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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

 

1.1 Latar Belakang 

 

Perkawinan merupakan sebuah proses interaksi sosial antar dua lawan jenis 

yang sepakat dalam membina rumah tangga. Menurut Thalib (1980), perkawinan 

adalah suatu ikatan suci, kuat, dan kokoh untuk menjalani hidup bersama secara sah 

antara seorang pria dan wanita untuk membentuk suatu keluarga yang kekal, 

mengasihi, dan tentram bahagia. Perkawinan juga merupakan suatu peristiwa 

penting di dalam kehidupan manusia, maka dari itu di dalam pelaksanaannya 

membutuhkan peran keluarga dari kedua belah pihak. Proses komunikasi 

merupakan faktor utama terjadinya kesepakatan dalam berkomitmen dalam 

menjalani hubungan ketahap yang lebih serius. 

Dalam berjalannya sebuah perkawinan maka perlu ada pemahaman makna 

dari kedua belah pihak. Ada beragam ritual, adat, tradisi, dan budaya perkawinan, 

baik di negara lain maupun di Indonesia. Sehingga banyak simbol-simbol yang 

memiliki perbedaan makna, berbeda negara ataupun suku maka simbol yang 

digunakan juga berbeda. Contohnya dinegara Korea, makan dengan suara kecapan 

merupakan suatu tanda yang ditunjukan untuk menghargai dan menikmati makanan 

yang sedang dimakan. Namun lain halnya di negara Indonesia, makan dengan 

mengeluarkan suara adalah perilaku yang tidak sopan, karena dianggap 

mengganggu. 
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. Ada beragam tata cara yang dilakukan dalam perkawinan, apalagi di 

Indonesia yang memiliki beragam suku dan budaya. Kurang lebih ada sekitar 714 

suku yang tercatat di Indonesia (kompas, 2019). Keberagaman suku inilah yang 

juga membawa keberagaman adat perkawinan di Indonesia. Bagi masyarakat 

padang, untuk mempersiapkan perkawinan harus melalui proses yang panjang. 

Upacara adat perkawinan bukan hanya berlangsung satu hari, karena setelah 

upacara pernikahan selesai pun, prosesi pernikahan padang masih akan berlanjut. 

Upacara pernikahan minangkabau yang mungkin sering kita dengar adalah Malam 

Bainai, yang artinya upacara ini diperuntukan kepada mempelai wanita, atau biasa 

disebut malam terakhir gadis Minang. Biasanya ini dilakukan sehari sebelum 

pernikahan, yang didalamnya ada proses yang biasa kita kenal dengan julukan 

siraman (Griselda, 2020). Ada lagi upacara perkawinan adat Sunda, yang biasanya 

dilakukan hanya 1 hari. Ada sedikit persamaan antara keduanya dalam prosesi 

siraman, hanya saja berbeda cara dan makna. Kalau Adat minangkabau hanya 

dipercikan air tujuh bunga, hanya untuk sebagai simbolik saja. Namun kalau adat 

Sunda menyirami sekujur tubuh dengan air bunga, yang dipercayai menghapus 

kesalahan dimasa lalu sehingga siap menjalani rumah tangga seperti selembar 

kertas putih. Di setiap proses pernikahan adat yang berlansung memiliki makna dan 

simbol yang berbeda, walaupun terdapat kesamaan dalam prosesi upacaranya 

(Syaaf, 2015). 

 
 

Di Indonesia sendiri keberagaman budaya perkawinan begitu terasa. 

Begitu banyak budaya perkawinan yang ada di Indonesia, salah satunya adalah 
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budaya Tionghoa. Tidak jarang kita melihat pernikahan dengan budaya Tionghua 

di Indonesia, dari mulai yang tradisional hingga modern. Sangjit merupakan salah 

satu upacara adat tionghua yang biasanya dilakukan sebelum hari pernikahan tiba. 

Sangjit adalah proses kelanjutan lamaran dari pihak pria dengan membawa 

seserahan ke pihak mempelai wanita. Proses ini merupakan hal wajib dilakukan 

kepada mereka yang memiliki keturunan Tionghua. Ada lagi proses yang tak kalah 

penting dalam pelaksanaannya yaitu tea pai, ini dilakukan di hari yang sama dengan 

acara pernikahan berlangsung (Hidajat, 2017). Biasanya prosesi ini dilakukan pada 

pagi hari sebelum acara pernikahan dimulai. Tea pai merupakan sebuah acara 

penghormatan untuk kedua orangtua mempelai dan kepada anggota keluarga yang 

lebih tua. Acara ini biasanya tidak hanya diikuti oleh ayah dan ibu, tapi juga 

melibatkan kakek, nenek, paman, bibi, kakak yang sudah menikah, dan sepupu yang 

sudah dituakan (Hidajat, 2017). Di dalam acara tea pai biasanya diikuti oleh prosesi 

penyuguhan secangkir teh kepada orang-orang tersebut untuk simbolisasi rasa 

hormat. Acara adat budaya Tionghua ini sudah semakin modern dan semakin 

berkembang, maka sudah tidak asing lagi ditelinga masyarakat Indonesia (Hidajat, 

2017). 

Adanya ragam budaya di Indonesia terutama dalam budaya pernikahan 

tentunya penting untuk diteliti karena masyarakat Indonesia dapat saling 

mengetahui, saling menghargai, dan saling belajar dari nilai-nilai positif 

kebudayaan suku maupun bangsa lain. Keberagaman yang dimiliki oleh Indonesia 

menghadirkan banyak dan beragam budaya baru, dari dalam maupun luar negeri. 

Walaupun pada saat ini, pengaruh budaya asing seringkali dianggap ancaman bagi 
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budaya-budaya tradisional yang ada di Indonesia, namun kehadiran budaya asing 

tersebut tidak menjadikan tradisi-tradisi kebudayaan yang sudah ada dan dibangun 

sejak lama hilang begitu saja. Salah satu contoh dari budaya tradisional yang masih 

terpelihara hingga saat ini adalah budaya yang hidup dalam masyarakat Cina 

Benteng. Masyarakat ini hingga saat ini masih menjalankan tradisi leluhurnya 

melalui beberapa ritual-ritual adat. Salah satu diantaranya adalah ritual perkawinan 

dengan tradisi Chio Thau 

Masyarakat Cina Benteng merupakan perpaduan antara masyarakat 

Tionghua dan lokal yang telah mendiami bagian barat dari pantai barat pulau jawa. 

Masyarakat lokal tersebut seringkali disebut sebagai masyarakat “pribumi”, yang 

secara harafiah berarti penduduk asli. Awal mulanya, masyarakat Tionghua 

berlabuh ke Banten untuk memperbaiki taraf kehidupan mereka terbilang cukup 

sulit (Lieharja, tt). Kemudian, beberapa dari masyarakat Tionghua menikah dengan 

kaum pribumi yang ada di kawasan Tangerang yang melahirkan kelompok 

masyarakat dengan istilah masyarakat Cina Benteng. Hingga saat ini, Masyarakat 

Cina Benteng hanya dapat ditemui di daerah sekitaran Tangerang saja, lebih 

tepatnya di kawasan Pasar Lama dan sekitarnya. 

Tradisi unik yang dimiliki oleh masyarakat Cina Benteng tentu sangat 

beraneka ragam, mulai dari tradisi pernikahan (Chio Thau), kematian (Ngo Tay), 

Arak-arakan (Pechun), dan lain sebagainya. Dalam tradisi-tradisi masyarakat Cina 

Benteng yang masih dijalankan, terdapat beberapa keunikan pada setiap tradisinya 

masing-masing, seperti budaya Chio Thau dengan ciri khas mengenakan pakaian 
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dan aksesoris tradisional tionghua dengan beragam makna dibalik apa yang mereka 

gunakan. 

Tradisi prosesi pernikahan ini pun pada akhirnya berlangsung hingga 

sekarang yang biasa disebut Chio Thau. Dari berbagai macam jenis tradisi cina 

benteng, tradisi pernikahan ChioThau adalah salah satu tradisi yang dianggap 

penting. Tradisi Chio Thau dapat dikatakan sebagai tradisi yang unik dan langka, 

karena keaslian tradisi Chio Thau pada saat ini banyak mengalami perubahan dan 

berbaur dengan budaya sunda dan melayu. Perpaduan budaya tersebut antara lain 

terlihat dalam upacara pernikahan. Walaupun upacara Chio Thau adalah milik 

kaum Tionghua, namun pengaruh budaya setempat masih dapat kita temui. Upacara 

ini adalah titik balik seseorang yang telah memasuki masa dewasa dan sudah bisa 

hidup mandiri. Masyarakat cina benteng sangat menjujunjung tinggi tradisi ini 

karena dipercayai memiliki arti yang sakral (Lieharja, tt). 

Kegigihan masyarakat Cina Benteng dalam mempertahankan tradisi 

pernikahan Chio Thau ini membuahkan hasil, yang mana tradisi itu masih ada 

hingga detik ini. Walaupun asal dari tradisi ini berasal dari luar nusantara, tetapi 

tradisi ini masih sangat melekat untuk masyarakat Cina Benteng. Tradisi  ini begitu 

penting dalam pelaksanaannya, karena tradisi pernikahan Chio Thau ini hanya 

dapat dilakukan hanya seumur hidup sekali. Masyarakat Cina Benteng terkenal 

dengan tradisi-tradisi kuno yang masih melekat dalam  keseharian mereka. Karena 

mayoritas dari masyarakat cina benteng memiliki ekonomi yang cenderung 

dibawah rata-rata (Agnesia, 2014). 
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Pernikahan menjadi jembatan antara kebudayaan yang satu dengan yang 

lainnya. Seperti pernikahan Chio Thau, yang menggabungkan dua budaya yang 

sangat jauh berbeda, yang satu budaya dengan bergaya melayu dan yang satu lagi 

budaya dari negeri Tiongkok. Namun karena adanya sebuah pernikahan yang bisa 

membuat perlahan demi perlahan ada percampuran antara kedua gaya budaya 

tersebut. Chio Thau merupakan salah satu bukti yang hingga saat ini masih bisa kita 

rasakan di arusnya perkembangan jaman. Indonesia merupakan negara 

multikutural. Menurut Liliweri (2005), masyarakat yang mempunyai struktur 

penduduknya terdiri dari beragam etnik dan keanekaragaman, itu menjadi sumber 

sebuah keragaman kebudayaan atau subkultur dari masing-masing etnik. 

Maka dari itu penulis tertarik untuk meneliti tentang pernikahan Chio 

Thau, yang hingga saat ini masih ada di tengah masyarakat Cina Benteng, salah 

satu warisan budaya campuran yang menyisakan banyak sekali warisan budaya 

dan kepercayaan nenek moyang. 

 
 

1.2. Identifikasi Masalah 

 

Chio Thau merupakan tradisi perkawinan yang dilakukan oleh warga 

Tionghua. Arti Chio Thau sendiri adalah “mendandani rambut”, nama ini berasal 

dari Hokkian Selatan yakni wilayah sekitar Zhuangzhou, Xiamen, dan Quanzhou 

pada masa dinasti Cheng. Pada saat ini upacara perkawinan suku Tionghua yang 

terbilang unik dan langka ini sudah tidak banyak lagi yang mengenal dan sudah 

berbaur dengan budaya setempat, dalam hal ini budaya sunda dan melayu. 
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Pengaruh tersebut dapat dilihat dari sesaji yang disajikan dalam persembahyangan. 

Upacara Chio Thau ini dianggap sebagai titik balik seseorang yang 

memasuki masa-masa dewasa dan sudah dapat hidup mandiri. Upacara sakral ini 

hanya boleh dilakukan seumur hidup sekali. Bagi seorang janda atau duda yang 

ingin menikah lagi maka upacara Chio Thau tidak diperkenankan untuk dilakukan, 

kecuali mereka tidak melakukan tradisi Chio Thau pada pernikahan pertamanya. 

Pernikahan Chio Thau biasanya mempunyai proses yang cukup bertahap 

dan banyak hal-hal lainnya yang harus diperhatikan. Mulai dari proses pemilihan 

pakaian, aksesoris yang akan digunakan, hingga hidangan makanan yang akan 

disajikan. 

Tradisi Chio Thau menjadi menarik karena merupakan sebuah acara besar 

bagi masyarakat Cina Benteng. Tradisi Chio Thau dilaksanakan secara turun 

temurun oleh masyarakat Cina Benteng sesuai dengan tradisi dari para 

terdahulunya. 

 
 

1.3. Rumusan Masalah 

 

Berdasarkan penjelasan dari latar belakang masalah, maka peneliti merumuskan 

masalah penelitian sebagai berikut : 

1. Perlengkapan apa sajakah yang digunakan dalam upacara pernikahan 

Chio Thau? 

2. Bagaimana masyarakat Cina Benteng memaknai perlengkapan? 
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1.4. Tujuan Penelitian 

 

Adapun tujuan dari penelitian, yaitu : 

 

1. Menjelaskan bagaimana proses pemaknaan ritual pernikahan Chio Thau di 

lingkungan masyarakat Cina Benteng. 

2. Menggambarkan hambatan yang dihadapi dalam mempertahankan ritual 

pernikahan Chio Thau 

 
 

 

1.5. Kegunaan Penelitian 

 

Berdasarkan hasil penelitian, peneliti berharap agar penelitian memberi manfaat 

antara lain: 

1. Manfaat bagi penulis, agar penelitian dapat berguna untuk menambah ilmu 

pengetahuan serta wawasan tentang nilai-nilai positif dari suatu nilai 

kebudayaan masyarakat Cina Benteng. 

2. Bagi pihak-pihak lainnya, peneliti berharap agar hasil penelitian dapat 

menjadi bahan refrensi yang berguna dan bermanfaat bagi pihak lain. 

 
 

1.6. Sistematika Penulisan 

Bab I Pendahuluan 

Pada bab ini, peneliti berusaha untuk menjelaskan latar belakang mengenai proses 

komunikasi melalui simbol yang terjadi pada suatu kebudayaan masyarakat Cina 

Benteng. Bab ini juga berisi permasalahan-permasalahan yang akan dibahas oleh 

peneliti, selanjutnya terdapat suatu tujuan yang dilakukan oleh peneliti untuk 
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dapat menjelaskan dan juga menjawab permasalahan-permasalahan yang ada, dan 

terdapat sistematika penulisan pada akhir bab ini. 

 
 

Bab II Objek Penelitian dan Subjek Penelitian 

 

Pada bab ini, peneliti membahas mengenai objek penelitian yaitu proses interaksi 

simbolik yang terjadi dalam ritual Chio Thau yang dijalankan oleh masyarakat Cina 

Benteng. Adapun subjek penelitian dalam bab ini yaitu masyarakat Cina Benteng 

yang kiranya mengerti terhadap permasalahan yang akan dibahas oleh peneliti. 

Lebih tepatnya, subjek penelitian ditujukan kepada ahli-ahli budaya Cina Benteng, 

pengurus budaya Chio Thau dan juga masyarakat Cina Benteng sendiri. 

 
 

Bab III Tinjauan Pustaka 

 

Ada beberapa poin-poin yang penting yang akan secara menyeluruh dijelaskan 

didalam bab ini, diawali dengan landasan teori yang digunakan didalam penelitian, 

penjelasan secara menyeluruh tentang pernikahan Chio Thau, kerangka berpikir, 

hingga pembahasan tentang penelitian-penelitian terdahulu (State Of Art) 

 
 

Bab IV Metodologi Penelitian 

 

Didalam metodologi penelitian, penulis akan menjelaskan mengenai pendekatan 

penelitian, jenis penelitian, fokus penelitian, teknik pengumpulan data, teknik 

penentuan informan, dan lokasi penelitian. 

 
 

Bab V Hasil dan Pembahasan 



10 

 

 

 

 

Isi dari bab ini merupakan hasil penelitian yang telah dilakukan, seperti 

mengumpulkan data yang telah diperoleh dari wawancara ataupun observasi secara 

langsung. Dirangkai berbentuk tabel-tabel dari hasil coding yang berdasarkan 

kategori yang telah dibuat oleh peneliti. 

 
 

Bab VI Penutup 

 

Bab terakhir dari penelitian ini berisi dua poin, yaitu kesimpulan dan saran dari 

penelitian yang sudah dilakukan. 
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