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BAB II 

KERANGKA PEMIKIRAN 

 

2.1 Penelitian Terdahulu 

Penelitian terdahulu sejenis yang peneliti ambil berjudul “Pola 

Komunikasi Etnis Besemah (Kajian Etnografi Komunikasi Pada Kelompok 

Etnis di Pagaralam Sumatera Selatan)”. Penelitian ini merupakan jurnal 

penelitian bidang komunikasi Universitas Bandar Lampung yang dibuat 

oleh Tina Kartika. Penelitian  “Pola Komunikasi Etnis Besemah (Kajian 

Etnografi Komunikasi Pada Kelompok Etnis di Pagaralam Sumatera 

Selatan)” bertujuan untuk mengetahui pola komunikasi Etnis Besemah di 

Dusun Jangkar, Jangkar Mas, Dempo Utara, Pagaralam. Teori yang 

digunakan adalah interaksionisme simbolik, konstruksi realitas secara 

sosial, dan etnografi komunikasi, dengan menggunakan metodologi 

etnografi komunikasi. Penelitian Tina Kartika ini memiliki temuan bahwa 

aktivitas komunikasi Etnis Besemah di Dusun Jangkar dibangun dari 

peristiwa komunikatif, situasi komunikatif, dan tindak komunikatif. Dari 

penelitian Tina, didapatkan hasil hubungan antarkomponen komunikasi di 

Dusun Jangkar dengan pola komunikasi keluarga inti Etnis Besemah, 

Keluarga pasat Etnis Besemah, pola perilaku komunikasi singkuh  Etnis 

Besemah, pola perilaku komunikasi melalui pepatah Jeme Tue, pola pesan 

Etnis Besemah, pola komunikasi antara Etnis Besemah. Penelitian penulis 
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mengungkap tentang etnografi komunikasi dalam ritual pernikahan etnis 

Tionghoa (Chio Thao). Penulis memilih penelitian ini sebagai penelitian 

terdahulu agar dapat memperkuat penelitian etnografi ini, karena penulis 

dan Tina Kartika sama-sama menggunakan etnografi sebagai metodologi 

dan teori-teori yang digunakan juga sama, yakni interaksionisme simbolik 

dan etnografi komunikasi. Namun, penelitian Tina Kartika menyangkut 

Etnis Besemah di Pagaralam, Sumatera Selatan, yang berbeda dengan 

penelitian penulis, yaitu tentang ritual pernikahan Etnis Tionghoa pada Cina 

Benteng, Tangerang. 

 

Penelitian terdahulu sejenis lainnya yang penulis ambil berjudul 

“Pesan Non Verbal dalam Upacara Adat Ngarot”. Penelitian ini merupakan 

penelitian bidang Komunikasi mahasiswa Universitas Padjajaran bernama 

Novi Diana Purwati. Penelitian “Pesan Non Verbal dalam Upacara Adat 

Ngarot” bertujuan untuk mengetahui dan mengkaji simbol-simbol yang 

terkandung dalam upacara adat Ngarot, pesan-pesan apa saja yang terdapat 

dalam simbol-simbol upacara adat Ngarot, dan pemaknaan upacara adat 

Ngarot. Teori yang digunakan adalah Interaksi Simbolik dengan metodologi 

Etnografi Komunikasi. Penelitian Novi Diana Purwati ini memiliki temuan 

penelitian yang mengungkapkan bahwa pesan non verbal yang ada pada 

upacara adat Ngarot antara lain terdapat simbol pada bunga, pakaian, 

aksesoris, dan perilaku. Perbedaannya dengan penelitian penulis adalah 

pada topik yang dibahas, yaitu ritual pernikahan etnis Tionghoa (Chio  
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Thao). Pada dasarnya pembahasannya sudah sama, yaitu tentang 

upacara adat. Maka dari itu, penulis memilih penelitian Novi Diana Purwati 

sebagai penelitian terdahulu. 

Matriks 2.1 Penelitian Terdahulu 

Indikator/ 
Nama Peneliti 

Charisma Adristy Novi Diana Purwati Maria Meidiatami Kira 

Judul Etnografi Komunikasi 
Bahasa Pergaulan (Studi 
Kasus Speech 
Community Mahasiswa 
Stikom Interstudi 
Wijaya) 

Pesan Non Verbal 
dalam Upacara Adat 
Ngarot 

Ritual Pernikahan Etnis 
Tionghoa (Chio Thao) 
dalam Kebudayaan Cina 
Benteng Tangerang 

Tujuan Menggambarkan 
bagaimana penggunaan 
bahasa pergaulan telah 
meluas menjadi bagian 
dari gaya hidup yang 
dianut mahasiswa. 

Untuk mengetahui dan 
mengkaji simbol-simbol 
yang terkandung dalam 
upacara adat Ngarot, 
pesan-pesan apa saja 
yang terdapat dalam 
simbol-simbol upacara 
adat Ngarot, pemaknaan 
upacara adat Ngarot. 

1. Untuk 
mengetahui 
bagaimana 
peristiwa 
komunikasi yang 
terjadi dalam 
ritual pernikahan 
Chio Thao dalam 
adat Cina 
Benteng. 

2. Untuk 
mengetahui 
bagaimana situasi 
komunikasi yang 
terjadi saat 
berlangsungnya 
ritual pernikahan 
Chio Thao dalam 
adat Cina 
Benteng. 

3. Untuk 
mengetahui apa 
makna tindakan-
tindakan 
komunikasi yang 
dilakukan dalam 
ritual pernikahan 
Chio Thao dalam 
adat Cina 
Benteng. 

4. Untuk 
mengetahui apa 
saja pola 
komunikasi 
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dalam ritual 
pernikahan Chio 
Thao dalam adat 
Cina Benteng. 

Rumusan 
Masalah 

1. Bagaimanakah  
pola-pola 
bahasa 
pergaulan dalam 
lingkungan 
kampus 
Interstudi, 
dilihat dari 
bentuk verbal 
dan proses 
pembentukanny
a? 

2. Apa penyebab 
terjadinya code 
switching dalam 
situasi sosial 
dalam 
lingkungan 
kampus 
Interstudi 
Wijaya? 

3. Bagaimanakah 
bahasa 
pergaulan 
digunakan 
sebagai penanda 
prestise dan 
identitas? 

1. Bagaimana 
pemaknaan 
simbol-simbol 
yang terkandung 
dalam upacara 
adat Ngarot? 

2. Apa saja pesan 
yang terdapat 
dalam simbol-
simbol yang 
terkandung 
dalam upacara 
adat Ngarot? 

3. Bagaimana 
pemaknaan 
upacara adat 
Ngarot? 

1. Bagaimana  
peristiwa 
komunikasi yang 
terjadi dalam 
ritual pernikahan 
Chio Thao dalam 
adat Cina 
Benteng? 

2. Bagaimana  
situasi 
komunikasi yang 
terjadi saat 
berlangsungnya 
ritual pernikahan 
Chio Thao dalam 
adat Cina 
Benteng? 

3. Apa  makna 
tindakan-tindakan 
komunikasi yang 
dilakukan dalam 
ritual pernikahan 
Chio Thao dalam 
adat Cina 
Benteng? 

4. Apa saja pola 
komunikasi 
dalam ritual 
pernikahan Chio 
Thao dalam adat 
Cina Benteng? 

Teori Teori Relativitas Bahasa Interaksi Simbolik Etnografi Komunikasi dan 
Interaksionisme Simbolik 

Metodologi Etnografi (Ethnography 
of Speaking) 

Etnografi Komunikasi Etnografi Komunikasi 

Temuan 
Penelitian 

Ada nilai budaya sendiri 
yang dianut oleh 
kelompok sosia; 
mahasiswa. 

Pesan non verbal yang 
ada pada upacara adat 
Ngarot antara lain 
terdapat symbol pada 
bunga, pakaian, 
aksesoris, dan perilaku. 

Peristiwa komunikasi 
dalam Chio Thao tidak 
memliki varietas bahasa, 
situasi komunikasinya 
khidmat sehingga Chio 
Thao penting bagi Cina 
Benteng, makna tindakan 
komunikasi terlihat pada 
prosesi sisiran, makan dua 
belas mangkok, dan nasi 
melek. 
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Perbedaan 
dengan 
penelitian 
peneliti 

Penelitian peneliti 
menggunakan 
metodologi yang sama 
namun pembahasannya 
berbeda. Penelitian 
peneliti mengungkap 
tentang etnografi 
komunikasi dalam ritual 
pernikahan Chio Thao. 

Penelitian peneliti 
menggunakan 
metodologi yang sama, 
yaitu etnografi 
komunikasi, dan sama-
sama membahas tentang 
upacara adat. Namun, 
yang menjadi kajian 
peneliti adalah adat etnis 
Tionghoa, yaitu Chio 
Thao. 

 

 

2.2 Teori atau Konsep-konsep yang Digunakan 

2.2.1 Etnografi Komunikasi 

Untuk mengenal etnografi komunikasi lebih jauh yang 

terdapat dalam penelitian ini, sebaiknya dasar dalam penelitian ini 

harus diketahui terlebih dahulu. 

Etnografi berasal dari kata ethno (bangsa) dan graphy 

(menguraikan). Maka dari itu, etnografi adalah usaha untuk 

menguraikan kebudayaan atau aspek-aspek kebudayaan (Moleong, 

1990:13). 

Dalam etnografi, aspek yang diurai beragam dan 

menyeluruh, baik yang bersifat material seperti artefak budaya 

(pakaian, bangunan, dan lain-lain) maupun yang bersifat abstrak 

(pengalaman, kepercayaan, norma, sistem nilai kelompok yang 

diteliti). Uraian tebal (thick description) merupakan ciri utama 

etnografi (Mulyana 2003:161). 

 Etnografi menurut James P. Spradley (1997:12) adalah 

suatu kebudayaan yang mempelajari kebudayaan lain. 
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 Ada pula pendapat mengenai etnografi yang dikemukakan 

oleh Harris (dalam Creswell, 1998:58): 

An ethnography is a description and interpretation of a 
cultural or social group or system. The researcher 
examines the group’s observable and learned patterns of 
behavior, customs, and ways of life. 
 

 Menurut Bronislaw Malinowski (dalam Spradley, 1997:3), 

tujuan etnografi adalah memahami sudut pandang penduduk asli, 

hubungannya dengan kehidupan, untuk mendapatkan pandangannya 

mengenai dunianya. 

 Etnografi komunikasi (ethnography of communication) 

merupakan pengembangan dari etnografi berbicara (ethnography of 

speaking), yang dikemukakan oleh Dell Hymes pada 1962 (Ibrahim, 

1994:v). 

 Etnografi komunikasi mengambil bahasa sebagai bentuk 

kebudayaan dalam situasi sosial yang pertama dan paling penting, 

sementara juga menyadari perlunya menganalisis kode itu sendiri dan 

proses kognitif penutur dan pendengarnya. Menerima ruang lingkup 

lebih kecil untuk deskripsi linguistik itu, dan menolak adanya 

kemungkinan memahami bahasa hidup dalam pikiran dan pada lidah 

para pemakainya (Saville-Troike, 1982:3-4, dalam Ibrahim, 

1994:305). 

 Dari beberapa penjelasan mengenai etnografi komunikasi 

di atas, terdapat beberapa istilah yang nantinya akan menuju pada 
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objek penelitian etnografi komunikasi. Ada lima objek penelitian 

etnografi komunikasi yang disebutkan dalam Kuswarno, yakni: 

masyarakat tutur (speech community), aktivitas komunikasi, 

komponen komunikasi, kompetensi komunikasi, dan varietas bahasa. 

 Pertama, masyarakat tutur (speech community). Ada 

banyak definisi untuk masyarakat tutur yang dikemukakan oleh para 

ahli. Namun ada dua yang menjadi batasan dalam penelitian etnografi 

komunikasi. Yang pertama menurut Hymes, yang menekankan bahwa 

semua anggota masyarakat tutur tidak saja sama-sama memiliki 

kaidah untuk berbicara, tetapi juga satu variasi linguistik. Sedangkan 

yang kedua, Seville-Troike membicarakan level analisis di mana 

masyarakat tutur tidak harus memiliki satu bahasa, tetapi memiliki 

kaidah yang sama dalam berbicara. Jadi, batasan utama yang 

membedakan masyarakat tutur yang satu dengan yang lain adalah 

kaidah-kaidah untuk berbicara. Sehingga suatu suku bangsa atau 

kebudayaan bisa saja memiliki dua atau lebih masyarakat tutur 

(Kuswarno, 2008:39-40). 

 Kedua, aktivitas komunikasi. Di dalam masyarakat tutur 

pasti ada aktivitas komunikasi yang ditemukan. Dalam etnografi 

komunikasi (Kuswarno, 2008:41), menemukan aktivitas komunikasi 

sama artinya dengan mengidentifikasi peristiwa komunikasi dan atau 

proses komunikasi. Bagi Hymes (Kuswarno, 2008:41), tindak tutur 

atau tindak komunikatif mendapatkan statusnya dari konteks sosial, 
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bentuk gramatika, dan intonasinya. Maka dari itu, proses maupun 

peristiwa komunikasi yang dibahas dalam etnografi komunikasi 

merupakan suatu yang khas di dalam kebudayaan tersebut yang 

konteks komunikasinya dapat dibedakan dengan konteks komunikasi 

yang lain. Adapun unit-unit diskrit aktivitas komunikasi yang 

dikemukakan Hymes (Kuswarno, 2008:41): 

a. situasi komunikatif atau konteks terjadinya  
komunikasi; 

b. peristiwa komunikatif atau keseluruhan perangkat 
komponen yang utuh yang dimulai dengan tujuan 
umum komunikasi, topik umum yang sama, dan 
melibatkan partisipan yang secara umum 
menggunakan varietas bahasa yang sama, 
mempertahankan tone yang sama, dan kaidah-kaidah 
yang sama untuk interaksi, dalam setting yang sama. 
Sebuah peristiwa komunikatif dinyatakan berakhir, 
ketika terjadi perubahan partisipan, adanya periode 
hening, atau perubahan posisi tubuh; 

c. tindak komunikatif, yaitu fungsi interaksi tunggal, 
seperti pernyataan, permohonan, perintah, ataupun 
perilaku non verbal. 
 

Jadi, aktivitas komunikasi menurut etnografi komunikasi 

tidak bergantung pada adanya pesan, komunikator, komunikati, 

media, efek, dan sebagainya. Sebaliknya yang dinamakan aktivitas 

komunikasi adalah aktivitas khas yang kompleks, yang di dalamnya 

terdapat peristiwa-peristiwa khas komunikasi yang melibatkan tindak-

tindak komunikasi tertentu dan dalam konteks komunikasi yang 

tertentu pula. Sehingga proses komunikasi dalam etnografi 

komunikasi adalah peristiwa-peristiwa khas dan berulang. Kekhasan 
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di sini tiada lain karena mendapat pengaruh dari aspek sosiokultural 

partisipan komunikasi (Kuswarno, 2008:42). 

Ketiga, komponen komunikasi. Ada sepuluh komponen 

komunikasi yang disebutkan dalam Kuswarno. Komponen 

komunikasi menurut perspektif etnografi komunikasi adalah 

(Kuswarno, 2008:42-43): 

a. genre atau tipe peristiwa komunikatif, misalnya 
lelucon, salam, perkenalan, dongeng, gosip, dan 
sebagainya; 

b. topik peristiwa komunikatif; 
c. tujuan dan fungsi peristiwa secara umum dan juga 

fungsi dan tujuan partisipan secara individual; 
d. setting termasuk lokasi, waktu, musim, dan aspek 

fisik situasi yang lain (misalnya besarnya ruangan 
tata letak perabotan, dan sebagainya); 

e. partisipan, termasuk usianya, jenis kelamin, etnik, 
status sosial, atau kategori lain yang relevan, dan 
hubungannya satu sama lain; 

f. bentuk pesan, termasuk saluran verbal non vokal, 
non verbal dan hakikat kode yang digunakan, 
misalnya bahasa mana dan varietas yang mana; 

g. isi pesan, mencakup apa yang dikomunikasikan, 
termasuk level konotatif dan referensi denotatif; 

h. urutan tindakan, atau urutan tindak komunikatif atau 
tindak tutur termasuk alih giliran atau fenomena 
percakapan; 

i. kaidah interaksi; 
j. norma-norma interpretasi, termasuk pengetahuan 

umum, kebiasaan, kebudayaan, nilai, dan norma 
yang dianut, tabu-tabu yang harus dihindari, dan 
sebagainya. 
 

Keempat, kompetensi komunikasi. Kompetensi komunikasi 

memlibatkan aspek budaya dan sosial (Kuswarno, 2008:44), maka 

dari itu kompetensi komunikasi mengacu pada pengetahuan dan 

keterampilan komunikatif yang sama-sama dimiliki oleh satu 
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kelompok sosial atau masyarakat. Namun kompetensi komunikasi ini 

dapat bervariasi pada tingkat individu, mengingat individu adalah 

makhluk yang memiliki motif dan tujuan yang berbeda-beda. 

Sehingga kompetensi komunikasi tidak dapat berlaku seterusnya, 

melainkan dinamis mengikuti perubahan individu-individu yang 

menggunakannya. Berikut ini adalah komponen-komponen 

kompetensi komunikasi yang dapat ditemukan pada suatu masyarakat 

tutur (Kuswarno, 2008:44-45). 

1. Pengetahuan linguistik (linguistic knowledge): 
a. elemen-elemen verbal; 
b. elemen-elemen non verbal; 
c. pola elemen-elemen dalam peristiwa tutur tertentu; 
d. rentang varian yang mungkin (dalam semua elemen 

dan pengorganisasian elemen-elemen itu); 
e. makna varian-varian dalam situasi tertentu. 

2. Keterampilan interaksi (interaction skills): 
a. persepsi ciri-ciri penting dalam situasi komunikatif; 
b. seleksi dan interpretasi bentuk-bentuk yang tepat 

untuk situasi, peran, dan hubungan tertentu (kaidah 
untuk penggunaan ujaran); 

c. norma-norma interaksi dan interpretasi; 
d. strategi untuk mencapai tujuan. 

3. Pengetahuan kebudayaan (cultural knowledge) 
a. struktur sosial; 
b. nilai dan sikap; 
c. peta dan skema kognitif; 
d. proses enkulturasi (transmisi pengetahuan dan 

keterampilan). 
 

Kelima, varietas bahasa. Bahasa adalah bagian dari pola 

komunikasi yang dijelaskan di bagian awal penjelasan etnografi 

komunikasi. Hymes (dalam Kuswarno, 2008:45) menjelaskan bahwa 

dalam setiap masyarakat terdapat varietas kode bahasa (language 

code) dan cara-cara berbicara yang bisa dipakai oleh anggota 
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masyarakat atau sebagai repertoire komunikatif masyarakat tutur. 

Variasi ini akan mencakup semua varietas dialek atau tipe yang 

digunakan dalam populasi sosial tertentu, dan faktor-faktor 

sosiokultural yang mengarahkan pada seleksi dari salah satu variasi 

bahasa yang ada. Sehingga pilihan varietas yang dipakai akan 

menggambarkan hubungan yang dinamis antara komponen-komponen 

komunikatif dari suatu masyarakat tutur, atau yang dikenal sebagai 

pemolaan komunikasi (communication patterning). 

Dari beberapa penjelasan mengenai etnografi komunikasi 

di atas, dapat diambil kesimpulan bahwa etnografi komunikasi 

berbicara tentang peristiwa komunikasi, situasi komunikasi, dan 

tindak komunikasi suatu masyarakat tutur di suatu daerah. Segala 

kegiatan komunikasi dalam etnografi komunikasi merupakan hal 

berulang yang menjadi kebiasaan turun temurun masyarakat tersebut, 

seperti halnya tradisi Chio Thao di Cina Benteng Kota Tangerang. 

 

 

 

2.2.2 Interaksionisme Simbolik 

Teori yang mendukung penelitian etnografi komunikasi 

salah satunya adalah interaksionisme simbolik. Untuk itu, penjelasan 

tentang interaksionisme simbolik akan dituliskan lebih lanjut. 
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Lambang atau simbol adalah sesuatu yang digunakan untuk 

menunjuk sesuatu lainnya, berdasarkan kesepakatan sekelompok 

orang. Lambang meliputi kata-kata (pesan verbal), perilaku non 

verbal, dan objek yang maknanya disepakati bersama (Mulyana, 

2008:92). 

Littlejohn juga menyebutkan tentang penamaan objek yang 

menjadi suatu hal penting dalam suatu kebudayaan atau komunitas.  

 
The process of negotiating the world occurs through 
communication as well: the person makes sense of and 
deals with objects in the environment through social 
interaction. An ‘object’ can be any aspect of the person’s 
reality: a thing, a quality, an event, or a state of affairs. 
The only requirement for something to become an object is 
that the person must name it or represent it symbolically. 
Objects, the, are more than objective things: they are 
‘social objects’, and reality is the totality of a person’s 
social objects. To Kuhn, the naming of an object is 
important, for naming is a way of conveying the object’s 
meaning (Littlejohn, 2008:83) 
 
Interaksi simbolik pertama kali diperkenalkan oleh Herbert 

Blumer yang dimodifikasi dari ide George Herbert Mead (guru 

Herbert Blumer). Ide yang mendasari teori ini adalah suatu hubungan 

alami antara manusia dalam masyarakat dan hubungan masyarakat 

dengan individu. Interaksi yang sering antar individu menciptakan 

simbol-simbol. Interaksi ini dilakukan antar individu secara sadar dan 

berkaitan dengan gerak tubuh, vokal, suara, dan ekspresi tubuh, yang 

semuanya itu dimaksudkan dengan “simbol” (Kuswarno, 2008:22). 
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Terdapat tiga premis utama dalam pendekatan interaksi 

simbolik oleh Herbert Blumer (Kuswarno, 2008:22).  

1) Manusia bertindak terhadap sesuatu berdasarkan 
makna-makna yang ada pada sesuatu itu bagi 
mereka. 

2) Makna itu diperoleh dari hasil interaksi sosial yang 
dilakukan oleh orang lain.  

3) Makna-makna tersebut disempurnakan di saat proses 
interaksi sosial sedang berlangsung. 
 

Ada enam bentuk aplikasi interaksionisme simbolik 

(Griffin, 2006:62-63): 

1) Creating reality.  
2) Meaning-ful research. 
3) Generalized others. 
4) Naming. 
5) Self-fulfilling prophecy. 
6) Symbol manipulation. 
 
Symbolic interactionism (Littlejohn, 2008:159), a 
movement within sociology, focuses on the ways in which 
people form meaning and structure in society through 
conversation. Barbara Ballis Lal summarizes the premises 
of this movement (Littlejohn, 2008:159): 
a. People make decisions and act in accordance with 

their subjective understandings of the situations in 
which they find themselves. 

b. Social life consists of intraction processes rather than 
structures and is therefore constantly changing. 

c. People understand their experience through the 
meanings found in the symbols of their primary 
groups, and languages an essential part of social life. 

d. The world is made up of social objects that are named 
and have socially determined meanings. 

e. People’s actions are based on their interpretations, in 
which the relevant objects and actions in the situation 
are taken into account and defined. 

f. One’s self is a significant object and, like all social 
object, is defined through social interaction with 
others. 
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Dari beberapa uraian mengenai interaksionisme simbolik di 

atas, dapat ditarik kesimpulan bahwa interaksionisme simbolik itu 

berbicara tentang pertukaran informasi dalam komunikasi yang berupa 

simbol-simbol. Hal ini ditemui dalam Chio Thao yang juga 

menggunakan simbol-simbol dalam keberlangsungan ritual 

upacaranya.  

 

2.2.3 Kebudayaan 

Kata kebudayaan berasal dari bahasa Sansekerta buddhayah 

yang merupakan kata jamak dari buddhi  yang berarti budi atau akal. 

Kebudayaan diartikan sebagai “hal-hal yang bersangkutan dengan 

budi atau akal” (Bungin, 2006:52). Definisi budaya ada banyak 

ragamnya. Samovar mengatakan, di dalam bukunya, bahwa pada awal 

tahun 1952 ulasan tentang literatur antropologi mengungkap 164 

definisi berbeda dari kata budaya. Dalam bukunya juga, Samovar 

mengemukakan definisi budaya oleh Lonner dan Malpass (Samovar, 

2010:27) yaitu “mencakup pengertian yang kompleks dan tidak masuk 

akal, juga pengertian yang sederhana seperti, ‘budaya merupakan 

pemrograman pikiran’ atau ‘budaya merupakan yang dibuat manusia 

dalam lingkungan’”. Ada pula pengertian budaya yang menunjukkan 

hubungan antara budaya dan komunikasi yang dijabarkan oleh 

Triandis (Samovar, 2010:27) yaitu: kebudayaan merupakan elemen 

subjektif dan objektif yang dibuat manusia yang di masa lalu  
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meningkatkan kemungkinan untuk bertahan hidup dan berakibat 

dalam kepuasan pelaku dalam ceruk ekologis, dan demikian tersebar 

di antara mereka yang dapat berkomunikasi satu sama lainnya, karena 

mereka mempunyai kesamaan bahasa dan mereka hidup dalam waktu 

dan tempat yang sama. 

E.B. Taylor (Bungin, 2006:53) juga mengemukakan hal 

yang hampir sama, bahwa kebudayaan adalah totalitas pengalaman 

manusia yang mencakup pengetahuan, kepercayaan, kesenian, moral, 

hukum, adat istiadat dan kapabilitas, serta kebiasaan-kebiasaan lain 

yang dimiliki oleh manusia sebagai anggota masyarakat. 

Wolcott (dalam Creswell, 1998:59) mengemukakan arti 

kebudayaan sebagai berikut: 

Culture is an amorphous term, not something “lying 
about”, but rather something the researcher attributes to a 
group as he or she looks for patterns of daily living. 
 
Pakar antropologi Rosalie Wax (dalam Kuswarno, 2008:39) 

mendefinisikan kebudayaan sebagai satu kenyataan dari “pengertian 

yang dialami bersama” (shared meaning), jadi bukanlah empati yang 

misterius. Minimal kebudayaan itu terjadi di antara dua orang, karena 

ada sesuatu yang dibagikan dan menjadi milik bersama. 

Selain pengertian di atas, budaya juga memiliki fungsi 

mendasar yang berguna untuk menjadi alat adaptasi orang-orang 

dengan lingkungan tempat ia tinggal. Banyak ahli berpendapat tentang 

fungsi budaya ini, namun penjelasan yang lebih detail ada pada 
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penjelasan Sowell (Samovar, 2010:28) yaitu: budaya ada untuk 

melayani kebutuhan vital dan oraktis manusia—untuk membentuk 

masyarakat juga untuk memelihara spesies, menurunkan pengetahuan 

dan pengalaman berharga ke generasi berikutnya, untuk menghemat 

biaya dan bahaya dari proses pembelajaran semuanya mulai dari 

kesalahan kecil selama proses coba-coba—sampai kesalahan fatal. 

Budaya memiliki fungsi yang tidak semata-mata hanya 

untuk pengetahuan. Kebutuhan lain manusia sebagai makhluk hidup 

pun tak lepas dari budaya. Manusia terbentuk jati dirinya lewat 

budaya, sehingga manusia dapat menjalani hidupnya dengan 

‘panduan’ yang akan membawanya mencapai tujuan. Manusia bekerja 

pada suatu bidang yang memiliki budaya di dalamnya. Manusia 

mencari pasangan hidup dengan budaya yang telah melekat atau juga 

menggabungkan budaya.  

Segala hal yang melekat pada diri manusia merupakan 

elemen budaya: makanan, tempat tinggal, kepercayaan, psikologis, 

pekerjaan, dan lain sebagainya. Namun elemen-elemen penting yang 

terdapat dalam buku Samovar adalah sejarah, agama, nilai, organisasi 

sosial, dan bahasa. Ia pun menyebutkan bahwa budaya adalah 

komunikasi dan komunikasi adalah budaya. Hal ini diperkuat oleh 

pernyataan Wood (Samovar, 2010:34) yang menyebutkan hubungan 

erat komunikasi dan budaya yaitu “ Kita mempelajari pandangan dan 

pola budaya dalam proses komunikasi. Ketika kita berinteraksi dengan 
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orang lain, kita mengerti tentang kepercayaan, nilai, norma, dan 

bahasa budaya kita.” 

Kebudayaan memiliki sifat yang hakiki. Sifat hakiki dari 

kebudayaan tersebut adalah (Setiadi, 2012:34): 

1) Budaya terwujudkan dan tersalur dari perilaku 
manusia. 

2) Budaya telah ada terlebih dahulu daripada lahirnya 
suatu generasi tertentu dan tidak akan mati dengan 
habisnya usia generasi yang bersangkutan. 

3) Budaya diperlukan oleh manusia dan diwujudkan 
dalam tingkah lakunya. 

4) Budaya mencakup aturan-aturan yang berisikan 
kewajiban-kewajiban, tindakan yang diterima, 
ditolak, dilarang dan yang diizinkan. 
 

Lalu ada pula C. Kluckhon melalui Universal categories of 

Culture merumuskan 7 unsur kebudayaan yang universal (Soekanto, 

2007:154) yaitu: 

1) Sistem teknologi, yaitu peralatan dan perlengkapan 
hidup manusia (pakaian, perumahan, alat-alat rumah 
tangga, senjata, alat-alat produksi transport, dan 
sebagainya). 

2) Sistem mata pencaharian hidup dan sistem-sistem 
ekonomi (pertanian, peternakan, sistem produksi, 
sistem distribusi, dan lainnya). 

3) Sistem kemasyarakatan (sistem kekerabatan, 
organisasi politik, sistem hukum, dan sistem 
perkawinan). 

4) Bahasa (lisan dan tertulis). 
5) Kesenian (seni rupa, seni suara, seni gerak, dan 

sebagainya). 
6) Sistem pengetahuan. 
7) Religi (sistem kepercayaan). 

 
Dari definisi unsur-unsur di atas, dapat dijelaskan bahwa 

masing-masing unsur tersebut, beberapa macam unsur-unsur 

kebudayaan, untuk kepentingan ilmiah dan analisisnya 
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diklasifikasikan dalam unsur-unsur pokok atau besar kebudayaan, 

lazim disebut culture universals. Istilah ini menunjukkan bahwa 

unsur-unsur tersebut bersifat universal, yaitu dapat dijumpai di setiap 

kebudayaan (Soekanto, 2007:154). 

Bronislaw Malinowski (Bungin, 2006:54), menyebutkan 

unsur-unsur kebudayaan adalah: 

1) Sistem norma yang memungkinkan kerja sama 
antara sesama anggota masyarakat dalam menguasai 
alam sekelilingnya. 

2) Organisasi ekonomi. 
3) Alat-alat dan lembaga pendidikan, termasuk 

keluarga sebagai lembaga pendidikan yang utama. 
4) Organisasi kekuatan. 

 
Dalam penelitian ini, penulis akan membahas tentang 

kebudayan etnis Tionghoa, Cina Benteng, Tangerang. Salah satu 

kebudayaan yang masih lestari di Cina Benteng, Tangerang, ini adalah 

ritual pernihakan Chio Thao. 

 

2.2.4 Bahasa 

Bahasa merupakan alat simbolis untuk melakukan 

signifikansi, di mana logika ditambahkan secara mendasar kepada 

dunia sosial yang diobjektivasi. Bangunan legitimasi disusun di atas 

bahasa dan menggunakan bahasa sebagai instrumen utama (Bungin, 

2011:86). 

Bahasa oleh Berger dan Luckmann (dalam Bungin, 

2011:86) menjadi tempat penyimpanan kumpulan besar endapan-
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endapan kolektif yang bisa diperoleh secara monoterik, artinya 

sebagai keseluruhan yang kohesif dan tanpa merekonstruksikan lagi 

proses pembentukannya semula. Bahasa digunakan untuk 

mensignifikansi makna-makna yang dipahami sebagai pengetahuan 

yang relevan dengan masyarakatnya. 

Bahasa merupakan komponen yang tidak pernah lepas dari 

kelangsungan suatu budaya, walaupun terkadang ada perbedaan antara 

budaya satu dengan yang lainnya. Masyarakat mengomunikasikan 

segala pemikiran mereka melalui bahasa yang dimengerti satu sama 

lain untuk mencapai maksud dan tujuannya. Seringkali linguistik 

membagi pembelajaran tentang bahasa ke dalam empat bagian yaitu 

fonologi, semantik, sintaksis, dan pragmatik (Martin & Nakayama, 

2008:129). 

Fonologi adalah ilmu yang memelajari sistem bunyi dari 

bahasa—bagaimana melafalkan suatu kata, di mana tulisan dan 

bunyinya sama namun memiliki arti berbeda (Martin & Nakayama, 

2008:129). 

Semantik adalah suatu ilmu tentang pemberian makna—di 

mana suatu kata menunjukkan makna  suatu hal di daerah tertentu. 

Misalnya, masyarakat Inggris menyebut biskuit dengan biscuit, 

masyarakat Amerika menyebutnya dengan cookies (Martin & 

Nakayama, 2008:130).  
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Sintaksis adalah ilmu yang mempelajari tentang struktur 

suatu bahasa—aturan tentang penggabungan beberapa kata menjadi 

kalimat yang bermakna (Martin & Nakayama, 2008:130). 

Pragmatik adalah ilmu yang mempelajari bagaimana 

bahasa digunakan dalam suatu konteks; memiliki fokus pada tujuan 

spesifik digunakannya bahasa tersebut (Martin & Nakayama, 

2008:131) 

 

2.2.5 Cina Benteng 

Cina Perantauan, yang datang ke wilayah Indonesia, 

membentuk komunitas baru yang terpisah dari masyarakat Cina yang 

telah mapan dan terbentuk lebih dulu. Pendatang baru (Xin ke), 

berjumlah lebih besar dan dinamis dari pada pendatang terdahulu. 

Gelombang kedua kedatangan orang Cina di Tangerang, diperkirakan 

terjadi setelah peristiwa pembantaian orang Cina di Batavia tahun 

1740. VOC berhasil memadamkan pemberontakan dengan 

mengirimkan orang-orang Tionghoa ke daerah Tangerang untuk 

bertani (Dokumen Pribadi Oey Tjin Eng, 1996). 

Cina	   Benteng	   merupakan	   suatu	   kelompok	   masyarakat	  

yang	   ada	   di	   Tangerang.	   Mereka	   memliki	   perawakan	   yang	   agak	  

berbeda	   dengan	   etnis	   Tionghoa	   pada	   umumnya.	   Kulit	   mereka	  

lebih	  gelap	  dan	  mata	  yang	  tidak	  terlalu	  sipit.	  
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Sebutan	  Cina	  Benteng	  (Santosa,	  2012:17-‐19)	  sebetulnya	  

mengacu	   pada	   keberadaan	   benteng	   yang	   dibangun	   Verrenigde	  

Oost	  Indische	  Compagnie	  atau	  Kongsi	  Dagang	  Belanda	  (VOC)	  yang	  

berada	  di	  sisi	  timur	  Sungai	  Cisadane.	  

Benteng	   dibangun	   untuk	   melindungi	   Batavia	   yang	   di	  

abad	   ke-‐17	   menjadi	   enklave	   dan	   pusat	   perdagangan	   VOC	   dari	  

Afrika	   Barat,	   Afrika	   Selatan,	   India,	   Sri	   Lanka,	   Malaka,	   Formosa,	  

hingga	   Deshima	   di	   Nagasaki.	   Namun,	   sebetulnya,	   keberadaan	  

peranakan	   Tionghoa	   di	   kawasan	   Tangerang,	   Banten,	   sudah	   ada	  

jauh	  berabad-‐abad	  dari	  kedatangan	  bangsa	  Barat	  di	  Pulau	  Jawa.	  	  

 

2.2.6 Chio Thao 

Di Tangerang, masih ada satu ritual pernikahan yang 

dilaksanakan turun temurun sesuai adat yang berlaku di sana, yaitu 

daerah Cina Benteng. Ritual pernikahan ini dilaksanakan sebelum 

upacara pernikahan secara agama, yang disebut dengan Chio Thao. 

Chio Thao sebenarnya dikenal tidak saja di kalangan 

peranakan di daerah (kabupaten) Tangerang, tetapi juga di Padang, 

Sumatera Barat. Di luar negeri antara lain di Malaysia (Pulau Pinang 

dan Melaka) dan di Singapura. Namun perlahan-lahan ritual ini 

menghilang dari peredaran dan ditelan zaman (Dokumen David Kwa, 

2001). 
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Nenek moyang kaum peranakan yang laki-laki datang 

berimigrasi ke nusantara membawa adat-istiadat Tionghoa dan 

menikah dengan perempuan setempat. Keturunan mereka inilah yang 

disebut dengan kaum peranakan. Maka dari itu, kebudayaan mereka 

pun menunjukkan perpaduan (akulturasi) antara budaya Tionghoa di 

Hokkian selatan semasa dinasti Cheng dengan budaya setempat, 

dalam hal ini Sunda dan Melayu. Oleh sebab itu istilah-istilah dalam 

upacara adat pernikahan mereka ini adalah istilah-istilah Hokkian 

selatan, bukan Mandarin, seperti yang lebih kita kenal sekarang 

(Dokumen David Kwa, 2001). 

Perpaduan budaya ini terlihat dalam budaya perkawinan 

Cina Benteng. Walaupun secara mendasar upacara Chio Thao adalah 

Tionghoa, namun pengaruh budaya setempat pun dapat kita temui. 

Pengaruh tersebut antara lain tampak dalam sesaji yang disajikan 

dalam persembahyangan, yang dapat saja terdiri dari kue-kue 

peranakan: lapis legit, kue pepe, bika ambon, kue bugis, kue pisang, 

ketan tetel, roti bahso, dan sebagainya. Kaum perempuan peranakan 

(nyonya) di masa lalu sangat piawai dalam memasak dan membuat 

beraneka ragam kue basah yang lazim di kalangan peranakan (kue-kue 

Nyonya). Kepiawaian ini merupakan salah satu faktor penentu mudah 

tidaknya seorang gadis mendapat jodoh. Selain itu upacara sawer 

dengan beras kuning dan uang logam jelas menunjukkan pengaruh 
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budaya setempat (yakni Sunda) terhadap adat istiadat kaum peranakan 

di daerah ini (Dokumen David Kwa, 2001). 

Chio Thao masih lestari menjadi kebudayaan di Cina 

Benteng, Tangerang, hingga saat ini.  Dalam tulisannya yang 

dikumpulkan dan dirangkum perkumpulan Boen Tek Bio Tangerang, 

David Kwa Kian Hauw menyebutkan dalam dokumennya bahwa 

seseorang yang mengatakan ia telah “kawin Chio Thao”, maka itu 

artinya ia telah melaksanakan upacara pernikahan tradisional 

Tionghoa, lengkap dengan segala upacaranya.  

Menurut Dorothy Perkins (dalam Danandjaja, 2007:325), 

pernikahan adalah adat yang disertai pesta makan, mengesahkan 

persatuan antara dua orang insan berbeda jenis kelamin untuk 

mendapatkan keturunan, sehingga dapat meneruskan garis keturunan 

kerabatnya. 

Perjodohan pun tidak terelakan saat dahulu kala. Sepasang 

mempelai biasanya tidak saling mengenal karena dijodohkan seorang 

wanita profesional yang bertugas sebagai mak comblang atau 

mucikari, yang dalam bahasa Tionghoa disebut merien atau meijen. 

Namun, jasa mak comblang—yang pada masa ini biasanya adalah 

kerabat atau kawan dekat mereka sendiri dan bukan profesional—

masih diperlukan. Mak comblang ini diperlukan untuk melakukan 

negoisasi adat yang cukup rumit, seperti menentukan jumlah hadiah-

hadiah apa yang harus disediakan oleh pihak lelaki, dan hadiah-hadiah 
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apa yang harus disediakan oleh pihak perempuan; hari pernikahan 

yang baik, dan lain-lain (Danandjaja, 2007:326). 

Pernikahan budaya Tionghoa dilaksanakan selama tiga hari. 

Untuk pesta, bisa tujuh hari atau lebih. Dalam tiga hari pernikahan 

tersebut, ada upacara lamaran, sangjit atau sung li, dan Chio Thao. 

Setalah Chio Thao, nantinya dilaksanakan pula upacara pernikahan 

secara agama. 

Upacara lamaran adalah resmi apabila sudah dilakukan 

pertukaran kontrak pernikahan. Surat kontrak mempelai laki-laki 

ditulis di kertas merah bergambar naga, sedangkan surat kontrak 

mempelai perempuan ditulis di kertas hijau dengan gambar burung 

phoenix (burung hong). Saat itu juga, mempelai lelaki mengirimkan 

uang dan hadiah-hadiah pesta perkawinan, termasuk juga makanan 

seperti daging babi, ayam, dan arak; juga pakaian, barang-barang 

untuk berhias; dan perabot rumah tangga. “Kue Naga dan Burung 

Phoenix” melambangkan suatu perkawinan yang bahagia, dikirimkan 

pada kerabat dan kawan-kawan untuk mengabarkan bahwa akan ada 

pesta pernikahan. Naga adalah prinsip laki-laki dan simbol kekaisaran 

Tionghoa, sedangkan burung phoenix (feng) adalah lambang 

kecantikan wanita, kebijakan, dan simbol permaisuri kaisar 

(Danandjaja, 2007:326). 

Pada hari pernikahan, mempelai wanita memakai mahkota 

phoenix, tusuk rambut phoenix, selendang dengan pola phoenix, dan 
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rok sutra berlipat-lipat (Danandjaja, 2007:327-328). Rincian mengenai 

pakaian yang dikenakan mempelai wanita pada hari pernikahannya 

menurut David Kwa, ahli sejarah Tionghoa yang juga merupakan 

konsultan Chio Thao, adalah sebagai berikut (Kwa, 2001:6): 

a. Ang-o, yakni baju pengantin berwarna merah dalam 

mode Mancu semasa dinasti Cheng. Bukaannya di 

sebelah kanan dan panjangnya tiga perempat, 

menutupi kira-kira dua pertiga dari Hoa-kun di 

bagian bawahnya. 

b. Hoa-kun, yaitu semacam rok lipit (pleated skirt) 

berwarna hijau dengan dua panel bersulam di tengah 

bagian depan dan belakang, sedangkan bagian 

berlipit terletak di kedua sisi kiri dan kanannya, 

masing-masing sebanyak enam lipit. Sulaman hanya 

dipusatkan di hamper setengah bawah hoa-kun yang 

tidak tertutup oleh ang-o tadi. Panjangnya semata 

kaki, dikencangkan dengan tali kun. 

c. Terate (cloud collar). Dipasang di bagian bahu dan 

dada sebagai ornament. Terbuat dari bahan beludru 

berwarna hitam. Di atasnya dijahitkan hiasan-hiasan 

dari logam (perak) dengan aneka motif: kura-kura, 

bunga, kupu-kupu, ikan, kepiting, rusa, jambangan 

bunga, dan sebagainya. Warnanya ada yang 
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keperakan, kuning emas atau merah (emas dipulas 

dengan gin-cu). 

Mempelai laki-laki, pada hari pernikahannya, mengenakan 

pakaian pejabat sipil Tionghoa yang terdiri dari (Dokumen David 

Kwa, 2001:5-6): 

a. Bong-phau; di bagian dalam. Bong-phau adalah 

jubah bersulam naga bercakar empat. 

b. Pou-koa; di bagian luar. Pou-koa terbuat dari satin 

hitam atau biru kehitam-hitaman. Di bagian dada 

dan punggungnya ada pou-a (dalam bahasa Inggris 

sering disebut Mandarin squares), yaitu tanda 

pangkat berupa bujur sangkar bersulam burung bagi 

pejabat sipil, atau binatang berkaki empat bagi 

pejabat militer. Jenis burung atau binatang berkaki 

empat yang tersulam di pou-a tersebut menunjukkan 

pangkat atau kedudukan si pemakai kostum ini. 

c. Topi cetok, yang merupakan topi para pejabat 

dinasti Cheng. Terbuat dari rangka bambu, diberi 

hiasan rumbai-rumbai berwarna merah. Di bagian 

atasnya ada “tombol” berwarna keemasan. 

“Tombol” ini menunjukkan pangkat seorang pejabat. 

Yang tertinggi (rangking pertama) terbuat dari 

permata rubi, yang terendah hanya dari emas. 
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d. Sepatu boot hitam bersol putih yang biasa dipakai 

para pejabat Tiongkok. 

Para tamu pernikahan mendoakan agar kedua mempelai 

mendapat keberuntungan dengan ucapan kalimat: “Semoga 

keberuntungan dibawa oleh sang naga dan sang burung hong!” 

Burung undang liar terbang berpasangan adalah simbol lainnya yang 

melambangkan perkawinan yang bahagia karena dua unggas ini kawin 

untuk seumur hidup (Danandjaja, 2007:328). 
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2.3 Kerangka Pemikiran 

!

RITUAL!PERNIKAHAN!CHIO%
THAO!CINA!BENTENG!

Paradigma!
Konstruktivistik!

Aktivitas!komunikasi!
(Dell!Hymes):!

1. Situasi!
komunikatif!
konteks!
terjadinya!
komunikasi!

2. Peristiwa!
komunikatif!

3. Tindak!
komunikatif:!
pernyataan,!
permohonan,!
perintah,!
perilaku!non!
verbal.!

Teori!
Interaksionisme!!
Simbolik!

Komponen!
Komunikasi:!
Setting,!
kebiasaan,!dll!
(Dell!Hymes)!

Kajian!
Etnografi!
Komunikasi!
(Littlejohn):!
norma,!pola,!
kode!budaya!

Teori!
Etnografi!
Komunikasi!

Budaya!Komunikasi!
dalam!Ritual!Chio%Thao%

 

Gambar 2.1 Bagan Kerangka Pemikiran 
 Dalam kerangka pemikiran di atas, penulis ingin menggambark
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an tentang pemaknaan simbol-simbol dan ritual dalam pernikahan etnis 

Tionghoa (Chio Thao) Cina Benteng kota Tangerang yang masih bertahan. 

Dengan etnografi sebagai metodologi dan teori interaksionisme simbolik, 

penulis ingin mengetahui apa makna sebenarnya dari simbol-simbol dan 

ritual tersebut. Lalu, penulis pada akhirnya ingin mengetahui tentang bahasa 

dan interaksi masyarakat Cina Benteng dalam Chio Thao yang pada 

akhirnya akan menjadi budaya komunikasi tersendiri. 
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