarakat adalah kolektifitas interaksi manusia yang terorganisasi,

kegiatan terarah pada sejumlah yang sama, memiliki kecenderungan

untuk memiliki keyakinan serta bentuk dan tindakan yang sama”.

Berdasarkan ciri masyarakat di atas, maka berarti masyarakat bukan

hanya sekedar sekumpulan manusia belaka, akan tetapi di antara mereka

yang berkumpul itu harus ditandai dengan adanya hubungan atau

pertalian satu sama lainnya. Paling tidak setiap individu sebagai

anggotanya (masyarakat) mempunyain kesadaran akan keberadaan

individu yang lainnya. Hal ini berarti setiap orang mempunyai perhatian

terhadap orang lain dalam setiap kegiatannya. Jika kebiasaan itu

kemudian menjadi adat, tradisi atau telah melembaga, maka sistem

pergaulan hidup didalamnya dapat dikatakan sebagai pertalian primer

yang saling berpengaruh.
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b. Syarat-syarat Masyarakat

Ahmad dalam Syani (2007: 32), menyatakan bahwa masyarakat harus

mempunyai syarat-syarat sebagai berikut:

1. Harus ada pengumpulan manusia, dan harus banyak, bukan
pengumpulan binatang

2. Telah bertempat tinggal dalam waktu yang lama disuatu daerah
tertentu

3. Adanya aturan-aturan atau undang-undang yang mengatur mereka
untuk menuju kepada kepentingan dan tujuan bersama.

Pendapat lain dikemukakan Waluya (2007: 11), bahwa syarat

masyarakat terbentuknya masyarakat adalah:

1. Terdapat sekumpulan orang
2. Berdiam atau bermukim disuatu wilayah dalam waktu yang relatif

sama atau kemampuan bertahan yang melebihi masa hidup
seorang anggotanya

3. Perekrutan seluruh atau sebagian anggotanya melalui reproduksi
atau kelahiran

4. Adanya sistem tindakan utama yang bersifat swasembada
5. Kesetian pada suatu sistem tindakan utama secara bersama-sama
6. Akibat dari hidup bersama dalam jangka waktu yang lama itu

menghasilkan kebudayaan berupa sistem nilai, sistem ilmu
pengetahuan dan kebudayaan kebendaan.

Berdasarkan pendapat di atas dapat disimpulkan bahwa dapat

dikatakan masyarakat apabila memenuhi syarat. Harus tinggal secara

bersama dalam jangka waktu yang cukup lama serta harus tunduk

pada aturan-aturan yang berlaku dalam masyarakat.

Hidup bermasyarakat bagi manusia sangat penting.   Manusia tidak

dapat hidup sendiri secara berkelanjutan dan manusia baru dapat

disebut manusia yang sempurna apabila ia ternyata dapat hidup
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bersama dengan manusia lain, saling berinteraksi satu sama lain, serta

bersosialisasi dalam masyarakat.

c. Masyarakat Etnis Tionghoa

Istilah “orang Tionghoa“ merupakan perdebatan hingga kini terus

berlanjut. Relasi kekuasaan dalam konteks penjulukan yang

ditunjukkan pada orang tionghoa telah dijadikan politik identitas.

Politik identitas telah terjadi pada zama penjajahan Belanda.Sebutan

Cina berasal dari bahasa Belanda Chi’na yang mengacu pada Cina

kunciran. Istilah cina mengandung arti yang merendahkan, dan

dianggap oleh orang yang bersangkutan sebagai sebutan yang bersifat

menghina dan meremehkan (Lim, 2009:6).

Lim (2009: 9) berpendapat, istilah “etnis Tionghoa” mengacu pada

sebuah kelompok orang dengan elemen budaya yang dikenali sebagai

atau dapat disebabkan oleh budaya Tionghoa. Kelompok tersebut

secara sosial, mengidentifikasikan diri dengan atau diindentifikasikan

oleh kelompok yang lainnya sebagai kelompok yang berbeda.

Berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) etnis itu sama

artinya dengan etnik, dan pengertiannya adalah antar bertalian dengan

kelompok sosial dan sistem sosial atau kebudayaan yang mempunyai

arti atau kedudukan tertentu karena keturunan, adat, agama, bahasa,

etnis.
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Sementara itu pengertian dari etnik dari berbagai sumber  adalah:

1. Dalam Ensiklopedia Indonesia disebutkan istilah etnik berarti

kelompok sosial dalam sistem sosial atau kebudayaan yang

mempunyai arti atau kedudukan tertentu karena keturunan, adat,

agama, bahasa, dan sebagainya.

2. Menurut Barth (1988) istilah etnik menunjuk pada suatu kelompok

tertentu yang karena kesamaan ras, agama, asal-usul bangsa, ataupun

kombinasi dari kategori tersebut terikat pada sistem nilai budayanya.

3. Menurut Smith, komunitas etnis adalah suatu konsep yang digunakan

untuk menggambarkan sekumpulan manusia yang memiliki nenek

moyang yang sama, ingatan sosial yang sama (Wattimena, 2008),

dan beberapa elemen kultural. Dari pengertian diatas bisa

disimpulkan bahwa etnis adalah sekumpulan manusia yang memiliki

kesamaan ras, adat, agama, bahasa, keturunan dan memiliki sejarah

yang sama sehingga mereka memiliki keterikatan sosial sehingga

mampu menciptakan sebuah sistem budaya dan mereka terikat

didalamnya.

Tionghoa atau Tionghwa (ejaan Hokkien dari kata Hanzi sederhana) atau

Huaren atau Bangsa Tionghoa atau Orang Tionghoa adalah sebutan di

Indonesia untuk orang-orang dari suku atau bangsa Tiongkok. Kata ini

dalam bahasa Indonesia sering dipakai untuk menggantikan kata "Cina"

yang kini memiliki konotasi negatif. Kata ini juga dapat merujuk kepada

orang-orang Tiongkok yang tinggal di luar Republik Rakyat Tiongkok,

seperti di Indonesia (Tionghoa-Indonesia), Malaysia (Tionghoa-Malaysia),
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Singapura, Hong Kong, Taiwan, Amerika Serikat, dsb. Dengan demikian,

dalam bahasa Indonesia, istilah orang Tionghoa dan orang Tiongkok

memiliki perbedaan makna, yang pertama merujuk pada etnis atau suku

bangsa, yang kedua merujuk pada kewarganegaraan Republik Rakyat

Tiongkok. Orang-orang Tiongkok yang pergi merantau umumnya disebut

sebagai orang Tionghoa perantauan (Hoakiao).

Masa Presiden Wahid (Dus; 1999-2000), pemerintah Republik Indonesia

memberi perhatian yang lebih besar terhadap masalah kependudukan

Kelompok Etnis Tionghoa ini. Satu rancangan undang-undang

kependudukan baru dipersiapkan. Di samping memperbarui undang-

undang yang lama, rancangan ini juga mempertimbangkan kemudahan

proses kewarganegaraan bagi Kelompok Etnis Tionghoa Maka pada tahun

2006 telah disahkan Undang-undang Republik Indonesia No. 12 tentang

Kewarganegaraan. Dengan ini diharapkan masalah kewarganegaraan

anggota Kelompok Etnis Tionghoa yang belum WNI akan dapat diatasi

secara lebih baik dan adil.

d. Pengelompokan Masyarakat Tionghoa

Orang Tionghoa bukan merupakan kelompok homogen. Dari sudut

kebudayaan,mereka pada dasarnya dapat dikategorikan ke dalam dua

kelompok besar, yaitu mereka yang disebut dengan peranakan dan totok

(Suryadinata, 2002: 17). Penggolongan tersebut bukan hanya berdasarkan

kelahiran saja, artinya: orang peranakan itu, bukan hanya orang Tionghoa

yang lahir di Indonesia, hasil perkawinan campuran antara orang Tionghoa
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dengan orang Indonesia, sedangkan orang Totok bukan hanya orang

Tionghoa yang lahir di Negara Tionghoa. Penggolongan tersebut juga

menyangkut soal derajat penyesuaian dan akulturasi dari para perantau

Tionghoa itu terhadap kebudayaan Indonesia yang ada di sekitarnya,

sedangkan derajat akulturasi itu tergantung kepada jumlah generasi para

perantau itu telah berada di Indonesia dan kepada intensitet perkawinan

campuran yang telah terjadi di antara para perantau itu dengan orang

Indonesia. Orang peranakan berasal dari suku bangsa Hokkien, mereka

berasal dari propinsi Fukien bagian selatan. Sedangkan orang totok berasal

dari suku bangsa Hakka dan mereka tinggal di propinsi Kwantung.

e. Ajaran yang Membentuk Golongan Tionghoa

a. Ajaran Buddha

Meskipun ajaran Buddha tidak asli dari Tionghoa, tetapi ajaran   Buddha

mempunyai pengaruh yang cukup berarti pada golongan Tionghoa.

Seperti di ketahui, Buddha dianggap penganutnya seperti guru dunia yang

memerangi umat manusia dan menunjukkan kepadanya jalan yang

melepaskan mereka dari kesengsaraan. Dalam ajarannya Buddha Gautama

sebenarnya hanya menyampaikan ajaran moral belaka dan mengajarkan

manusia menghindari kejahatan tertentu, seperti membutuh, mencuri,

menipu, berdusta, berzina, mabuk, madat, dan lainnya (Rahmat, 2006:

15).
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Kitab suci agama Buddha adalah “Tripitaka”, artinya tiga keranjang,

maksudnya tiga kumpulan ajaran tertentu, meliputi:

1. Sutra Pitaka, artinya memuat ajaran Buddha kepada pengikutnya.

2. Vinaya Pitaka, artinya memuat ajaran yang mengatur kehidupan sangha

dan penganutnya.

3. Ahli Dharmapitaka, artinya memuat filsafat yang mendalam tentang

hakikat dan tujuan hidup.

Ajaran pokok yang disampaikan oleh Buddha Gautama kepada muridnya

berupa empat kebenaran mulia (Catur Arya Satyani) yang terdiri dari

1. Dukha, artinya penderitaan bahwa hidup di dunia adalah penderitaan.

Oleh karena itu kesenangan sebenarnya pangkal penderitaan.

2. Samudaya, artinnya sebab penderitaan, yang menyebabkan penderitaan

adalah keinginan untuk hidup yang di sebut tanha, keinginan yang yang

memyebabkan timbulnya keinginan lain di sebut trisna atau kleca,

seperti ingin makan enak dan sebagainnya.

3. Nirudha, artinya pemadaman, artinya cara memadamkan atau

menghilangkan penderitaaan itu dengan jalan menghyapus tanha.

4. Marha, artinya jalan untuk menghindari tanha. Bila tanha dihilangkan

maka seseorang akan mencapai nirvana,alam sempurna dan kenikmatan

abadi.

Selama hidupnya, Buddha Gautama tidak mengajarkan cara menyembah

kepada tuhan maupun konsep ketuhanan (Theologi) meskipun dalam

wejangan kadang menyebut nama Tuhan. Dalam ucapan kesaksian agama

Buddha disebut Triratna, yang berbunyi.
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1. Aku berlindung kepada Buddha.

2. Aku berlindung kepada Dharma.

3. Aku berlindung kepada sagha,dan tidak disebut nama Tuhan.

b. Ajaran Kong Fu-Tse

Ajaran Kong Fu-Tse memang sering dipandang sebagai agama, bahkan

dalam abad ke-7 dan ke-8 ajaran Kong Fu-Tse pernah menjadi agama

pejabat-pejabat sipil Negara dan kaum cendikiawan di Negara Cina.

Sebenarnya ajaran Kong Fu-Tse itu hanya merupakan ajaran filsafat untuk

hidup dengan baik. Kong Fu-Tse tidak pernah menganggap dirinya sebagai

pendiri agama. Bahkan dia pernah mengatakan, bahwa jikalau orang masih

belum mengetahui hal hidup, bagaimana orang akan dapat mengetahui hal

mati. Dengan ucapanya itu nyata bahwa ajarannya adalah mengenai cara

hidup di dunia fana ini dan bukan mengenai hidup di alam baka. Kong Fu-

Tse adalah seorang ahli filsafat yang besar.

Ajaran Kong Fu-Tse berkisar sekitar soal-soal kekeluargaan dan

ketatanegaraan. Filsafatnya bertalian dengan hubungan antara anak dan

orang tua terutama mengenai kewajiban kebaktian anak terhadap orang

tuanya. Dalam pemujaan leluhur dengan memelihara abu dalam rumah,

ayah menjadi pemuka upacara. Kewajiban ini kemudian turun kepada anak

laki-lakinya yang sulung, dan begitu seterusnya. Anak perempuan tidak di

sebutkan dalam pemujaan leluhur, oleh karena anak perempuan sesudah

menikah mengikuti suaminya dan dengan begitu yang turut diurusnya

ialah pemujaan leluhur pihak suaminya (Koentjaraningrat, 2002: 369).
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c. Ajaran Tao

Ajaran Tao tercipta atas dasar reaksi alamiah manusia dalam menjalani

kehidupan yang penuh tantangan dan misteri. Setelah perjalanan

panjangnya selama 5.000 th kini kita bisa mewarisi berbagai metode Tao.

Metode untuk menjalani hidup yang berlandaskan alamiah, selaras dan

mengikuti kodrat alam. Metode yang merupakan reaksi alamiah manusia

untuk bertahan hidup, meningkatkan kualitas hidup, mengungkap misteri

hidup serta memberi arti hidup.

Berdasarkan ‘Naluri Alamiah’ inilah para leluhur Tionghoa kuno

mengembangkan segenap potensi dirinya yaitu Kecerdasan, Nurani serta

Akal Budi.Dan mulai mengembangkan sebuah metode untuk menjalani

hidup. Proses perkembangan ajaran Tao terjadi secara bertahap.

Diwariskan dan diperbaiki dari generasi ke generasi berikutnya.

Membentuk berbagai seni dan ilmu yang mewarnai budaya Tionghoa.

Secara garis besar, pengembangan ajaran Tao dapat dikelompokkan

menjadi:

i. Hubungan Manusia dengan Alam Semesta.

Manusia tercipta karena sebuah proses alam, karenanya kelangsungan

hidup manusia tidak bisa terlepas dari alam. Kaum Tao berpendapat bahwa

agar manusia bisa tetap bisa bertahan hidup maka harus bisa

menyesuaikan diri dan menjaga keharmonisan dengan Alam. Karena itulah

konsep dasar ajaran Tao adalah adanya ‘Keharmonisan’ antara manusia

dengan Alam Semesta. Ditambah dengan adanya rasa ingin tahu, maka
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mulailah manusia berusaha mengenal “Karakter” Alam Semesta. Hingga

kemudian terciptalah berbagai Ilmu Perbintangan (Astronomi &

Astrologi), Kalender untuk mengenal musim, Hongsui dan lain

sebagainya.

Berbagai pengetahuan tersebut kemudian dimanfaatkan untuk mengatasi

berbagai kesulitan hidup. Dengan mengenal “Karakter” Alam Semesta

maka manusia bisa hidup secara ‘Harmonis’ didalamnya.

ii. Hubungan Manusia dengan Tuhan / Dewa-Dewi / Para Suci.

Keterbatasan panca indera, kadang manusia merasa ‘Tidak Berdaya’

menghadapi berbagai peristiwa alam seperti banjir, gempa bumi dan lain-

lain.

Manusia sadar akan keterbatasan dirinya. Maka mulailah manusia

‘Mencari Perlindungan’ kepada sosok ‘Penguasa Alam’. Mulailah

dilakukan berbagai pemujaan dan persembahyangan untuk memohon

perlindungan. Semakin lama semakin tertata seiring dengan perkembangan

budaya.

Perkembangan selanjutnya muncullah sosok-sosok pemikir yang tidak

puas hanya dengan sebatas pemujaan dan ritual belaka. Mereka berusaha

mencari cara untuk mengungkap misteri keberadaan ‘Sang Pencipta’.

Mulailah manusia tidak hanya mengenal pemujaan yang bersifat

formalitas belaka, melainkan mulai berusaha mengadakan hubungan yang

bersifat lebih pribadi dengan ‘Penguasa Alam’. Hingga kemudian manusia
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mulai mengenal ‘doa’. Ada juga yang berusaha mengadakan ‘kontak’

dengan ‘Sang Pencipta’ melalui ‘keheningan’ yang kini kita kenal dengan

meditasi. Memunculkan konsep keagamaan berupa ajaran kebenaran /

kebijaksanaan dan metode spiritual yang berhubungan dengan

‘Pencerahan’! Demikianlah perubahan dan perkembangan terjadi selama

ribuan tahun hingga kini kita mewarisi berbagai bentuk ritual, ajaran

kebenaran, doa, meditasi dan metode spiritual lainnya.

iii. Hubungan Manusia dengan Sesamanya.

Manusia adalah mahluk sosial yang punya kecenderungan untuk hidup

berkelompok. Dan seiring dengan semakin berkembangnya peradaban

maka secara otomatis mulailah tersusun berbagai aturan dan norma yang

berkembang menjadi tradisi, adat istiadat, tata krama dan lain sebagainya.

Tujuannya untuk menata kehidupan sosial manusia agar teratur,

menghindari perselisihan, mengendalikan kejahatan dan lain-lain,

sehingga hidup menjadi lebih teratur dan nyaman. Berawal dari sinilah

kemudian manusia mulai mengenal organisasi dengan aturan yang baku

atau hukum. Dan pada tahap berikutnya ini merupakan cikal bakal

terbentuknya sebuah pemerintahan.

iv. Hubungan Manusia dengan Kehidupan Pribadinya.

Mungkin ini salah satu inti utama dari ajaran Tao yang sangat erat

kaitannya dengan naluri alamiah manusia yang berusaha untuk bertahan

hidup dan meningkatkan kualitas hidup. Dengan adanya kecerdasan dan

akal budi yang dimiliki manusia. Maka secara otomatis muncul sosok-

sosok cerdik pandai yang berpikir tentang hal-hal yang berada diluar
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jangkauan panca indera dan berada diluar kendali. Taoisme berasalkan dari

kata "Dao" yang berarti tidak berbentuk, tidak terlihat, tapi merupakan

proses kejadian dari semua benda hidup dan segala benda-benda yang ada

di alam semesta. Dao yang berwujud dalam bentuk benda hidup dan

kebendaan lainnya adalah De . Gabungan Dao dengan De dikenal sebagai

Taoisme yang merupakan landasan kealamian. Taoisme bersifat tenang,

tidak berbalah, bersifat lembut seperti air, dan bersifat abadi. Keabadian

manusia terwujud disaat seseorang mencapai kesadaran Dao, dan orang

tersebut akan menjadi dewa. Penganut-penganut Taoisme mempraktekkan

Dao untuk mencapai kesadaran Dao, dan menjadi seorang dewa.

C. Tinjauan Tentang Perkawinan

1. Pengertian Perkawinan

Menurut Duvall dan Miller (1985: 6), perkawinan adalah

…the sosially reeognized relationship between a man an a women

that provides for sexual relations, legimizes childbearing and

establishes a division of labor between spouses.

Jadi, perkawinan merupakan suatu hubungan yang diakui secara social,

antara seorang pria dan seorang wanita, yang membolehkan terjadinya

hubungan seks, mengesahkan untuk memiliki keturunan, dan menetapkan

pembagian tugas antara pasangan suami istri.

Adapun Strong dan De Vault (1989: 5) mendefinisikan perkawinan

sebagai:
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…a union between a man and a women, they perform a public
ritual (which means that their union is socially recognized), they
are united sexually; and they cooperate economic matters. The
union is assumed to be more or less permanent. If they have
children, the children will have certain legal right.

Berdasarkan definisi tersebut, Strong dan De Vault (1989: 5)

mengungkapkan bahwa perkawinan merupakan sebuah penyatuan antara

pria dan wanita, mereka menyelenggarakan suatu ritual di hadapan umum

(yang berarti bahwa penyatuan mereka diakui secara social), mereka

disatukan secara seksual, dan mereka bekerjasama untuk masalah-masalah

ekonomi. Penyatuan ini diharapkan bisa untuk selama-lamamnya. Jika

mereka memiliki anak-anak, anak-anak mereka akan memiliki hak hokum

tertentu.

Sedangkan definisi perkawinan lain yang dikemukakan oleh Atwater

(2005: 327). Menurutnya: marriage is the state of being married, usually

the legal union of two people.

Definisi tersebut perkawinan dinyatakan sebagai bersatunya secara hukum

antara dua orang.

Beberapa definisi di atas, dapat dianalisis bahwa perkawinan pada

dasarnya adalah hubungan yang relatif permanen antara pria dan wanita,

yang diakui secara hukum dan social, dan meligimitasi hubungan seksual

antara keduanya, serta menetapkan adanya pembagian tugas antar

pasangan dalam berbagai aspek termasuk dalam pengasuhan anak dan

ekonomi agar dapat tercapai keluarga yang bahagia.
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Duvall dan Miller (1985: 6) mengatakan bahwa perkawinan adalah

monogamous, hubungan berpasangan antara satu wanita dan satu pria.

Sehingga bisa didefinisikan sebagai suatu kesatuan hubungan suami istri

dengan harapan bahwa mereka akan menerima tanggung jawab dan

memainkan peran sebagai pasangan yang telah menikah, dimana

didalamnya terdapat hubungan seksual, keinginan mempunyai anak dan

menetapkan pembagian tugas antara suami istri.

Perkawinan merupakan institusi yang sangat penting dalam masyarakat.

Menurut KBBI perkawinan adalah perkawinan yang sungguh-sungguh

dilakukan sesuai dengan cita-cita hidup berumah tangga yang bahagia.

Dalam catatn sipil Asser, Scholten, Wiarda, Pitlo, Petit dan Melis (dalam

Salim, 2009: 61) mengartikan perkawinan adalah persekutuan antara

seorag pria dan seorang wanita yang diakui oleh negara untuk hidup

bersama/bersekutu yang kekal. Esensi perkawinan yang dikemukakan

pakar diatas adalah bahwa perkawinan sebagai lembaga hukum, baik

karena apa yang ada didalamnya, baik karena apa yang terdapat

didalamnya. Perkawinan perdata (Vollmar,1983:50) yaitu perkawinan

yang dilangsungkan dihadapan seorang pegawai catatan sipil.

Perkawinan menurut UU Perkawinan No.1 tahun 1974 pasal 1,

Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang

wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah

tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Sedangkan Perkawinan dalam konsepsi hukum perdata Barat , perkawinan

itu dipandang dalam hubungan keperdataan saja. Dalam buku “Hukum
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Perdata” (Sugito, 2005: 18) perkawinan adalah pertalian yang sah antara

seorang lelaki dan seorang perempuan dalam waktu yang lama. Yang

menjadi tujuan perkawinan adalah untuk membentuk keluarga yang

bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

2. Perkawinan Adat

Perkawinan Adat adalah salah satu peristiwa yang sangat penting dalam

kehidupan masyarakat kita, sebab perkawinan itu tidak hanya menyangkut

wanita dan pria mempelai saja, tetapi juga orang tua kedua belah pihak,

saudara-saudaranya, bahkan keluarga-keluarga mereka masing-masing

(Makmuri, 2014: 86). Menurut Haar (1974 : 187) hukum adat perkawinan

adalah urusan kerabat, urusan keluarga, urusan masyarakat, urusan derajat

dan urusan pribadi satu sama lain dalm hubungan yang sangat berbeda

berbeda. Dalam hubungan kerabat yang segi satu, maka perkawinan itu

adalah juga suatu syarat yang mengatur kesanak saudaraan semenda

daripada golongan itu; Perkawinan adalah suatu bagian lalu lintas clan,

yang menyebabkann bagian bagian dari clan mempertahankan atau

merubah kedudukannya keseimbangan dalam sukunya dan dalam

lingkungan masyarakat seluruhnya.

Perkawinan ialah menutup suatu masa tertentu di dalam kehidupan

seseorang, yaitu masa bujang dan masa hidup tanpa beban keluarga. Orang

Cina baru dianggap dewasa atau menjadi orang bila ia telah menikah.

Karena itulah upacara perkawinan harus mahal, rumit dan agung, untuk

membuat perkawinan itu menjadi suatu kejadian yang penting dalam

kehidupan seseorang. Upacara perkawinan orang Tionghoa di Indonesia
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adalah tergantung pada agama atau religinya yang dianut. Karena itu acara

perkawinan orang di Indonesia amat berbeda satu dengan lainnya. Upacara

orang Tionghoa Totok berbeda pula dengan dengan upacara perkawinan

orang Tionghoa Peranakan.

Sampai abad ini perkawinan diatur oleh orang tuakedua belah pihak. Yang

menjadi calon suami istri tidak mengetahui calon kawan hidupnya, mereka

baru saling melihat pada hari perkawinannya. Sekarang keadaan demikian

sudah jarang terjadi. Di dalam memilih jodoh orang Tionghoa peranakan

mempunyai pembatasan-pembatasannya. Perkawinan terlarang adalah

antara orang-orang yang mempunyai nama keluarga, nama she yang sama.

Kini perkawinan antara orang-orang yang mempunyai nama she yang

sama tetapi bukan kerabat dekat (misalnya saudara-saudara sepupu)

dibolehkan. Perkawinan antara seorang laki-laki dengan seseorang wanita

yang masih ada hubungan kekerabatan, tetapi dari generasi yang lebih tua

dilarang (misalnya, seorang laki-laki kawin dengan saudara sekandung

atau saudara sepupu ibunya). Sebaliknya perkawinan seoraang anak

perempuan dengan seorang anggota keluarga dari generasi yang lebih tua

dapat diterima. Alasan dari keadaan ini ialah bahwa seorang suami tidak

boleh lebih muda atau rendah tingkatnya dari istrinya.

Peraturan lain ialah seorang adik perempuan tidak boleh mendahului

kakak perempuannya kawin. Peraturan ini berlaku juga bagi saudara-

saudara sekandung laki-laki, tetapi adik perempuan boleh mendahului

kakak laki-lakinya kawin, demikian juga adik laki-laki boleh mendahului
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kakak perempuannya kawin. Sering juga terjadi pelanggaran terhadap

peraduran ini, tetapi dalam hal ini si adik harus memberikan hadiah

tertentu pada kakaknya yang didahului kawin itu. Setelah seorang laki-laki

memilih jodohnya, maka ada perundingan mengenai hari perkawinannya.

Oleh orang tua pihak laki-laki lalu diantarkan angpao, yakni uang yang

dibungkus kertas merah. Uang ini dinamakan uang tetek. Maksudnya

untuk mengganti biaya yang dikeluarkan oleh orang tua gadis itu, untuk

mengasuh dan membesarkannya. Menjelang hari perkawinan keluarga

pihak laki-laki biasanya mengirim suatu utusan ke rumah keluarga si gadis

untuk memyampaikan sebungkus angpao, beberapa potong pakaian dan

perhiasan selengkapnya. Keluarga yang kaya biasanya akan menolak

pemberian ini dengan halus, tetapi keluarga yang tidak mampu biasanya

akan menerima sebagian saja (Koentjaraningrat, 2002: 362).

2.1. Menurut (Suliyati,  2013: 220-227) bahwa masyarakat
Tionghoa di Indonesia secara umum melakukan perkawinan
melalui tahap-tahap sebagai berikut :

a.   Upacara Adat Perkawinan Masyarakat Tionghoa.

Masyarakat Tionghoa yang telah lama tinggal di Indonesia tidak

meninggalkan budaya dari negara asalnya, termasuk adat

perkawinan. Walaupun adat perkawinan masyarakat Tionghoa ini

sudah mengalami percampuran dengan budaya setempat, tetapi

warna asli budaya Tionghoa masih sangat dominan. Upacara adat

perkawinan Tionghoa  melalui tahapan-tahapan sebagai  berikut :
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1.   Lamaran

Lamaran dilakukan ketika kedua calon mempelai sudah saling

mengenal dan melakukan proses pendekatan (pacaran). Lamaran

dilakukan oleh keluarga calon mempelai laki-laki dengan cara

mengirimkan utusan ke rumah pihak calon mempelai perempuan.

Lamaran dilakukan setelah ada kepastian bahwa lamaran akan

diterima. Kepastian terhadap penerimaan lamaran sangat penting,

karena  bila lamaran ditolak akan menimbulkan sakit hati, malu

dan  kesedihan di pihak keluarga calon mempelai laki-laki.

Pihak kekuarga calon mempelai laki-laki tidak akan menyentuh

hidangan yang telah disajikan keluarga mempelai perempuan

sampai ada kepastiannya lamarannya diterima.

Pada jaman dahulu kedua calon mempelai tidak saling mengenal

dengan calon istri atau calon suaminya, karena perkawinan diatur

oleh orang tua. Saat ini telah ada perubahan yang memungkinkan

semua orang bergaul  secara terbuka dan memperoleh

kesempatan yang luas untuk memilih pasangan hidupnya.

Pada saat akan meninggalkan rumah calon mempelai perempuan,

ayah atau utusan dari pihak calon mempelai laki-laki menyelipkan

angpao yang berisi uang di bawah cangkir minuman yang

disuguhkan. Bila lamaran diterima, sebagai balasan pihak keluarga

calon mempelai perempuan memperikan tanda kasih berupa

perhiasan kepada calon mempelai laki-laki. Pada waktu lamaran
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sekaligus ditentukan pula waktu untuk memberikan sanjit atau

seserahan.

2. Penentuan Saat Yang Baik Untuk Perkawinan.

Berdasarkan adat perkawinan masyarakat Tionghoa ada

kebiasaan untuk menghitung peruntungan calon mempelai melalui

feng shui dengan menghitung unsur-unsur pada shio masing-

masing. Jika seandainya ditemukan ketidakcocokan, maka ada

berbagai macam cara pemecahan yang bisa dipilih berdasarkan

perhitungan feng shui. Perhitungan feng shui terkait dengan jam,

hari, tanggal dan tahun pelaksanaan perkawinan. Untuk

menghitung saat yang baik ini diperlukan bantuan seorang ahli

kwamia sian atau feng shui   sianseng (orang yang sangat paham

tentang perhitungan jam, hari, tanggal, bulan dan tahun yang baik

dan membawa keberuntungan).

3. Sangjit (Seserahan)

Sanjit merupakan seserahan yang berupa makanan dan buah-

buahan yang ditempatkan pada tenong atau tempat makanan

dari bambu, yang jumlahnya harus genap. Selain makanan ada

barang- barang lain seperti pakaian, sandal, sepatu, alat make-up,

accessories, perhiasan, uang susu yang  dibungkus kertas merah

(angpao) dan lain sebagainya. Barang-barang untuk seserahan

dibawa oleh beberapa pemuda dengan harapan agar para pemuda

ini cepat mendapatkan jodoh.
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Barang-barang seserahan ini tidak diambil seluruhnya oleh

keluarga calon mempelai wanita, sebagaian dikembalikan termasuk

uang susu.

4. Menghias Kamar Pengantin

Setelah acara Sanjit selesai, kedua keluarga baik dari pihak calon

mempelai laki-laki dan keluarga calon mempelai perempuan

mempersiapkan acara menghias kamar pengantin. Acara menghias

kamar pengantin dilakukan seminggu sebelum acara perkawinan

diadakan.

Pihak-pihak yang terlibat dalam acara menghias kamar pengantin

adalah keluarga yang sudah menikah dan perkawinannya

harmonis. Hal  ini dilakukan   dengan harapan perkawinan yang

akan ditempuh kedua mempelai langgeng dan harmonis. Ada

kebiasaan yang unik yaitu sebelum  ranjang pengantin  ditata,

beberapa anak yang usianya 3- 5 tahun diminta   meloncat-loncat

di atas ranjang pengantin. Makna dari tradisi ini adalah harapan

agar pengatin cepat mendapat keturunan. Kamar pengantin dihias

dengan pernak-pernik yang didominasi warna merah. Warna merah

dalam kepercayaan masyarakat Tionghoa adalah warna yang

melambangkan kebahagiaan. Kamar pengantin sebelum digunakan

oleh pengantin, terlebih dahulu digunakan untuk menidurkan bayi

atau balita dengan harapan agar pengatin segera mendapat

keturunan.   Kamar pengantin juga dihiasi dengan tulisan, gambar



48

atau puisi yang mengandung makna kebahagiaan abadi. Gambar

yang lasim dipasang di kamar pengantin adalah sepasang naga,

sepasang burung Phoenix (burung Hong), bebek dan binatang-

binatang yang melambangkan kebahagiaan.

5. Menyalakan Lilin

Beberapa hari menjelang (biasanya 3 hari ) acara perkawinan ada

tradisi yang wajib dilakukan oleh kedua orang tua calon mempelai

yaitu tradisi menyalakan   lilin yang berwarna mearah. Lilin

dinyalakan pada  dini hari (sekitar pukul satu) dan harus tetap

dijaga supaya menyala sampai tiga hari setelah acara perkawinan.

Nyala lilin sanyat dipercaya dapat mengusir bala dan pengaruh

buruk serta   bermakna sebagai penerang kehidupan yang akan

dijalani kedua mempelai.

6. Siraman

Pada pagi hari sebelum dilakukan acara siraman calon mempelai

laki-laki dan calon mempelai perempuan melakukan penghormatan

dan pemujaan kepada leluhur di rumah masing-masing.

Selanjutnya acara siraman dilakukan terhadap calon mempelai laki-

laki dan calon mempelai perempuan di rumah masing-masing.

Kedua calon mempelai dimandikan dengan air yang diberi

wewangian dan bunga mawar, melati, kenanga dan daun pandan.

Makna tradisi siraman adalah  untuk membersihkan diri dari segala

hal yang buruk serta untuk menolak bala. Acara siraman ini
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dilakukan oleh orang tua dari kedua mempelai dan kerabat dekat

yang telah menikah.

7. Menyisir Rambut

Setelah acara siraman selesai calon mempelai perempuan diberi

pakaian putih dan diminta  duduk di atas kursi yang dialasi tampah

besar yang terbuat dari bambu, yang diberi gambar lambang yin-

yang. Simbol yin-yang bermakna keharmonisan dalam arti yang

luas, yaitu keharmonisan hubungan antara sesama manusia dan

keharmonisan hubungan antara  manusia dengan lingkungan alam

dan mahluk-mahluk yang ada di sekitarnya. Selanjutnya dilakukan

upacara tradisi chio thao yaitu   tradisi menyisir rambut calon

mempelai perempuan.

Beberapa benda pelengkap tradisi menyisir rambut calon mempelai

perempuan, seperti alat penakar   beras yang penuh berisi

beras, timbangan obat China, alat pengukur panjang, cermin, sisir,

gunting, pedang, pelita, benang sutera lima warna, yang

kesemuanya diletakkan di atas meja kecil di hadapan calon

mempelai perempuan. Benda-benda ini mengandung ajaran moral

yang sangat berguna bagi kedua mempelai dalam mengarungi

kehidupan rumah tangga.

Acara menyisir rambut calon mempelai  perempuan ini dilakukan

oleh ibu atau kerabat perempuan yang harmonis rumah tangganya

dan memiliki keturunan yang baik. Calon mempelai perempuan
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akan disisir sebanyak empat kali. Setiap kali menyisir akan

diucapkan doa yang maknanya sebagai berikut :

- Sisiran pertama diucapkan doa yang bermakna”hidup

bersama sampai akhir hayat”

- Sisiran kedua diucapkan doa yang bermakna “rumah  tangga

yang bahagia dan harmonis ”

- Sisiran ketiga diucapkan doa yang bermakna “diberkati dengan

banyak keturunan yang baik”

- Sisiran keempat diucapkan doa yang bermakna "diberkati

dengan kesehatan dan umur panjang”.

8. Makan 12 jenis sayur/hidangan

Setelah upacara tradisi menyisir rambut calon mempelai perempuan

selesai, calon pengantin perempuan dirias dan mengenakan busana

pengantin untuk melakukan upacara tradisi ”makan duabelas jenis

sayur/hidangan”. Tradisi ini dilakukan di meja makan di rumah

masing-masing mempelai.

Di atas meja tersedia dua belas macam hidangan yang masing-

masing ditempatkan dalam dua belas mangkuk. Hidangan-hidangan

ini memiliki rasa yang berbeda yaitu, manis, asin, getir, pahit, asam,

hambar,  pedas, gurih dan perpaduan dari berbagai rasa tersebut.

Makna dari dua   belas macam rasa hidangan ini adalah bahwa

hidup memiliki rasa dan dinamika rasa yang silih berganti. Harapan
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yang terkandung dalam upacara tradisi ini adalah kedua mempelai

dapat kokoh bersatu melalui kemanisan, kepahitan, kegetiran hidup.

Setelah upacara adat ini selesai mempelai perempuan dalam busana

pengatin dengan wajah yang ditutup kerudung menanti kedatangan

calon mempelai laki-laki.

9. Menjemput Mempelai Perempuan.

Mempelai laki-laki yang datang ke rumah mempelai perempuan

disertai keluarga dan kerabatnya disambut dengan taburan beras

kuning, biji kacang hijau, biji kacang merah, uang logam dan aneka

bunga. Makna taburan beras, biji-bijian, uang logan dan aneka

bunga melambangkan kemakmuran yang diharapkan dapat

dicapai oleh kedua mempelai.

Mempelai laki-laki kemudian dipertemukan dengan mempelai

perempuan yang masih mengenakan kerudung. Dalam pertemuan

ini kerudung mempelai perempuan belum boleh dibuka sampai

saat mereka tiba  di rumah mempelai laki-laki. Kerudung penutup

wajah mempelai perempuan ini melambangkan kesucian.

10. Penyambutan Pengantin Perempuan

Terjadi kesibukan di rumah mempelai laki-laki untuk

mempersiapkan penyambutan kedua mempelai. Ketika rombongan

kedua mempelai datang, maka orang tua dan kakek/nenek mempelai

laki- laki menyambut kedua mempelai dengan taburan beras
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kuning, biji kacang  hijau, biji kacang merah, uang logam dan

aneka bunga.

Kedua mempelai kemudian dibimbing oleh para kerabat menuju ke

kamar pengantin. Di kamar pengantin inilah kerudung mempelai

perempuan dibuka oleh mempelai laki-laki. Secara simbolik

pembukaan kerudung ini menjadi lambang sahnya perkawinan ini.

b. Upacara Perkawinan Menurut Agama dan Kepercayaan
Masyarakat Tionghoa.

Masyarakat Tionghoa di Bandar Lampung saat ini telah banyak

yang memeluk agama resmi yang   diakui oleh pemerintah,

seperti agama Budha, Kristen, Katolik dan Islam. Masyarakat

Tionghoa di Pecinan Bandar Lampung mempunyai keunikan

dalam beragama atau dalam melaksanakan kepercayaannya.

Sebagian besar masyarakat Tionghoa di Pecinan secara resmi

memeluk agama Budha, yang merupakan salah satu agama yang

diakui pemerintah. Walaupun demikian pada kenyataannya

masyarakat Tionghoa adalah penganut   Tri Dharma yaitu

gabungan antara agama Budha, Confusius dan Tao. Aktivitas

keagamaan dan religi/kepercayaan masyarakat Pecinan dilakukan

di kelenteng-kelenteng yang cukup banyak jumlahnya.   Di

kelenteng- kelenteng selain dewa Budha, juga dipuja dewa/dewi

dari ajaran Confusius dan Tao.

Upacara perkawinan menurut agama yang dilakukan masyarakat

Tionghoa di Pecinan Bandar Lampung harus dibedakan antara
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upacara dalam agama Budha dan agama Kristen, Katolik dan

Islam. Upacara perkawinan menurut agama Budha di lakukan di

kelenteng Tri Dharma sesuai dengan ajaran agama Budha, Tao

dan Confusius. Untuk masyarakat Tionghoa yang  sudah

memeluk agama Kristen atau Katolik, upacara perkawinan

menurut agama dilakukan di gereja. Untuk Tionghoa muslim

upacara perkawinan mengikuti kaidah agama Islam.

Perkawinan menurut agama dan kepercayaan Tri Dharma yang

dilakukan di kelenteng-kelenteng, yang tahapannya sebagai

berikut :

1. Melakukan Sembahyang Untuk Penghormatan dan Pemujaan

Kepada Thian atau Tuhan Yang Maha Esa dan Para Leluhur (Cio

Tao) .

Upacara perkawinan menurut agama dan kepercayaan

masyarakat Tionghoa.

Sebelum upacara perkawinan secara adat, yaitu pada pagi hari atau

pada malam sebelumnya. Kedua calon mempelai melakukan

sembahyang untuk memuja Thian atau Tuhan Yang  Maha Esa

dan para leluhur dari kedua calan mempelai. Acara sembahyang ini

diikuti dan disaksikan oleh keluarga kedua calon mempelai.

Altar yang digunakan untuk sembahyang adalah altar tiga tingkat

yang berwarna merah. Diatas altar tersaji tujuh macam hidangan

dan buah-buahan. Di bawah altar tersedia jambangan berisi air dan
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dihias rumput. Hal ini melambangkan keindahan dan kemakmuran.

Di bagian belakang altar diberi tampah bambu besar sebagai alas

dari tong kayu yang berisi air. Selain itu juga diletakkan timbangan,

sumpit, dan lain sebagainya . Barang- barang ini melambangkan

kebaikan, kejujuran, panjang umur dan kesetiaan. Acara

sembahyangan ini juga dapat dilakukan di rumah masing-masing

mempelai. Acara sembahyangan ini menandai resminya pasangan ini

sebagai suami istri.

2. Penghormatan Kepada Orang Tua dan Keluarga.

Upacara   ini merupakan upacara yang sangat penting dan

sakral dalam perkawinan masyarakat Tionghoa. Penghormatan

kepada kedua orang tua dan kerabat dilakukan dengan cara

menuangkan secangkir phang teh (teh hangat) oleh kedua

mempelai sambil mengelilingi tampah dan kemudian bersujud di

hadapan kedua orang tua dan kerabat. Masing-masing kerabat

yang diberi penghormatan akan membalas dengan memberikan

angpao berupa uang maupun perhiasan. Bila angpao berupa

perhiasan, langsung dipakai  oleh mempelai perempuan. Bila

angpao berupa uang, ditampung di nampan atau di simpan oleh

mempelai laki-laki.

c. Pesta Perkawinan (Resepsi Perkawinan)

Setelah acara perkawinan yang terkait dengan adat, agama dan

kepercayaan selesai dilakukan, acara selanjutnya adalah pesta
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perkawinan. Pesta perkawinan ini merupakan ungkapan rasa

syukur karena upacara perkawinan telah selesai dilakukan dan

semua acara berjalan lancar .

d. Tul Sam Ciao (membawa pulang calon mempelai perempuan)

Setelah seluruh rangkaian upacara dilalui, maka tiba saat mempelai

perempuan diboyong ke rumah mempelai laki-laki. Mempelai

perempuan memulai perannya sebagai istri yang harus mengabdi

dan berbakti kepada  suami dan keluarga suaminya (Widy, Hastuti

N, 2004 : 56) . Mulai saat itulah, mempelai perempuan tinggal

bersama dan serumah dengan keluarga mempelai laki-laki.

Pesta perkawinan biasa dilakukan pada malam hari atau siang hari.

Tempat pelaksanaan pesta bisa di rumah, restoran atau hotel,

tergantung pada kemampuan keuangan keluarga kedua mempelai.

Pesta perkawinan ini dihadiri oleh semua sanak keluarga, teman dan

relasi usaha dan sebagainya.

Kedua orang  tua mempelai laki- laki dan orang tua mempelai

perempuan bergabung bersama dalam satu meja yang dialasi taplak

merah. Dekorasi dan hiasan pelaminan didominasi warna merah dan

kuning yang melambangkan kemakmuran dan kebahagiaan

(Suliyati, 2013:220 – 227).
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D. Tinjauan Tentang Kebudayaan

1. Definisi Kebudayaan

Kata budaya pertama kali muncul pada tahun 1871. Kata ini

dikemukakan oleh Tylor yang merupakan seorang antropoligis.

Menurut Tylor (1871) dalam Brown (1998) yang dikutip oleh Susanto

et al, (2008) budaya adalah:

“That complex whole which includes knowledge, beliefs, art,

morals, law, custom, and any other capabilities and habits

acquired by man as a member of society.”

Terjemahan bebasnya kira-kira sebagai berikut: “sekumpulan

pengetahuan, kepercayaan, seni, moral, hukum, adat, dan kapabilitas

serta kebiasaan yang diperoleh oleh seseorang sebagai anggota sebuah

perkumpulan atau komunitas tertentu.

Istitilah “kebudayaan “dan Culture”. Kata “kebudayaan” berasal dari

kata Sanskerta buddhayah, yang merupakan bentuk jamak

dari buddhi yang berarti”budi” atau “kekal. Kata asing culture

yang berasal dari kata latin colore (yaitu “mengelola”,

“mengerjakan”, dan terutama berhubungan dengan pengelola tanah

atau bertani), memiliki makna yang sama dengan “kebudayaan”,

yang kemudian berkembang menjadi “segala daya upaya serta

tindakan manusia untuk mengelola tanah dan mengubah alam”.

Definisi kebudayaan itu sendiri ialah seluruh sistem gagasan dan

rasa, tindakan, serta karya yang dihasilkan manusia dalam
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kehidupan bermasyarakat, yang dijadikan miliknya dengan belajar

(Koentjaraningrat, 2003: 72).

2. Unsur-Unsur Kebudayaan

Dalam menganalisa suatu kebudayaan seorang ahli antropologi

membagi seluruh kebudayaan yang terintegrasi itu ke dalam unsur-

unsur besar yang disebut”unsure-unsur kebudayaan universal”.

Mengenai hal ini ada beberapa pandangan, seperti yang diuraikan

oleh C. Kluckhohn dalam karangan yang berjudul Universal

Categories Of Culture (1953). Dengan mengambil inti sari kerangka

yang ada mengenai unsur-unsur universal, unsur-unsur kebudayaan

yang dapat ditemukan pada semua bangsa di dunia berjumlah tujuh

buah (Koentjaraningrat, 2003: 80), yang dapat disebut sebagai isi

pokok dari setiap kebudayaan, yaitu:

a. Bahasa

b.   Sistem pengetahuan

c. Organisasi sosial

d.   Sistem peralatan hidup dan teknologi

e.   Sistem mata pencarian hidup

f.   Sistem religi

g. Kesenian.
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E. Konsep Budaya Kaitannya dengan Kajian Pendidikan Ilmu
Pengetahuan Sosial (IPS).

Konsep budaya kaitanya dengan Kajian Pendidikan Ilmu Pengetahuan

Sosial. Menurut (NCSS, 1994: 11), sebagai berikut :

Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial terdapat 5 (lima) tradisi, tidak
saling menguntungkan secara ekslusif, melainkan saling
melengkapi. Menurut National  Council for Social Studies (NCSS,
1988: 11) mengemukakan bahwa karakteristik IPS adalah (1)
Sosial Studies as citizenship transmission; (2) Sosial Studies as
sosial sciences; (3) Sosial Studies as reflektive inquiry; (4) Sosial
Studies as sosial criticism; dan (5) Sosial Studies as personal
development of the individual (Pargito (2010 : 33-34)

Yang artinya (1) IPS sebagai transmisi kewarganegaraan; (2) IPS
sebagai pendidikan ilmu-ilmu sosial; (3) IPS sebagai penelitian
mendalam; (4) IPS sebagai kritik kehidupan sosial; dan (5) IPS
sebagai pengembangan pribadi individu.

Penelitian ini termasuk dalam tradisi ke empat yaitu Ilmu Pengetahuan

Sosial sebagai pendidikan ilmu-ilmu sosial. IPS pada hakekatnya

merupakan sekumpulan ilmu-ilmu sosial yang terdiri dari sejarah,

geografi, ilmu politik, ekonomi, sosiologi, antropologi, humanities, hukum

dan nilai-nilai yang ada di masyarakat yang diorganisasikan secara ilmiah.

Adanya Pendidikan IPS diharapkan siswa dapat memperoleh pemahaman

dan penghargaan dari cara bagaimana pengetahuan diperoleh melalui

metode ilmiah, akan mengembangkan sikap ilmiah dan akan memiliki

sebuah struktur pengetahuan ilmiah mengenai sikap dan kebiasaan

manusia dalam masyarakat. Pendidikan ilmu pengetahuan bukan hanya

bagaimana mengajarkan ilmu pengetahuan pada siswa, tetapi juga harus

mengajarkan tentang makna dan nilai-nilai yang terkandung dalam ilmu
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pengetahuan itu untuk kepentingan kehidupan siswa kearah yang lebih

baik.

Dimana dalam penelitian ini  terkait dengan ilmu sejarah. Di mana ilmu

sejarah merupakan salah satu cabang ilmu pengetahuan sosial, dan

termasuk sepuluh tema dalam pembelajaran IPS.Kesepuluh tema

pembelajaran IPS menurut NCSS (1994: 15) dikemukakan sebagai

berikut.

(1) culture; (2) time, continuity, and change; (3) people, places and
environment; (4) individual, development, and identity; (5)
individual, groups, and institution; (6) power, outhority and
governance; (7) production, distribution and consumtion; (8)
science, technology and society; (9) global connections; dan (10)
civic ideals andpractices.

Yang artinya (1) Budaya; (2) waktu, kontiunitas, dan perubahan;
(3) orang, tempat, dan lingkungan; (4) individu, pengembangan,
dan identitas; (5) individu, kelompok, dan lembag; (6) kekuasaan,
wewenang, dan pemerintahan; (7) produksi, distribusi, dan
konsumsi; (8) sain, teknologi, dan masyarakat; (9) koneksi global;
dan (10) cita-cita dan praktek warga Negara.

Berdasarkan dari sepuluh tema pembelajaran IPS, maka penelitian ini

termasuk tema yang nomor pertama yaitu tentang budaya. Budaya adalah

apa yang ada dalam pikiran/akal budi manusia, sedangkan kebudayaan

adalah hasil berpikir akal budi manusia yakni cipta, rasa, dan karsa yang

teratur dan tersusun dalam kehidupan masyarakat.

Konsep IPS pada awahnya berkembang dari Amerika Serikat dengan nama

socialstudies. Pada perkembangan selanjutnya setelah berdirinya NCSS

(nationalcouncil for the social studies) sebuah organisasi profesional yang
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secara khusus membina dan mengembangkan social studies pada tingkat

pendidikan dasar dan menengah serta keterkaitannya dengan disiplin ilmu-

ilmu sosial dan disiplin ilmu pendidikan, pengertian social studies yang

paling berpengaruh hingga akhir abad ke-20 adalah definisi yang

dikemukakan oleh Wesley pada tahun 1937. Wesley menyatakan bahwa

”The social studies are the social sciences simplyied for pedagogikal

purposes. ”Social studies merupakan ilmu-ilmu sosial yang bertujuan

untuk pendidikan. Definisi ini kemudian dibakukan dalam The

UnitedStates of Education ’s Standard for Curriculum and Instruction,

dikemukakan bahwa: (a) social studies merupakan kajian dari ilmu-ilmu

sosial yang menurut Welton dan Mallan sebagai off" springs of the social

sciences, (b) kajian itu dikembangkan untuk tujuan-tujuan pendidikan dan

pembelajaran, (c) aspek-aspek dari masing-masing disiplin ilmu sosial

perlu diseleksi (Supardan, 2015: 9-10).

Tahun 1993 NCSS mengeluarkan definisi resmi social studies sebagai

berikut.

“Social studies is the integrated studi of the social sciences and
humanities to promote civic competence. Within the school program,
social studies provides coordinated systematic study drawing upon
such displines as antrhopology, archaeology, economics, geography,
history, law, philosophy, political science, psychology, religion and
sociology, as wellas appropriate content jrom the humanities,
mathematic and natural sciences. The prjymari purpose of social
studie is to he ho young people develop the ability to make informed
and resoned decicions for the public good as citizens of a culturally
diverse, democratic society in an interdependent world”.

Yang artinya bahwa Ilmu pengetahuan sosial adalah studi
terintegrasi tentang ilmu-ilmu sosial dan humaniora untuk
membentuk warga negara yang baik/kompeten. Program IPS
disekolah merupakan gambaran kajian sistematis dan koordinatif
dari disiplin ilmu-ilmu sosial seperti antropologi, arkeologi,
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ekonomi, geografi, sejarah, hukum, filsafat, ilmu pengetahuan
politik, psikologi, agama dan sosiologi juga yang bersumber dari
humaniora, matematika dan ilmu pengetahuan alam. Tujuan utama
dari ilmu penggetahuan sosial adalah untuk membantu generasi
muda mengembangkan kemampuannya untuk membuat keputusan-
keputusan yang beralasan dan sebagai warga negara yang
bertanggungjawab pada suatu masyarakat yang berbeda budaya,
masyarakat dunia yang masih ketergantungan (Supardan, 2015: 12).

Terkait dengan pengertian tersebut, mata pelajaran ilmu pengetahuan

sosial dapat dikatakan sebagai mata pelajaran di sekolah yang dirumuskan

atas dasar interdisipliner, multidisuoliner dari ilmu-ilmu sosial dan

humaniora (sosiologi, ekonomi, geografi, sejarah, politik, hukum, budaya,

psikologi sosial, ekologi). Menurut Jarolimek dalam Supardan (2015: 13),

tujuan social studies dikategorikan ke dalam tiga kelompok tujuan, yakni:

(a) understanding, yang berhubungan dengan pengetahuan dan kecerdasan

(knowledge and knowing), (b) attitudes, yang berhubungan dengan nilai-

nilai, apresiasi, cita-cita, dan perasaan, (c) skills, yang berhubungan

dengan penggunaan dan pemakaian pembelajaran studi sosial dan

kemampuan untuk memperoleh ilmu pengetahuan baru.

Pengertian social studies dikemukakan juga oleh ahli ilmu sosial bernama

Banksyang dikutip oleh Sapriya (2009: 210) dalam bukunya pendidikan

IPS. Menurut Banks social studies adalah:

“the social stuudies is that part of the elementary and high school
curriculum which has the primary responsibility for hebing student
to develop the knowledge, skills, attitudes and vallues needed to
participate in the civic IW of their local communities, the nation and
the world ”.

Ilmu pengetahuan sosial adalah bagian dari kurikulum SD dan sekolah

menengah yang mempunyai tanggungjawab utama untuk membantu para
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peserta didik untuk mengembangkan pengetahuan, keterampilan-

keterampilan, sikap-sikap dan nilai-nilai yang diperlukan untuk

mengambil bagian didalam kehidupannya sebagai warganegara, warga

masyarakat ditingkat lokal, nasional dan dunia IPS sebagai sebuah

cabang ilmu pengetahuan lebih berorientasi pada manusia. Dalam

konteks sosial sebagai sebuah ilmu, IPS tidak dapat berdiri sendiri tetapi

didukung oleh beberapa disiplin ilmu yaitu ilmu-ilmu alam (natural

sciences),ilmu-ilmu sosial (social sciences), humanitis (humaniora),

filsafat dan kemudian berhulu pada ajaran agama. IPS sebagai

pendidikan sosial ditopang oleh berbagai disiplin ilmu tetapi tidak

mengajarkan ilmu itu sebagai materi pendidikan. Materi untuk

pendidikan IPS sebagai pendidikan sosial diambil dari permasalahan

yang ada di masyarakat (Pargito, 2009: 24).

Undang-Undang No. 20 tahun 2003 tentang sistem pendidikan nasional

IPS merupakan bahan kajian yang wajib dimuat dalam kurikulum

pendidikan dasar dan menengah yang antara lain mencakup ilmu bumi

atau geografi, sejarah, ekonomi, kesehatan dan lain sebagainya yang

dimaksudkan untuk mengembangkan pengetahuan, pemahaman, dan

kemampuan analisis pesertadidik terhadap kondisi sosial masyarakat.

Pengertian yang dikemukakan oleh NCSS dan Banks di atas

menunjukkan peranbesar IPS dalam membentuk warga negara yang

memiliki sikap dan nilai yang dapat dipenanggungiawabkan dalam hidup

bermasyarakat. IPS akan dapat mewujudkan tujuan pendidikan nasional

seperti yang tertuang dalam tujuan pendidikan nasional yang berdasarkan
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Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun

1945, yaitu berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk

watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka

mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk mengembangkan

potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa

kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap,

kreatif mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta

bertanggung jawab (Pargito, 2009: 30).

Penelitian ini menitik beratkan kajiannya pada tradisi perkawinan etnis

tionghoa guna membentuk warga negara yang memiliki sikap dan nilai

yang dapat dipertanggungjawabkan dalam hidup bermasyarakat sesuai

dengan tujuan pembelajaran IPS. Jadi IPS adalah studi terintegrasi

tentang ilmu – ilmu sosial dan humaniora untuk membentuk warga

negara yang baik/kompeten. Terkait dengan hal pengertian itu mata

pelajaran IPS  dapat dikatakan sebagai mata pelajaran di sekolah yang

dirumuskan atas dasar interdisipliner, multidisipliner, ilmu-ilmu sosial

dan humaniora yang mempunyai tujuan  antara lain yaitu: (a)

understanding, yang berhubungan dengan pengetahuan dan kecerdasan

(knowlegde and knowing), (b) attitudes,  yang berhubungan dengan nilai-

nilai, apresiasi, cita-cita dan perasaan, (c) Skill, yang berhubungan dengan

penggunaan dan pemakaian pembelajaran studi sosial dan kemampuan

untuk memperoleh ilmu penegtahuan baru.
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F. Penelitian yang Relevan

1. Hasil Penelitian Anang pada tahun 2017 dengan judul Aculturation In

Mixed Marriage Family (A Case Study In The Inter - Cultural

Communication In Javanese And Tionghoa In Medan) yang dipublis

pada International Journal Of Scientific & Technology Research

Volume 6, Issue 07, July 2017.

Hasil penelitiannya yaitu untuk mengetahui aktivitas komunikatif

antar budaya dalam perkawinan campuran antara dua budaya yang

berbeda (Jawa-Tionghoa). Subyek penelitian adalah pasangan suami

istri yang telah menikah selama 21 tahun. Suaminya adalah seorang

Tionghoa dan istrinya adalah Jawa. Penelitian ini menggunakan

paradigm interpretative dengan pendekatan fenomenologis. Tujuan

akhir dari analisis data fenomenal adalah untuk menyajikan uraian

analitik mendalam tentang fenomena antar budaya komunikatif dari

perkawinan campuran. Hasil penelitian menunjukkan bahwa 1)

responden selalu berusaha untuk memperhatikan apapun diluar diri

mereka, tidak memberikan komentar negative dan siap untuk

mendengarkan satu sama lain, 2) toleran terhadap ambiguitas

pasangan, saling menghormati satu sama lain tidak memaksakan

kepercayaan pribadi dan 3) menunjukkan empati dan bersedia terlibat

dalam aktivitas pasangan.

2. Hasil Penelitian dari Aprilia Kartini Streit, Jurnal Beranda Vol.1 No.2

(2012) yang berjudul Analisa Peran Visual Dalam Perkawinan

Tradisional Adat Tionghoa.
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Penelitian ini mengkaji faktor yang mendasari semakin merongrong

tradisi mereka, salah satunya adalah modernisasi dan teknologi dan

masa-masa yang mempenngaruhi gaya hidup generasi sekarang yang

menganggap tradisi tidak relevan dengan gaya hidup masyarakat

modern saat ini. Salah satu tradisi yang yang hamper mengancam adat

istiadat adalah tradisi perkawinan cina atau cia tao. Tradisi ini berasal

dari Cina yang membawa transmigrasi orang-orang Cina saat

memasuki negeri ini, mereka membawa budaya dan  adat istiadat

orang-orang yang berakulturasi dengan budaya lokal. Tapi sekarang

tradisi peninggalan tradisional adat tionghoa ini (Cia Tao) hampir

ditinggalkan, terutama oleh generasi muda yang memikirkan

rangkaian prosesi tradisi terlalu berbelit dan dianggap telah using dan

bertentangan dengan gaya hidup generasi muda yang cenderung

kepraktisan.

Dengan penelitian ini diharapkan tradisi Cia tao dapat dipertahankan

karena seseorang dianggap sah bila telah melakukan hal tersebut.

3. Hasil penelitian yang dilakukan oleh Vionna Tania, PALASTREN,

Vol. 8, No. 2, Desember 2015 dengan judul Pergeseran Tradisi

Perkawinan Tionghoa Khek di Kelurahan Teluk Betung.

Hasil penelitian ini menunjukan bahwa Adat perkawinan masyarakat

Tionghoa Khek yang dilaksanakan berdasarkan adat, agama dan

kepercayaan mengalami pergeseran yang disebabkan oleh beberapa

faktor yaitu: adanya kontak dengan kebudayaan lain, pendidikan

formal yang maju dan penduduk yang heterogen, sehingga pergeseran
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tersebut pun menimbulkan beberapa pengaruh ke masyarakat Tionghoa

Khek Kelurahan Teluk Betung di masa kini.

4. Hasil penelitian yang dilakukan oleh Moch. Lukluil Maknun, Jurnal

Kebudayaan Islam Vol. 11, No. 1, Januari - Juni 2013 dengan judul

Tradisi Perkawinan Islam Jawa Pesisir.

Hasil penelitian ini menunjukan bahwa tahapan perkawinan yang ada

di Kota Pekalongan pada umumnya adalah; nakokke, sangsangan,

nentokke dino, pasrahan tukon, malem midodaren, walimah, aqad

nikah, resepsi, dan balik kloso . Adapun warna adat perkawinan di

Kota Pekalongan yang membedakan dengan adat Jawa pada

umumnya adalah; (1) kebolehan berpacaran setelah tunangan; (2)

rangkaian upacara terkesan ringkas; (3) Kata walimah diartikan

sebagai pembacaan maulid al-barzanji menjelang akad nikah; (4)

kedua pengantin tidak duduk bersanding saat akad; (5) Ada istilah

bedhol gelung ; (6) Ada istilah balik kloso sisan tilik ; (7) Ada istilah

nunggak seme ; (8) Undangan terkait acara perkawinan ada beberapa

macam.

5. Hasil Penelitian dari Adil Niat Gulo, E – Jurnal Vol. 01 No.01 ( Des

2012) yang berjudul Degradasi Budaya Dalam Upacara Perkawinan

Masyarakat Nias Di Denpasar .

Penelitian ini melihat bahwa setiap manusia tidak bias lepas dari

budaya, peran budaya dalam upacara perkawinan sangat penting ,

buktikan bahwa setiap perkawinan yang dilakukan tentu saja selalu

mengacu pada peraturan yang berlaku bagi kepatuhan masyarakat adat
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dengan apa yang diwariskan oleh lelulur mereka. Tapi nyatanya bagi

orang Nias yang tinggal didaerah perantauan tinggal di sebuah kota

denpasar mengalami penurunan dalam upacara perkawinan. Buktiikan

bahwa di setiap perkawinan yang dilakukan hanya melakukan upacara

doa di gereja dan resepsi digedung tersebut padahal untuk orang Nias

ritual adat ini sangat penting dari ritual lainnya. Hal tersebut

disebabkan oleh pengaruh globalisasi sebagai pengembangan

pendidikan, teknoloogi dan media, lingkungan dan generasi muda,

tidak adanya pengetahuan tentang upacara seremonial perkawinan.

6. Hasil Penelitian yang dilakukan oleh Rosyid Jurnal “Analisa” Volume

XVII, No. 01, Januari - Juni 2010. Yang berjudul Perkawinan

Masyarakat  Samin Dalam Pandangan Hukum Negara.

Peristiwa kependudukan seperti kelahiran, perubahan alamat, perka

winan, perceraian, pengesahan anak, hingga kematian, sesuai dengan

UndangUndang No.23/2006 tentang Administrasi Kependudukan

merupakan hal yang harus dilaporkan pada instansi pemerintahan yang

terkait dengan peristiwa tersebut, karena membawa implikasi

administrasi  identitas kependudukan. Namun di  komunitas Samin di

Kudus, kegiatan pencatatan tersebut, terutama perkawinan dianggap

tidak berlaku.   Mereka hanya melibatkan kedua mempelai, keluarga

mempelai, tokoh Samin, warga Samin, dan tetangga lain (Samin dan

non-Samin) tanpa didampingi petugas dari  KUA atau Kantor Catatan

Sipil.
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7. Hasil Penelitian dari Nalti Novianti dan Edi Dianto, Jurnal Lingua

Cultura Vol. 2 No.2 (Nov 2008) yang berjudul Analisis Faktor

Penyebab Berkurangnya Upacara Perkawinan Shinzen Kekkon Di

Jepang, Khususnya Daerah Kansai.

Modernisasi mengakibatkan ditinggalkannya cara tradisional yang

dianggap tidak praktis dan memakan waktu. Hal itu tampak juga pada

tata cara melangsungkan perkawinan yang penuh dengan berbagai

macam tata adat yang perlu dilaksanakan agar terpenuhinya kesahan

suatu perkawinan. Upacara perkawinan yang dianggap sebagai

tradisional Jepang adalah upacara perkawinan ala Shinto, yang disebut

shinzen kekkon. Artikel menjelaskan sejauh mana kaum muda Jepang

masih tertarik untuk melaksanakan  upacara perkawinan tradisional.

Selain itu, ingin diketahui apakah para responden masih mengetahui

makna setiap ritual yang ada di dalam upacara Shinzen Kekkon.

Akhirnya dapat disimpulkan, kebudayaan Jepang telah mengalami

pergesaran.

G. Kerangka Pikir Penelitian

Perkawinan merupakan suatu penutup suatu masa tertentu dalam fase

kehidupan seseorang, yaitu masa bujang dan masa hidup tanpa beban

keluarga. Orang Tionghoa baru dianggap dewasa atau sudah “menjadi

orang” apabila telah menikah. Karena itulah upacara perkawinan harus

mahal, rumit dan agung, untik membuat perkawinan itu menjadi suatu

kejadian yang penting dalam kehidupan seseorang. Upacara perkawinan
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orang Tionghoa di Indonesia tergantung pada agama atau religinya yang

dianut. Karena itu upacara perkawinan orang Tionghoa di Indonesia

berbeda satu dengan yang lainnya. Upacara perkawinan orang Tionghoa

totok berbeda pula dengan upacara perkawinan orang Tionghoa

peranakan.

Sampai pada awal abad ini perkawinan diatur oleh orang tua kedua fihak.

Yang menjadi calon suami isteri tidak mengetahui calon kawan hidupnya,

mereka baru saling melihat pada hari perkawinannya. Namun keadaan

demikian sudah jarang terjadi karena calon suami isteri berhak

menentukan pasangannnya sendiri. Di dalam memilih jodoh orang

Tionghoa peranakan mempunyai pembatasan-pembatasannya.

Perkawinan terlarang antara orang-orang yang mempunyai nama

keluarga, nama she yang sama. Kini perkawinan antara orang-orang yang

memiliki nama she yang sama tetapi bukan kerabat dekat (misalnya

saudara-saudara sepupu), diperbolehkan untuk melakukan perkawinan.

Perkawinan antara seorang laki-laki dengan seorang wanita yang masih

ada hubungan kekerabatan, tetapi dari generasi yang lebih tua dilarang

(misalnya, seorang laki-laki kawin dengan saudara sekandung atau

saudara sepupu ibunya). Sebaliknya perkawinan seorang anak perempuan

dengan seorang anggota keluarga dari generasi yang lebih tua (atas),

dapat diterima. Alasan dari keadaan ini ialah bahwa seorang suami tidak

boleh muda atau rendah tingkatnya dari isterinya.
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Peraturan lain adalah seorang adik perempuan tidak boleh mendahului

kakak perempuannya kawin. Peraturan ini berlaku juga bagi saudara-

saudara sekandung laki-laki, tetapi adik perempuan boleh mendahului

kakak laki-lakinya kawin, demikian juga laki-laki boleh mendahului

kakak perempuannya kawin. Sering juga terjadi pelanggaran terhadap

peraturan ini, tetapi dalam hal itu si adik harus memberikan hadiah

tertentu pada kakaknya yang didahului kawin itu.

Setiap golongan etnik memiliki upacara-upacara yang khas. Dalam

pandanagan masyarakat Tionghoa, upacara perkawinan merupakan Adat

Perkawinan yang didasarkan atas dasar dan bersumber kepada

kekerabatan, keluhuran, dan kemanusiaan serta berfungsi melindungi

keluarga. Upacara Perkawinan tidaklah dilakukan secara seragam di suatu

tempat, tetapi terdapat berbagai variasi menurut tempat diadakannya;

yaitu disesuaikan dengan pandangan mereka pada adat tersebut dan

pengaruh adat lainnya pada masa lampau dan juga pada kebiasaan masa

kini.

Sehingga akan dilakukan penelitian yang diduga ada perbedaan di dalam

melihat adat istiadat perkawinan yaitu terutama dipengaruhi oleh adat lain,

adat setempat, agama, pengetahuan dan pengalaman mereka masing-

masing. Banyak faktor yang menyebabkan pergeseran tradisi perkawinan

di Telukbetung Selatan.
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Bagan Kerangka Pikir

Gambar 2.1 Kerangka Pikir
Tradisi Perkawinan Etnis Tionghoa di Kampung Pecinan Telukbetung

Selatan Kota Bandar Lampung

Keterangan:
= ada keterkaitan langsung
= ada keterkaitan secara tidak langsung

Tradisi Perkawinan

Pergeseran Tradisi
Perkawinan Etnis Tionghoa

Sosial Budaya (Agama
dan ekonomi)

Kontak dengan
Budaya Lain

Pendidikan Formal
yang Maju

Penduduk yang
Heterogen

Perubahan Ritual

Perubahan Konsep
Hidup

Tingkat Kepedulian dalam
Pewarisan Tradisi

Perkawinan



III. METODE PENELITIAN

A. Pendekatan Penelitian dan Jenis Penelitian

Ada tiga jenis metodologi penelitian yaitu kuantitatif, kualitatif, dan

campuran kuantitatif dengan kualitatif. Dalam penelitian ini digunakan

pendekatan kualitatif. Menurut Creswell (2010: 4), penelitian kualitatif

merupakan metode-metode untuk mengeksplorasi dan memahami makna

yang oleh sejumlah individu atau sekelompok orang dianggap berasal dari

masalah sosial atau kemanusiaan. Penelitian kualitatif menurut Idrus (2009:

23) adalah meneliti informan sebagai subjek penelitian dalam lingkungan

hidup kesehariannya. Noor (2009: 32) mengatakan bahwa penelitian kualitatif

adalah suatu proses penelitian dan pemahaman yang berdasarkan pada

metodologi yang menyelidiki suatu fenomena sosial dan masalah manusia,

menekankan sifat realitas yang terbangun secara sosial, hubungan erat antara

peneliti dengan subjek yang diteliti.

Noor (2009: 34), penelitian kualitatif digunakan jika masalah belum jelas,

mengetahui makna yang tersembunyi, memahami interaksi sosial,

mengembangkan teori, memastikan kebenaran data, dan meneliti sejarah

perkembangan. Proses penelitian kualitatif ini melibatkan upaya-upaya

penting, seperti mengajukan pertanyaan-pertanyaan dan prosedur-prosedur,

mengumpulkan data yang spesifik dari partisipan, dan menganalisis data
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secara induktif mulai dari tema-tema yang khusus ke tema-tema umum, dan

menafsirkan makna data. Creswell (2010: 20) menerangkan bahwa

metodologi kualitatif dapat dilakukan dengan berbagai pendekatan antara

lain: penelitian partisipatoris, analisis wacana, fenomenologi sosial, grounded

theory, fenomenologi, dan naratif. nelitian pada dasarnya merupakan cara

ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu.

Langkah-langkah dalam penelitian fenomenologi sosial menurut Spradley

(2007: 257) adalah:

1. Tahapan pertama “finding the field”

Tahap pertama penelitian fenomenologi sosial adalah memilih

masyarakat sebagai objek penelitian. Hal-hal yang dilakukan adalah

cara-cara untuk masuk ke lapangan dengan baik dan lancar. Peneliti

harus dapat masuk dalam struktur aktivitas dari masyarakat. Oleh karena

itu, untuk melaksanakan tahapan ini penelitian terlebih dahulu

mempelajari adat-istiadat maupun kebiasaan-kebiasaan yang ada di

masyarakat.

Awal penelitian, sang peneliti harus mengumpulkan data-data mengenai

norma dan aktivitas budaya sehari-hari dalam masyarakat. Misalnya,

kebiasaan masyarakat dari bangun sampai tidur (apa yang dilakukan

oleh masyarakat tersebut), tata krama, dialek bahasa, larangan-larangan

atau pantangan yang dihindari oleh masyarakat, dan lain sebagainya.
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2. Tahapan kedua

Kegiatan yang dilakukan peneliti pada tahapan kedua adalah melakukan

investigasi untuk menemukan (discovery) dan mengumpulkan (getting)

data. Pada kegiatan tahap kedua peneliti sudah memulai bekerja di

lapangan (field work). Sebelum melaksankan kegiatan ini peneliti harus

melakukan penyusunan rencana peneliti yang rapi dan matang. Peneliti

juga harus pandai menentukan dimana tempat dan siapa yang nantinya

dijadikan sampel data. Sehingga penggalian data penelitian tidak

menyimpang dari arah masalah yang dikaji.

Selama melaksanakan pengumpulan data, peneliti harus tetap waspada

dengan data-data yang diperoleh. Kadang data yang didapat masih

belum tentu kebenarannya. Hal ini terjadi karena faktor non-teknis,

misalnya kebohongan dari informan dan juga kurangnya pemahaman

narasumber. Untuk mengantisipasi kejadian-kejadian demikian maka

peneliti harus melakukan pengecekan ulang (cross chek) dengan

informan lain untuk menguatkan kebenaran data yang didapat

sebelumnya. Pengecekan ini dilaksanakan dengan menanyakan kembali

apa yang ditanyakan dari informan sebelumnya. Dengan demikian

didapat data yang valid dan dapat dipertanggung jawabkan

kebenarannya.

Pada tahapan ini penelitian harus bekerja hati-hati. Jangan sampai ada

data yang dibutuhkan belum masuk dan ketinggalan. Data yang menjadi

data primer harus diutamakan karena data ini merupakan data yang
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menjadi argumen dalam penelitian. Data primer ini juga dijadikan data

dalam melakukan penyusunan laporan penelitian. Kesempurnaan

penelitian juga ditunjang dari kevalidan dari data-data primer. Kegiatan

pada tahapan ini adalah inti pokok dari penelitian karena peneliti benar-

benar masuk ke lapangan untuk menggali data.

3. Tahapan ketiga

Dalam tahap ini peneliti sudah mulai membawa dan menafsirkan data-

data yang didapatkan. Pada tahapan ini data-data penelitian sudah mulai

dipertanggungjawabkan secara ilmiah dan mulai disusun secara

sistematis. Kegiatan yang dilakukan agar tahapan ini berjalan lancar

adalah pengecekan validitas data yaitu melakukan pengujian data yang

didapat melalui evaluasi pengambilan data. Hal yang diperhatikan

adalah waktu, tempat, sumber atau informan, dan alat-alat yang dipakai

dalam penggalian data di lapangan. Evaluasi ini harus sangat teliti

mengingat data-data ini yang nantinya menjadi sumber penulisan

laporan penelitian.

4. Tahapan keempat

Tahap ini adalah tahap terakhir dari penelitian fenomenologi sosial.

Pada tahapan ini peneliti melakukan penjelasan untuk pamit ke

lapangan. Kegiatan ini dilakukan karena penelitian sudah sampai batas

waktu yang ditentukan dan juga sudah mendapatkan data-data primer

yang diperlukan secara mendalam.
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Kemudian peneliti pamit dengan masyarakat yang diteliti secara baik-

baik. Misalnya peneliti berpamitan terhadap tokoh masyarakatnya,

kepala birokrasi, dan dengan masyarakat pada umumnya. Hal yang

harus dilakukan adalah peneliti harus meninggalkan kesan yang baik

dengan masyarakat yang diteliti. Dengan demikian tidak ada rasa

kecewa maupun komplain terhadap penelitian yang dilaksanakannya.

Sehingga jika terjadi permasalahan terhadap penyusunan laporan

penelitian yang mengharuskan kembali ke lapangan, masyarakat masih

menerima dengan baik. Hubungan ini harus dijaga dengan baik-baik.

Setelah melakukan kegiatan di atas peneliti melakukan pengolahan data,

yaitu proses menganalisis dari data-data yang didapat dengan

menggunakan pendekatan pengetahuan antropologi secara teoritis dan

praktis.

Pengolahan ini dilaksanakan secara sistematis dan benar-benar mengacu

pada teori-teori yang sudah ditentukan. Pada akhir pengolahan data

peneliti melakukan klasifikasi agar tidak kesulitan dalam melakukan

penyusunan laporan. Laporan yang dimaksud adalah laporan-laporan

ilmiah tentang suatu bangsa atau laporan fenomenologi sosial suku

bangsa tertentu yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah.

Peneliti langsung ke lapangan dan berusaha mengumpulkan data secara

lengkap sesuai dengan pokok permasalahan yang berhubungan dengan

tradisi perkawinan pada Masyarakat Etnis Tionghoa di Kampung Pecinan

Telukbetung Selatan Kota Bandar Lampung. Data yang dihimpun sesuai

fokus penelitian berupa: kata-kata, tindakan, situasi, dokumentasi, dan
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peristiwa yang diobservasi. Pengumpulan data dan informasi ini peneliti

sekaligus sebagai instrument yang dilakukan dengan kegiatan mendalam

(indepth interview), oleh karena itu peneliti mencatat, serta menggunakan

alat perekam dan mengamati perilaku yang diwawancarai.

B. Kehadiran Peneliti

Kehadiran peneliti dalam penelitian ini ada dua fungsi. Pertama, peneliti

berfungsi sebagai instrumen. Kedua, peneliti berfungsi sebagai evaluator.

Peneliti sebagai instrumen atau alat semenjak awal hingga akhir

penelitian. Peneliti sendiri memiliki fungsi penuh atau terlibat aktif

dalam penelitian yang dilakukan mulai dari pengumpulan data, analisis

data dan diskusi hasil hingga sampai menulis dan menyajikan diskusi

hasil temuan penelitian sampai dengan penyimpulan.

Kehadiran peneliti di lokasi penelitian adalah untuk meningkatkan

intensitas peneliti berinteraksi dengan sumber data guna mendapatkan

informasi yang valid dan absah tentang fokus penelitian. Untuk itulah

peneliti diharapkan dapat membangun hubungan emosional dengan

narasumber, membangun hubungan yang akrab, wajar dan tumbuh

kepercayaan bahwa peneliti tidak menggunakan hasil penelitian untuk

maksud yang salah dan merugikan orang lain ataupun lembaga yang

diteliti namun lebih kepada mendapatkan informasi dan memberikan

informasi tentang tradisi perkawinan etnis Tionghoa Kampung Pecinan

Telukbetung Selatan Kota Bandar Lampung. Penelitian dilakukan dengan
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cara observasi pada tradisi perkawinan etnis Tionghoa Kampung Pecinan

Telukbetung Selatan Kota Bandar Lampung.

Berdasarkan penjelasan di atas maka penulis dalam penelitian kualitatif

yang berperan sebagai peneliti sekaligus pengelola penelitian, maka

peneliti harus terjun langsung untuk berpartisipasi dengan mendatangi

dan berinteraksi langsung untuk aktivitas yang diperlukan dimana subyek

itu berada.

C. Tempat dan Waktu Penelitian

Lokasi penelitian yang dipilih penulis adalah Kampung Pecinan

Telukbetung Selatan Kota Bandar Lampung dengan pertimbangan bahwa

lokasi tersebut merupakan daerah pertama kali yang didiami oleh Etnis

Tionghoa yang sekarang berada di Jalan Ikan Kakap, Kelurahan

Pasawahan dan dikenal dengan sebutan “Kota Tua”. Objek penelitian ini

adalah Tradisi perkawinan pada masyarakat  Etnis Tionghoa di Kampung

Pecinan Telukbetung Selatan Kota Bandar Lampung. Waktu penelitian

akan dilakukan pada bulan Februari 2018 sampai dengan bulan April

2018.

D. Subjek dan Objek Penelitian

1. Subjek Penelitian

Informan adalah orang yang bisa memberikan informasi dan yang

dijadikan sebagai subjek penelitian. Moleong (1995) mengatakan

penelitian kualitatif pada umumnya mengambil jumlah informan yang
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lebih kecil dibandingkan dengan bentuk penelitian lainnya. Unit analisis

pada penelitian ini adalah individu dan perseorangan. Guna memperoleh

informasi yang diharapkan, peneliti terlebih dahulu menentukan informan

kunci yaitu sebagai berikut :

1.1 Tokoh agama etnis Tionghoa Kampung Pecinan Telukbetung Selatan

Kota Bandar Lampung sebanyak 1 orang. Informasi yang akan

diperoleh yaitu

a) Tentang tradisi sebelum perkawinana etnis tionghoa.

b) Tentang tradisi pada saat perkawinan etnis tionghoa

c) Tentang tradisi setelah perkawinan etnis tionghoa.

1.2 Tokoh masyarakat etnis Tionghoa Kampung Pecinan Telukbetung

Selatan Kota Bandar Lampung sebanyak 2 orang.

a) Tentang tradisi sebelum perkawinana etnis tionghoa.

b) Tentang tradisi pada saat perkawinan etnis tionghoa

c) Tentang tradisi setelah perkawinan etnis tionghoa.

1.3 Pelaku budaya (ketua persatuan etnis Tionghoa) etnis Tionghoa

Kampung Pecinan Telukbetung Selatan Kota Bandar Lampung

sebanyak 2 orang.

a) Tentang tradisi sebelum perkawinana etnis tionghoa.

b) Tentang tradisi pada saat perkawinan etnis tionghoa

c) Tentang tradisi setelah perkawinan etnis tionghoa.

2. Objek Penelitian

Objek dalam penelitian ini adalah untuk menganalisis tradisi perkawinan

etnis Tionghoa di Kampung Pecinan Telukbetung Selatan Kota Bandar
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Lampung. Melihat bagaimana tahapan tradisi perkawinan etnis

Tionghoa yang meliputi tahapan sebelum upacara perkawinan, pada saat

perkawinan dan setelah upacara perkawinan.

E. Teknik Pengumpulan Data

Agar memperoleh data yang diperlukan dalam penelitian ini, maka

digunakan beberapa tehnik pengumpulan data. Hal tersebut bertujuan

untuk mendapatkan data yang lengkap dan valid yang nantinya dapat

menunjang keberhasilan dalam penelitian ini. Menggunakan triangulasi

dengan jenis triangulasi tehnik yaitu tehnik menguji kredibilitas data

dengan cara mengecek data kepada sumber yang sama dengan tehnik

yang berbeda. Triangulasi sendiri merupakan penggunaan dua atau lebih

sumber untuk mendapatkan gambaran yang menyeluruh tentang suatu

fenomena yang akan diteliti. Sehingga untuk mengetahui keautentikan

data dapat dilihat dari sumber data yang satu dengan yang lain.

1. Observasi

Metode observasi ini untuk melakukan pengamatan dan pengambilan

data secara langsung terhadap obyek penelitian dan keadaan tempat serta

keadaan umum tempat penelitian. Observasi dilakukan oleh peneliti

langsung ke lapangan untuk mengetaui kondisi objek dan lokasi

penelitian. Oleh karena itu peneliti dapat melakukan pengamatan bebas,

mencatat apa yang tertarik, melakukan analisis dan kemudian dibuat

kesimpulannya.
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2. Wawancara

Wawancara digunakan sebagai tehnik pengumpulan data dengan cara

mengajukan sejumlah pertanyaan secara lisan. Proses memperoleh

penjelasan untuk memperoleh informasi dengan menggunakan tanya

jawab bisa sambil bertatap muka ataupun tanpa tatap muka yaitu melalui

media telekomunikasi antara pewawancara dengan orang yang

diwawancarai, dengan tanpa menggunakan pedoman. Pada hakikatnya

wawancara merupakan kegiatan untuk memperoleh informasi secara

mendalam tentang sebuah isu atau tema yang dianggap dalam penelitian

atau merupakan proses pembuktian terhadap informasi atau keterangan

yang telah diperoleh lewat tehnik lain sebelumnya.

Menurut Yunus dalam Sujarweni (2014:32), agar wawancara efektif,

maka terdapat beberapa tahapan yang harus dilalui, yaitu :

1. Mengenalkan diri

2. Menjelaskan maksud kedatangan

3. Menjelaskan materi wawancara

4. Mengajukan pertanyaan.

Dalam wawancara, terdapat 2 jenis yaitu:

1. wawancara mendalam (in-depth interview), dimana peneliti terlibat

langsung secara mendalam dengan kehidupan subyek yang diteliti dan

tanya jawab yang dilakukan tanpa menggunakan pedoman yang

disiapkan sebelumnya dan dilakukan secara berkali-kali.



82

2. Wawancara terarah (guided interview) dimana peneliti menanyakan

kepada subyek yang diteliti berupa pertanyaan-pertanyaan yang

menggunakan pedoman yang disiapkan sebelumnya. Pewawancara

terikat dengan pertanyaan yang telah disiapkan sebelumnya sehingga

suasana menjadi kurang santai.

Pedoman wawancara dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 3.1 Pedoman Wawancara Penelitian

No Fokus
Penelitian

Indikator Informan

1 Sebelum
Pelaksanaan
Perkawinan

1. Perencanaan Pelaksanaan
Perkawinan

2. Tata cara persiapan
perkawinan dan nilai-nilainya

3. Proses adat sebelum
perkawinan

4. Pergeseran tata cara
kebiasaan atau adat pada saat
persiapan sebelum
perkawinan

- Tokoh Agama
- Tokoh

Masyarakat
- Pelaku Budaya

2 Pada Saat
Pelaksanaan
Perkawinan

1. Tata cara pelaksanaan
perkawinan dan nilai-nilainya

2. Proses adat pada saat
pelaksanaan perkawinan

3. Pengaruh agama pada saat
pelaksanaan perkawinan

4. Faktor sosial dan ekonomi
5. Pergeseran kebiasaan atau

adat pada saat pelaksanaan
perkawinan

- Tokoh Agama
- Tokoh

Masyarakat
- Pelaku

Budaya

3 Setelah
Pelaksanaan
Perkawinan

1. Tata cara setelah pelaksanaan
perkawinan dan nilai-nilainya

2. Pergeseran kebiasaan atau
adat setelah pelaksanaan
perkawinan

- Tokoh Agama
- Tokoh

Masyarakat
- Pelaku

Budaya
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3. Dokumentasi

Dokumentasi digunakan untuk mendapatkan data dari dokumen (catatan,

pristiwa masa lalu) yang berkaitan dengan tradisi pernikahan Etnis

Tionghoa di Kampung Pecinan Telukbetung Selatan Kota Bandar

Lampung.

Kegiatan pengumpulan data yang di peroleh dari wawancara, observasi dan

dokumentasi tersebut berpedoman pada panduan yang telah disusun

berdasarkan aspek yang telah diamati yang kemudian secara operasional

dituangkan dalam dimensi penelitian dan indikator-indikator.

F. Pengecekan Keabsahan Temuan

Menurut Lincoln dan Guba dalam Bungin (2012: 59-62), dijelaskan bahwa

ada empat standar guna menjamin keabsahan hasil penelitian kualitatif.,

yaitu (1) Uji Kredibilitas, (2) Uji transsferbilitas/keteralihan, (3) Uji

dependebilitas dan (4) Uji Konfirmabilitas.

Gambar 3.1. Uji Keabsahan Data dalam Penelitian Kualitatif
(Sugiyono, 2013: 367)

Uji keabsahan
data

Konfirmabilitas

Uji
dependabilitas

Uji
Transferbilitas

Uji kredibilitas
data
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Uji keabsahan data dalam penelitian ini, uji keabsahan data yang digunakan

ialah uji kredibilitas data. Untuk mencapai kredibilitas data penelitian,

peneliti melakukan beberapa upaya, antara lain dengan melakukan

triangulasi. Sugiyono (2013: 370) berpendapat bahwa triangulasi dalam

upaya pengujian kredibilitas ini dapat diartikan sebagai pengecekan data

dari berbagai sumber.

Penelitian ini menggunakan teknik analisis Miles dan Hubermen.

Pemilihan informan dilakukan menggunakan teknik purposive. Teknik

purposive dimaknai sebagai pencarian data yang dimulai dari informan

pertama yang dimintai informasi mengenai tahapan tradisi perkawinan pada

sebelum, pada saat dan setelah upacara perkawinan dan dianggap peneliti

paling tahu tentang tradisi perkawinan tersebut. Setelah informan pertama

selesai dan peneliti berhasil mendapati data awal, maka peneliti bertanya

kepada informan pertama mengenai siapa orang selanjutnya yang bisa

memberikan informasi lain mengenai tahapan tradisi perkawinan tersebut.

Teknik pemilihan informan dengan purposive sampling juga digunakan

sebagai triangulasi sumber. Triangulasi sumber dilakukan dengan cara

membandingkan data yang diperoleh dari berbagai sumber. Sumber yang

dimaksud ialah informan yang memberikan informasi mengenai tradisi

perkawinan baik sebelum, pada saat, dan setelah perkawinan. Caranya

ialah, mengkonfirmasi kembali data yang didapat dari informan pertama
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sampai informan selanjutnya. Teknik ini dilakukan agar peneliti dapat

memastikan data mana yang benar dan dapat dipercaya setelah melakukan

perbandingan (triangulasi sumber).

G. Teknik Pengolahan Data

Setelah data yang ada terkumpul, maka tahap selanjutnya adalah mengolah

data tersebut. Teknik pengolahan data dalam penelitian ini yaitu :

1. Editing

Editing adalah kegiatan yang dilaksanakan setelah penulis menghimpun

data di lapangan. Tahap editing adalah tahap memeriksa kembali data

yang berhasil diperoleh dalam rangka menjamin keabsahan (validitas)

untuk kemudian dipersiapkan ke tahap selanjutnya.

2. Tabulating dan Coding

Tahap tabulasi adalah tahap mengelompokkan jawaban-jawaban yang

serupa dan teratur dan sistematis. Tahap ini dilakukan dengan cara

mengelompokkan data-data yang serupa. Data-data yang telah diperolah

dari lapangan kemudian disusun ke dalam bentuk table dan diberi kode.

Untuk setiap liputan topic dibuatkan kode yang menggambarkan topic

tersebut, peneliti gambarkan dalam tabel berikut.

Tabel 3.2 Daftar Pengkodean

Teknik Pengumpulan Data Informan Kode
Wawancara Tokoh Agama

Tokoh Masyarakat
Pelaku Budaya

WTA
WTM
WPB

Dokumentasi Pemerintah Daerah
Etnis Tionghoa

DPD
DET

Observasi Pelaksana Pernikahan
Orang Tua

OPP
OOT
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3. Intepretasi Data

Tahap intepretasi data yaitu tahap untuk memberikan penafsiran atau

penjabaran dari data yang ada pada tabel untuk dicari maknanya yang

lebih luas dengan menghubungkan data dengan hasil yang lain, serta

hasil dari dokumentasi yang sudah ada.

H. Teknik Analisis Data

Teknik analaisis data dalam penelitian ini yakni menggunakan teknik

analisis Miles dan Hubermen (1984) dalam Sugiyono (2013: 337),

mengemukakan bahwa aktivitas dalam analisis data kualitatif dilakukan

secara interaktif dan berlangsung secara terus menerus sampai tuntas,

sehingga datanya jenuh. Ukuran kejenuhan data ditandai dengan tidak

diperolehnya lagi data atau informasi baru. Analisis data penelitian

kualitatif menurut Bungin (2012: 70) ada tiga tahap, yaitu :

1. Tahap pengumpulan data

Data-data yang telah didapat dari para informan dengan wawancara,

observasi ataupun dokumentasi disatukan dalam sebuah catatan

penelitian. Pengumpulan data dari observasi dicatat berdasarkan apa

dialami, dilihat, didengar, dirasakan, tanpa ada pendapat atau

tanggapan dari peneliti terhadap feneomena yang terjadi.

Pengumpulan data selanjutnya didapat dari hasil wawancara dengan
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membuat catatan yang memuat kesan, komentar, hasil temuan dari

informan dan tafsiran peneliti tentang fenomena yang dihadapinya.

2. Tahap reduksi data

Reduksi data diartikan sebagai proses dimana seorang peneliti

melakukan pemilihan pemusatan perhatian pada penyederhanaan,

pengabstrakan data hasil penelitian. Proses ini juga dinamakan

sebagai proses transformasi data, yaitu perubahan data yang bersifat

“kasar” yang muncul dari catatan-catatan yang tertulis di lapangan

menjadi yang bersifat “halus” dan siap pakai setelah melakukan

penyeleksian, membuat ringkasan, menggolong-golongkan dalam

pola-pola dengan membuat transkrip penelitian untuk mempertegas,

memperpendek, membuat fokus dan kemudian membuang data yang

tidak diperlukan.

3. Tahap penyajian data

Tahap penyajian data merupakan  sejumlah informasi yang tersusun

dan merupakan hasil olahan dari penyederhanaan data yang dapat

ditampilkan dalam bentuk deskripsi data, tabel maupun gambar.

4. Tahap penarikan kesimpulan

Setelah data selesai disajikan, maka tahapan terakhir ialah membuat

kesimpulan dari hasil temuan di lapangan.
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Gambar 3.2 Teknik Analisis Data Menurut Miles dan Huberman (1992: 89)

PENGELOMPOKAN DATA

PENYAJIAN DATA

REDUKSI DATA

PENGUMPULAN DATA

VERIFIKASI

PENARIKAN
KESIMPULAN –
KESIMPULAN



V. KESIMPULAN DAN SARAN

A. Simpulan

Berdasarkan hasil dan pembahasan diatas dapat disimpulkan, sebagai berikut.

1) Nilai-nilai yang terkandung di dalam tradisi sebelum pelaksanaan

perkawinan Masyarakat Etnis Tionghoa di Kampung Pecinan Kota

Bandar Lampung yang meliputi (1) Lamaran, (2) Sang Jit/antar contoh

baju, (3) tungan, dan (4) penentuan hari baik.

2) Nilai-nilai yang terkandung di dalam tradisi pada saat pelaksanaan

perkawinan Masyarakat Etnis Tionghoa di Kampung Pecinan Kota

Bandar Lampung. Keenam prosesi ini biasa dikenal dengan istilah Liu Li

(Enam Prosesi). Proses tata cara perkawinan tradisional orang Tionghoa

dapat dikelompokkan ke dalam enam tahapan antara lain: (a) Na Cai,

yaitu prosesi penyerahan hantaran dan melamar, (b) Wen Ming, yaitu

prosesi untuk menanyakan nama serta tanggal lahir pihak calon mempelai

wanita, (c) Na Ji,yaitu prosesi penentuan hari baik untuk mengadakan

pertunangan, (d) Na Zheng, yaitu prosesi penyerahan hantaran serta mas

kawin perkawinan, (e) Qing Qi, yaitu pembicaraan antara keluarga kedua

belah pihak untuk menentukan tanggal perkawinan, dan (f) Qin Ying,

yaitu prosesi yang dilakukan pihak mempelai pria untuk menjemput

mempelai wanita.
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3) Nilai-nilai yang terkandung di dalam tradisi setelah pelaksanaan

perkawinan Masyarakat Etnis Tionghoa di Kampung Pecinan Kota

Bandar Lampung. Upacara sesudah perkawinan yaitu tiga hari sesudah

menikah diadakan upacara yang terdiri dari: (a) Cia Kiangsay dan  (b) Cia

Ce’em.

B. Implikasi

Implikasi penelitian tentan upacara pada perkawinan masyarakat etnis

Tionghoa di Kampung Pecinan Telukbetung Selatan Kota Bandar Lampung

adalah sebagai berikut:

a. Penelitian ini berguna sebagai sumbangan bagi pengembangan konsep

Ilmu Pengetahuan Sosial dan memperkaya pengetahuan bagi peneliti

maupun bagi masyarakat umum.

b. Memperkaya konsep Ilmu Pengetahuan Sosial terutama pada bidang

budaya lokal bagi peneliti khususnya dan bagi masyarakat pada umumnya.

c. Memberikan sumbangan penting dan memperluas kajian ilmu sosial dan

memberikan pengetahuan tentang konsep Ilmu Pengetahuan Sosial

terutama pada bidang budaya lokal.

d. Menambah konsep baru yang dijadikan bahan rujukan bagi perkembangan

ilmu sosial.

e. Memberikan informasi terbaru kepada pemerintah daerah tentang tradisi

perkawinan pada masyarakat etnis Tionghoa di Kampung Pecinan

Telukbetung Selatan Kota Bandar Lampung. Sehingga dapat menjadi

pertimbangan untuk menentukan kebijakan dibidang pariwisata dan

budaya.
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f. Mendeskripsikan tentang etnis Tionghoa khususnya pada tradisi

perkawinannya.

g. Menambah informasi bagi masyarkat tentang tradisi dalam upacara pada

perkawinan masyarakat etnis Tionghoa di Kampung Pecinan Telukbetung

Selatan Kota Bandar Lampung.

C. Saran

1. Tokoh Masyarakat

Sebagai masyarakat yang menetap di Indonesia sudah seharusya kita tetap

melestarikan budaya dan hukum adat serta menghargai tradisi etnis lain

agar tercipta lingkungan masyarakat yang aman dan damai.

2. Pelaku Budaya

Sebagai penambah informasi tentang tradisi dalam upacara perkawinan

masyarakat etnis Tionghoa di Kampung Pecinan Telukbetung Selatan Kota

Bandar Lampung bahwa sudah mengalami pergeseran yang bermakna.
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