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ABSTRAKSI

Skripsi berjudul” Upaya Masyarakat Etnis Tionghoa Dalam Melestarikan Tradisi Cap Go
Meh Di Pecinan Semarang” dengan latar belakang bahwa di Indonenesia terdapat berbagai
golongan etnis, dari berbagai golongan itu, golongan Tionghoa lah yang lama tinggal di
Indonesia, salah satu budaya Tionghoa yang masih dilestarikan oleh masyarakat Tionghoa di
Pecinan Semarang adalah tradisi Cap Go Meh yang dirayakan lima belas hari setelah tahun baru
Imlek. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah upaya-upaya apa saja yang dilakukan
masyarakat etnis Tinghoa di Pecinan Semarang dalam melestarikan Tradisi Cap Go Meh. Tujuan
penelitian ini adalah untuk mengetahui upaya-upaya yang dilakukan masyarakat etnis Tionghoa
di Pecinan Semarang dalam melestarikan tradisi Cap Go Meh. Manfaat penelitian ini adalah
dapat menambah wawasan tentang bagaimana upaya-upaya masyarakat Tionghoa di Pecinan
Semarang dalam melestarikan tradisi Cap Go Meh.

Jenis penelitian dalam pembuatan skripsi ini adalah deskriptif kualitatif. Fokus dalam
penelitian adalah bagaimana upaya-upaya masyarakat etnis Tionghoa dalam melestarikan tradisi
Cap Go Meh di Pecinan Semarang. Lokasi penelitian dilakukan di Pecinan Semarang. Metode
pengumpulan data dengan cara metode wawancara, metode dokumentasi.Metode analisis data
deskriptif kualitatif. Hasil penelitian dan pembahasan dalam penelitian ini ialah persiapan-
persiapan yang dilakukan dalam rangka diadakanya tradisi Cap Go Meh ialah biasanya
masyarakat membuat masakan Lontong Cap Go Meh, biasanya lontong cap go meh dihidangkan
dengan sayur lodeh dengan sambal goreng ati ampela yang kemudian ditaburi bubuk kedelai.
Kegiatan-kegiatan yang dilakukan di rumah dalam rangka diadakannya tradisi Cap Go Meh
antara lain berkumpul dengan keluarga untuk menjalin keakraban dengan sajian lontong Cap Go
Meh serta makanan lain seperti kue ranjang yang kemudian diselingi membagikan angpao dan
berdoa mendoakan kerabat saudara yang telah meninggal. Kegiatan yang dilakukan di Klenteng
dalam rangka diadakannya tradisi Cap Go Meh antara lain mengadakan sembayang dan doa
bersama umat, mangadakan festival liong, mangadakan pertunjukkan barongsai dan wayang
photehi.

Kesimpulan dalam penelitian ini adalah bahwa upaya-upaya yang dilakukakan
masyarakat etnis Tionghoa di Pecinan Semarang dalam melestarikan tradisi Cap Go Meh ialah
mengadakan berbagai kegiatan yang diantara dilakukan di rumah dan Klenteng. Adapun kegiatan
yang dilakukan ialah membuat makanan lontang cap go meh, menyajikan buah-buahan dan kue
ranjang, menghenakan pakaian serba merah, bersembayang dan berdoa bersama umat,
menggelar pertunjukkan liong,wayang photehi, dan barongsai.
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BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Di Indonesia ke – bhinekaan masyarakat sangat menonjol, bukan saja kelompok

dalam kesatuan-kesatuan berdasarkan agama, tetapi juga dalam etnis: Jawa, Sunda,

Minangkabau, Bugis, Batak, Bali, Betawi, Layu, Banjar, Aceh, Dayak, Makasar,

Tionghoa, Arab, dan suku lainnya. Setiap etnis memiliki karakteristik yang berbeda-beda

baik dari segi bahasa, identitas kultural, maupun adat istiadat, tetapi terikat oleh suatu

kepentingan bersama bersifat formal dalam bentuk sebuah Negara (Chandra Setiawan

2008 :213).

Dari berbagai golongan yang ada di Indonesia, golongan Tionghoa merupakan

golongan yang lama tinggal di Indonesia. Golongan Tionghoa seperti yang tercantum

dalam penjelasan UUD 1945 di sebutkan sebagai peranakan Tionghoa,jumlah golongan

Tionghoa di Indonesia diperkirakan 5% dari penduduk Indonesia, berarti sedikitnya ada

12 juta juta golongan Tionghoa yang tersebar hampir di semua kota seluruh Indonesia.

Golongan Tionghoa pada umumnya masih berpegang teguh pada tradisi leluhur.

Golongan Tionghoa menggunakan tradisi leluhur dalam lingkungan kehidupan golongan

tionghoa seperti dalam upacara kematian, meminang, pernikahan, malahirkan , upacara

tolak bala, dan masih banyak lagi upacara lainnya.

Salah satu budaya Tionghoa yang masih dilestarikan oleh masyarakat Tionghoa di

Pecinan Semarang adalah tradisi Cap Go Meh yang dirayakan lima belas hari setelah

tahun baru Implek.Masyarakat Tionghoa di Pecinan Semarang setiap tahun merayakan

tradisi Cap Go Meh dengan dengan berbagai acara atau kegiatan diantaranya aktraksi
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barongsai,pesta kembang api, pentas musik yang khiem,warung semawis,dan lain-

lain.Hububungan dengan penelitian ini agar masyarakat pribumi dengan tionghoa

menjalin kerjasama dengan saling bertoleransi.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka dapat dibuat perumusan masalah yaitu

upaya-upaya apa saja yang dilakukan masyarakat etnis Tionghoa di Pecinan Semarang

dalam melestarikan tradisi Cap Go Meh?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

Tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini yaitu untuk mengetahui upaya-

upaya yang dilakukan masyarakat etnis Tionghoa di Pecinan semarang dalam

melestarikan tradisi Cap Go Meh.

Manfaat yang diharapkan dari penelitian ini adalah :

1. Bagi Penulis

Dapat menambah wawasan penulis tentang bagaimana upaya masyarakat Tionghoa

dalam melestarikan tradisi Cap Go Meh.

2. Bagi Masyarakat Tionghoa

Dapat memberikan wawasan kepada masyarakat etnis Tionghoa di Pecinan Semarang

tentang upaya-upaya yang dilakukan untuk melestarikan tradisi Cap Go Meh.

3. Bagi FPIPS Jurusan PKn IKIP PGRI Semarang

Sebagai tambahan kepustakaan yang dijadikan sebagai salah satu sumber penulisan

karya ilmiyah lebih lanjut.
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D. Sistematika Penulisan

Untuk memberi gambaran materi secara garis besar dari skripsi ini, penulis menyusun

sistematika sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN, pada bab ini berisi Latar Belakang Masalah,

Perumusan Masalah, Tujuan dan Manfaat Penelitian, Sistematika

Penulisan.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA, pada bab ini berisi Landasan Teori yang

menjelaskan tentang Masyarakat Etnis Tionghoa, Tradisi Cap Go Meh,

Pelestarian Tradisi Cap Go Meh Pada masyarakat Tionghoa, Kebudayaan,

Sejarah Timbulnya Masyarakat Tionghoa di Kawasan Pecinan Semarang.

BAB III METODE PENELITIAN, pada bab ini berisi Jenis Penelitian, Fokus

Penelitian, Lokasi Penelitian, Sumber Data Penelitian, Metode

Pengumpulan Data, Analisi Data.

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN, pada bab ini berisi Hasil

Penelitian dan Pembahasan.

BAB V PENUTUP, pada bab ini berisi Kesimpulan dan Saran.
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BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Masyarakat Etnis Tionghoa

1. Pengertian Masyarakat Etnis Tionghoa

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).

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 (Meij Sing Lim. 2009:6).

Mely G Tan 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.
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2. 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,Leo2002;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 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.

3. 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
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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(

Rais Rahmat,2006:15).

Kitab suci agama Buddha adalah “Tripitaka”,artinya tiga

keranjang,maksudnya tiga kumpulan ajaran tertentu, meliputi:

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

ii. Vinaya Pitaka, artinya memuat ajaran yang mengatur kehidupan sangha dan

penganutnya.

iii. 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

i. Dukha, artinya penderitaan bahwa hidup di dunia adalah penderitaan. Oleh

karena itu kesenangan sebenarnya pangkal penderitaan.

ii. 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.

iii. Nirudha, artinya pemadaman, artinya cara memadamkan atau menghilangkan

penderitaaan itu dengan jalan menghyapus tanha.

iv. Marha, artinya jalan untuk menghindari tanha. Bila tanha dihilangkan maka

seseorang akan mencapai nirvana,alam sempurna dan kenikmatan abadi.
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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.

i. Aku berlindung kepada Buddha.

ii. Aku berlindung kepada Dharma.

iii. 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
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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).

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.

Dengan ‘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.
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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 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.

Karena 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.
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Dalam 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 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.
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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 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.

4. Mata Pencarian Hidup Masyarakat Tionghoa

Sebagian besar dari masyarakat Tionghoa di Indonesia sekarang memang

hidup dari perdagangan dan hal ini suatu fakta terutama di Jawa. Karena

perdagangan dan berusaha memang merupakan suatu mata pencarian hidup hidup

yang paling penting diantara orang Tionghoa Indonesia. Organisasi perdagangan

orang Tionghoa di Indonesia berdasarkan system hubungan kekerabatan (sistem

famili). Sebagian besar dari usaha orang Tionghoa adalah kecil dan hanya cukup
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diurus oleh satu keluarga tanpa membutuhkan pekerja yang diambil dari luar. Usaha

tersebut dapat terdiri dari sebuah kantor dagang, atau toko, dan sebuah gudang yang

biasanya tempat tinggal kepalanya adalah gudang itu juga. Apabila usaha

perdagangan itu menjadi besar, biasanya mereka membuka sebuah cabang di kota

lain dalam bentuk yang sama, dipegang oleh seorang saudara atau kerabat lain.

Banyak pula usaha-usaha mereka khusus berdagang satu jenis barang misalnya

textile, walaupun ada kalanya mereka juga memasuki bidang perdagangan lain.

Usaha perdagangan orang Tionghoa di Indonesia adalah tidak tetap, mereka

selalu terancam kebangkrutan. Oleh karena itu banyak perusahaan mereka tidak

bisa hidup lebih dari tiga generasi. Salah satu sebab kebangkrutan itu adalah

kegoncangan harga di pasaran yang berada di luar pengetahuan mereka. Organisasi

perdagangan yang kecil dan membagian yang merata pada keturunan-keturunan

mereka menyebabkan mereka selalu memulai suatu usaha dengan modal yang kecil.

Banyak anak tidak memperhatikan usaha perdagangan ayahnya, sehingga usaha itu

mati bersama dengan kematian ayahnya(Koentjaraningrat.2002:359).

5. Sistem Kekerabatan Masyarakat Tionghoa

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 adalah tergantung pada agama atau
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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 kakak perempuannya kawin. Sering

juga terjadi pelanggaran terhadap peraduran ini, tetapi dalam hal ini si adik harus
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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).

6. Sistem Kemasyarakatan Masyarakat Tionghoa

Stratifikasi sosial dalam masyarakat Tionghoa di Indonesia ada perbedaan

antara lapisan buruh dan lapisan majikan, golongan orang miskin dan orang kaya.

Namun perbedaan ini tidaklah sangat mencolok karena golongan buruh ini tidak

menyadari akan kedudukannya, demikian juga sebaliknya. Hal ini disebabkan

karena sering masih adanya ikatan kekeluargaan antara si buruh dan majikan.

Sebuah perusahaan orang Tionghoa biasanya memang perusahaan yang dikerjakan

oleh suatu kelompok kekerabatan dan kadang-kadang merupakan usaha dari

sekelompok orang yang berasal dari satu desa di Negara Cina dulu sebelum ke

Indonesia.

` Tionghoa Peranakan yang kebanyakan terdiri dari orang Hokkien, merasa

dirinya lebih tinggi dari Tionghoa Totok karena mereka menganggap Tionghoa
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Totok umumnya berasal dari kuli dan buruh. Sebaliknya Tionghoa Totok

memandang rendah Tionghoa Peranakan karena mereka dianggap mempunyai

darah campuran.

Bagi masyarakat Tionghoa di suatu daerah, Pemerintah Belanda dulu

mengangkat seseorang yang dipilih dari masyarakat itu sebagai pimpinan,

pemimpin-pemimpin yang diangkat Belanda memakai pangkat major, kapitein,

luitenant. Tugas utama dari para pimpinan adalah menjaga ketertiban dan keamanan

dari masyarakat Tionghoa yang terdapat di suatu daerah atau kota, mengurus hal

adat istiadat, kepercayaan, perkawinan dan perceraian dan memutuskan segala hal.

Mereka mencatat kelahiran, perkawinan, dan kematian dan mengangkat sumpah.

Mereka juga berfungsi sebagai pemberi nasehat pada Pemerintah Belanda ,

terutama dalam masalah penarikan pajak, dan merupakan saluran dari peraturan-

peraturan pemerintah terhadap masyarakat Tionghoa(Koenjaraningrat.2002:365).

B. Tradisi Cap Go Meh

1. Pengertian Cap Go Meh

Cap Go Meh adalah lafal dialek Tio Cio dan Hokkian, artinya malam 15,

sedangkan lafal dialek Hakka Cang Njiat Pan, artinya pertengahan bulan satu. Di

daratan Tiongkok di namakan Yuan Xiau Jie dalam bahasa Mandarin artinya

festival malam bulan satu

Hari raya Cap Go Meh atau Yuan Xiaojie dalam bahasa Tionghoa yang jatuh

pada tanggal 15 bulan pertama tahun baru Implek adalah salah satu hari raya
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tradisional Tiongkok. Menurut tradisi rakyat Tiongkok, sehabis Cap Go Meh maka

berakhirlah seluruh perayaan Tahun Baru Implek.

2. Kegiatan Menyambut Cap Go Meh

Pada perayaan hari raya Cap Go Meh biasanya masyarakat Tionghoa

mengadakan pawai di jalan-jalan dengan diiringi pertunjukan barongsay yang

dimulai dari Kelenteng. Masyarakat Tionghoa dalam perayakan Cap Go Meh juga

membuat lampion yang nantinya dipasang di jalan-jalan utama. Konon pemasangan

lampion bertujuan untuk mengusir hama dan menakut-nakuti hewan perusak

tanaman, tapi kini lampion berfungsi sebagai penghias pemandangan pada malam

Cap Go Meh(http//www.indonesiancri.com).

Masyarakat etnis Tionghoa biasanya menggunakan warna merah terkait

dalam penyambutan Cap Go Meh karena warna merah merupakan simbol

kebahagiaan. Tak ayal, ratusan watt lampu digunakan untuk menerangi klenteng,

satu unit lampu sorot berkekuatan besar juga dipasang di tengah-tengah klenteng

yang akan menyinari Tie Kong (Tuhan).Sejumlah peralatan, seperti lilin, dupa, serta

kertas emas, didominasi warna merah disiapkan untuk untuk para pengunjung yang

datang untuk sembayang dan berdoa di kelenteng. Sejumlah altar pun disiapkan

mereka untuk memanjatkan doa, mereka memanjatkan rejeki pada para dewa.
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3. Mitos dan Harapan Pada Tradisi Cap Go Meh

Mitos hujan sebelum Cap Go Meh dipercaya dapat memberikan berkah dan

rezeki bagi masyarakat, hal ini masing dipercaya oleh masyarakat Tionghoa

penganut Kong Hu Chu. Tapi ada yang beranggapan , mitos ini dianut pada zaman

kuno, saat sebagian penduduk Tionghoa berprofesi petani, saat turunnya hujan

mereka menyabutnya dengan penuh suka cita. Sebab hujan yang sering turun

otomatis akan membuat tanaman yang ditanam subur dan cepat tanam, karena

belum ada irigasi penairan sawah masing mengandalkan tadah hujan.

Dalam perayaan Cap Go Meh masyarakat Tionghoa sering membuat

hidangan makanan yang memiliki arti kemakmuran, keselamatan, kebahagiaan, dan

hidangan makanan tersebut merupakan kesukaan leluhur. Aneka kue sebagai

hidangan dibuat manis daripada biasanya dengan harapan di kehidupan di tahun

mendatang menjadi lebih manis. Masyarakat Tionghoa yang merantau biasanya

pulang ke rumah untuk berkumpul dengan keluargannya ketika Cap Go Meh tiba

dan mereka kemudian pergi ke klenteng untuk beribadah dan memohon doa agar

mendapat rezeki dan keselamatan di tahun baru ini.

C. Pelestarian Tradisi Cap Go Meh Pada Masyarakat Tionghoa

Pelestarian kebudayaan Tionghoa yang dilestarikan adalah eksistensi

kebudayaan Tionghoa. Dengan demikian upaya pelestarian menjadi suatu usaha

yang dinamis. Dalam pengertian pelestarian tercakup tiga rincian tindakan yaitu:

perlindungan, pengembangan, dan pemanfaatan (Koentjaraningrat,2002).
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Pelestarian kebudayaan tionghoa yaitu usaha yang dinamis dalam rangka

menjaga eksistensi kebudayaan tionghoa yaitu menjakup tiga tindakan, yaitu:

1. Perlindungan kebudayaan merupakan segala upaya pencegahan dan

penanggulangan gejala yang menimbulkan kerusakan, kerugian atau kemusnahan

bagi manfaat dan keutuhaan system gagasan, sistem perilaku, dan atau benda

budaya akibat perbuatan manusia ataupun proses alam. Termasuk kedalam upaya

perlindungan ini adalah perlindungan terhadap kerusakan /kepunahan dan

perlindungan terhadap penggunaan yang tidak patut, tidak adil, atau tanpa hak.

2. Pengembangan kebudayaan adalah upaya perluasan dan pendalaman perwujutan

budaya, serta peningkatan mutu dengan pemanfaatan berbagai sumber dan

potensi.

3. Pemanfaatan kebudayaan adalah upaya penggunaan perwujutan budaya untuk

kepentingan pendidikan, agama, ekonomi, ilmu pengetahuan, dan lain-lain.

D. Kebudayaan

1. Definisi Kebudayaan

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 alan”.
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Definisi kebudayaan itu sendiri ialah seluruh sistem gagasan dan rasa,

tindakan, serta karya yang dihasilkan manusia dalam 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 unsure-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

E. Sejarah Timbulnya Masyarakat Etnis Tionghoa Di Kawasan Pecinan

Semarang
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Kota Semarang didirikan pada tahun 1547 oleh Sultan Pandanaran yang

menjadikan Semarang sebagai salah satu pusat penyiaran Agama Islam dan pada

waktu itu menjadi bagian dari Kerajaan Demak. Dengan adanya pusat penyiaran

Agama Islam inilah banyak orang berdatangan untuk berdagang dan bermukim di

Semarang sehingga daerah ini menjadi ramai.

Sultan Pandanaran II adalah Bupati Semarang pertama yang meletakkan

dasar-dasar Pemerintahan Kota dan dinobatkan pada tanggal 12 Rabiulawal 954 H

atau 2 Mei 1547 M, yang kemudian pada tanggal tersebut dijadikan sebagai Hari Jadi

Kota Semarang. Sebagai Kepala Pemerintahan Kyai Pandan Arang II melanjutkan

usaha yang telah dirintis ayahnya Kyai Pandan Arang I.

Beliau meneruskan mengislamkan masyarakat Semarang yang masih banyak

beragama Hindu dan Buddha, dengan diadakan Shalat Jum’at setiap hari Jum’at di

Masjid sehingga tertanam kesadaran beragama. Di samping menanamkan pendidikan

keagamaan Kyai Pandanaran II juga memajukan perekonomian, yang pada waktu itu

Kota Semarang sudah mempunyai pelabuhan di Bergota, dan permukiman orang-

orang cina di sikitar Simongan, Gedung Batu. Selain itu diperkirakan lalu lintas

perhubungan dan perekonomian sudah lancar, serta sudah terdapat pasar hasil bumi

dan pasar ikan (Basuki Imran Ulfi, 2006:3).

Kondisi Kota Semarang di bawah kolonialisme Belanda cukup pesat

perkembangannya dengan dibangunnya berbagai kepentingan Belanda. Misalnya

sarana dan prasarana perkotaan seperti jalan, transportasi kereta api, pasar-pasar, dan

sebagainya. Bahkan dalam sejarahnya tanggal 16 Juni 1964 dibangun jalan kereta api

pertama di Indonesia mulai dari Semarang menuju Solo dan Kedungjadi, Surabaya
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dan ke Magelang serta Yogyakarta, kemudian dibangun dua stasiun kereta api yaitu

Tawang dan Poncol.

Perusahaan yang mengelola perkeretaapian ini adalah Nederlandsch Indische

Spoowagen (NIS) dengan kantornya di Gedung Lawangsewu. Pada tahun 1875

pelabuhan laut Semarang berkembang menjadi ramai dengan berlabuhnya para

pedagang. Pelabuhan ini dibangun dalam bentuk dan kapasitas yang lebih memadai,

guna menampung berlabuhnya para pedagang.

Pada masa pendudukan Belanda penduduk setempat sering melakukan

pemberontakan karena kesemena-menaan orang Belanda. Karena sering terjadi

konflik dan peperangan dengan rakyat yang menolak kekuasaan Belanda, maka

Belanda membangun benteng di pusat Kota Semarang. Benteng tersebut berbentuk

segi lima dan pertama kali dibangun di sisi barat Kota Lama Semarang. Benteng ini

hanya memiliki satu gerbang di sisi selatannya dan lima menara pengawas. Masing-

masing menara diberi nama: Zeeland, Amsterdam, Utrecht, Raamsdonk,dan

Bunschoten. Di dalam benteng ini kemudian berkembang pula sebagai

perkampungan Belanda. Pada mulanya perkampungan orang Tionghoa berada di

simongan karena terjadi pemberontakan oleh masyarakat Tionghoa, lalu kemudian

pada tahun 1731, Pemerintah Belanda memindahkan pemukiman cina dari simongan

(Gedung Batu) ke daerah baru dekat dengan pemukiman Belanda yang dikenal

dengan nama Pecinan Semarang. Hal ini karena orang Cina ikut-ikutan membantu

Sultan Surakarta melawan Belanda. Dengan dipindahnya pemukiman Cina ke

Pecinan Semarang, gerak-gerik orang di Semarang lebih mudah diawasi karena dekat

dengan pemukiman Belanda.
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BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian

dengan pendekatan kualitatif. Metode kualitatif adalah metode sebagai prosedur

penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari

orang-orang dan pelaku yang diamati. Pendekatan ini diarahkan pada latar dan

individu tersebut secara holistic (utuh). Jadi, dalam soal ini tidak boleh mengisolasi

individu atau organisasi ke dalam variable atau hipotesis, tetapi perlu

memandangnya sebagai bagian dari satu kesatuan (Bogdan dan Taylor dalam

Moleong 2007:4).

Penelitian ini didasarkan pada upaya membangun pandangan mereka yang

diteliti yang rinci, dibentuk dengan kata-kata, gambaran holistik dan rumit.

Penelitian ini lebih melihat perspektif etmik dalam penelitian yaitu memandang

sesuatu upaya membangun pandangan subjek penelitian yang rinci, dibentuk

dengan kata-kata, gambaran holistik dan rumit.

B. Fokus Penelitian

Penetapan fokus penelitian, merupakan tahap yang sangat menentukan

dalam penelitian kualitatif. Hal tersebut karena penelitian kualitatif tidak di mulai

dari yang kosong atau tanpa ada masalah, baik masalah yang bersumber dari
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pengalaman peneliti atau melalui pengetahuan yang diperoleh melalui kepustakaan

ilmiah. Jadi fokus dalam penelitian kualitatif sebenernya masalah itu sendiri

(Moleong 2007:92).

Penetapan fokus atau masalah dalam penelitian kualitatif bagaimanapun

akhirnya akan dipastikan sewaktu peneliti sudah berada di arena atau lapangan

penelitian. Dengan kata lain, walaupun rumusan masalah sudah cukup baik dan

telah dirumuskan atas dasar penelaahan kepustakaan dan dengan di tunjang oleh

sejumlah pengalaman tertentu, bisa terjadi situasi dilapangan tidak memungkinkan

peneliti untuk meneliti masalah itu. Dengan demikian kepastian tentang fokus dan

masalah itu yang menentukan adalah keadaan di lapangan.

Dalam penelitian ini yang menjadi fokus penelitian adalah bagaimana

upaya-upaya masyarakat etnis Tionghoa dalam melestarikan tradisi Cap Go Meh di

Pecinan Semarang.

Indikator dalam penelitian ini adalahsebagai beikut:

1. Persiapan-persiapan yang dilakukan dalam rangka diadakan tradisi Cap

Go Meh.

2. Kegiatan-kegiatan yang dilakukan di rumah dalam rangka diadakannya

Tradisi Cap Go Meh.

3. Kegiatan-kegiatan yang dilakukan di Kelenteng dalam rangka

diadakannya Tradisi Cap Go Meh.

4. Upaya-upaya untuk melestarikan tradisi Cap Go Meh ke generasi muda

tionghoa
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C. Lokasi Penelitian

Penetapan lokasi penelitian sangat penting dalam rangka mempertanggung

jawabkan data yang diperoleh, dengan demikian maka lokasi penelitian perlu

ditetapkan lebih dahulu. Dalam penelitian ini peneliti mengambil lokasi di

Pecinan Semarang.

D. Sumber Data Penelitian

Menurut Moleong Lexy (2007:47) sumber data utama dalam penelitian

kualitatif ialah kata-kata, dan tindakan, selebihnya adalah data tambahan seperti

dokumen dan lain-lain. Berkaitan dengan hal itu pada bagian ini jenis datanya

dibagi ke dalam kata-kata dan tindakan, sumber data tertulis,foto,dan statistik

(Moleong 2007:157)

Berdasarkan sumber pengambilan data dibedakan menjadi dua yaitu data primer

dan data sekunder:

1. Data Primer

Sumber data yang langsung memberikan data kepada pengumpul data.

2. Data Sekunter

Sumber data yang tidak langsung memberikan data kepada pengumpul data

atau orang yang melakukan penelitian.
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E. Metode Pengumpulan Data

Data dalam penelitian ini dikumpulkan dengan berbagai cara yang

disesuaikan dengan informasi yang diinginkan, cara yang ditempuh peneliti antara

lain dengan melaksanakan:

1. Wawancara

Wawancara adalah percakapan dengan maksut tertentu. Percakapan itu

dilakukan oleh dua pihak, yaitu pewawancara (interviewer) yang mengajukan

pertanyaan dan terwawancara (interviewee) yang membirikan jawaban atas

pertanyaan itu (Moelong 2007:186). Dalam penelitian ini yang menjadi

interviewee atau terwawancara ialah masyarakat etnis Tionghoa di Pecinan

Semarang.

Pengamatan dan pencatatan secara langsung terhadap objek yang diteliti.

Dalam observasi ini peneliti pengamati tempat(Pecinan Semarang),

pelaku(masyarakat Pecinan Semarang di kawasan tersebut).

2. Dokumentasi

Dokumentasi dalam penelitian ini diperoleh melalui gambar-gambar yang

di ambil oleh peneliti ketika berada di lokasi penelitian.

F. Analisis Data

Analisis data (bogdan&biklen dalam bukunya Moleong,2007:248)adalah

upaya yang dilakukan dengan jalan bekerja dengan data, mengorganisasikan

data,memilah-milahnya menjadi satuan yang dapat dikelola, mensintesiskanya,
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menjadi dan menemukan pola, menemukan apa yang penting dan apa yang

dipelajari, dan memutuskan apa yang dapat diceritakan kepada orang lain.

Langkah-langkah dalam analisis data adalah sebagai berikut:

1. Pengumpulan Data

Pengumpulan data yaitu mencari dan mengumpulkan data yang diperlukan

dan dilakukan terhadap jenis dan bentuk data yang ada dilapangan kemudian data-

data tersebut dicatat.

2. Reduksi Data

Hasil penelitian di lapangan sebagai bahan mentah dirangkum dan

direduksi. Reduksi data yaitu pemilahan data hasil penelitian di lapangan untuk

menentukan data mana yang di butuhkan atau sesuai dengan kajian penulis dan

data mana yang tidak sesuai.

3. Sajian Data

Sajian data adalah sekumpulan informasi tersusun yang memberikan

kemungkinan adanya penarikan kesinpulan dan pengambilan tindakan(Sugiono

2009:17)

4. Pengambilan keputusan

Pengambilan keputusan ialah sejak semula peneliti berusaha mencari

makna dari data yang diperoleh untuk itu peneliti berusaha mencari pola, model,

tema, hubungan, persamaan, hal-hal yang sering muncul dari data tersebut peneliti

mencoba mengambil keputusan verifikasi dapat dilakukan dengan keputusan di

dasarkan pada reduksi data dan menyajian data yang merupakan jawaban atas

masalah yang diangkat dalam penelitian.
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BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

Gambaran umum mengenai fisik Pecinan Semarang dapat dijelaskan dengan

melihat beberapa aspek yaitu: letak administratif, aspek demofgrafis, dan aspek

kehidupan masyarakat. Untuk lebih jelas akan diuraikan sebagai berikut:

1. Letak Administratif Pecinan Semarang

Letak lokasi penelitian dalam penelitian ini adalah Pecinan Semarang yang

terletak di Kelurahan Kranggan Kecamatan Semarang Tengah Kota Semarang.

Pecinan Semarang yang terletak di Kelurahan Kranggan memiliki luas area 25,25

Ha, yang secara administratif terdiri dari lima Rukun Warga(RW) dan tiga puluh

Rukun Tangga(RT). Pecinan Semarang sendiri terletak pada ketinggian tanah dari

permukaan laut 2 Meter, dengan Topografi Wilayah dataran rendah, dan memiliki

curah hujan 500 Mm/tahun.

Berikut merupakan jarak dari pusat pemerintahan(orbitrasi) Pecinan

Semarang adalah sebagai berikut:

a. Jarak dari pemerinthan Kecamatan : 1,5 Km

b. Jarak dari pusat pemerintahan Administatif : -

c. Jarak dari Ibukota Kotamanya Dati II : 2 Km

d. Jarak dari Ibukota Propinsi Dati I : 3,4 Km

e. Jarak dari Ibukota Negara : 500 Km
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Letak Pecinan Semarang memiliki batas-batas sebagai berikut:

Sebelah Utara berbatasan dengan kelurahan Kauman.

Sebelah Selatan berbatasan dengan Kelurahan gabahan.

Sebelah Barat berbatasan sengan Kelurahan Bangunharjo.

Sebelah Timur berbatasan dengan Kelurahan Jagalan.

2. ASPEK DEMOGRAFIS PECINAN SEMARANG

Jumlah penduduk di Pecinan Semarang yang merupakan tempat penelitian

dalam penyusunan Skripsi ini ialah sejumlah 5.544 jiwa yang terdiri dari 1.513

Kepala Keluarga, yang dibagi berdasarkan jenis kelamin, yaitu laki-laki sejumlah

2373 jiwa dan perempuan 3168 jiwa.

Penduduk di pecinan Semarrang menunjukkan angka yang besar, dengan

adanya masalah ini banyak masyarakat Etnis Tionghoa yang ada di sana memilih

berpindah untuk mencari tempat hunian baru yang lebih nyaman.Pada dasarnya

mereka yang masih berada di sana atau permukim disana adalah mereka yang

memiliki pada mencarian sebagai pedagang dan mempunyai unit usaha di daerah

Pecinan.

Berikut merupakan pembagian jumlah penduduk berdasarkan kelomok umur,

, kelompok pendidikan,mata pencarian :
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Tabel.1. Jumlah penduduk berdasarkan kelompok umur

No Kelompok Umur Jumlah

1 0-5 tahun 500

2 5-9 tahun 384

3 10-14 tahun 412

4 15-19 tahun 380

5 20-24 tahun 403

6 25-29 tahun 353

7 30-34 tahun 358

8 35-39 tahun 358

9 40-44 tahun 420

10 45-49 tahun 433

11 50-54 tahun 392

12 55-59 tahun 368

13 60 tahun+ 783

Jumlah 5544

Data Sekunder: Monografi Pecinan Semarang kelurahan kranggan 2010.

Dari tabel 1 dapat diketahui, bahwa jumlah penduduk yang berumur 19 tahun

keatas lebih banyak, hal ini menunjukkan bahwa di Pecinan Semarang banyak penduduk

yang usia produktif. Usia produktif yaitu usia yang sesuai untuk bekerja. Di wilayah

Pecinan Semarang Kelurahan Kranggan juga termasuk memiliki penduduk yang padat

karena wilayah Pecinan Semarang termasuk wilayah yang tidak luas tetapi jumlah

penduduknya banyak.
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Adapun tingkat pendidikan penduduk di Pecinan Semarang dapat dilihat pada

tabel berikut ini:

Table.2.Tingkat Pendidikan(5 tahun ke-atas)

No Tingkat Pendidikan Jumlah

1 Perguruan Tinggi/Akademi 208

2 Tamat SLTA 1255

3 Tamat SLTP 200

4 Tamat SD 1388

5 Tidak Tamat SD 105

6 Belum tamat SD 500

7 Tidak Sekolah 23

Jumlah 3679

Data Sekunder: Monografi Pecinan Semarang Kelurahan Kranggan 2010

Berdasarkan tabel 2 dapat dilihat bahwa penduduk di Pecinan Semarang yang

mampu menempuh tingkat pendidikan yang tinggi cukup besar yaitu hingga tingkat

perguruan tinggi/akademik yaitu sejumlah 208. Hal ini menunjukkan kesadaran

masyarakat akan pentingnya pendidikan cukup tinggi.

Sedangkan mata pencarian penduduk di Pecinan Semarang Kelurahan

Kranggan dapat di lihat dari tabel berikut ini:
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Tabel.3.Mata Pencarian Penduduk

No Mata Pencarian Jumlah

1 Petani sendiri -

2 Buruh tani -

3 Nelayan -

4 Pengusaha 213

5 Buruh industri 214

6 Buruh bangunan 69

7 Pedagang 2224

8 Pengangkutan 17

9 PNS+TNI 28

10 Pensiunan 12

11 Lain-lain 480

Jumlah 3257

Data Sekunder: Monografi Pecinan Semarang Kelurahan Kranggan 2010

Dari tabel diatas dapat kita lihat bahwa pata pencarian penduduk di Pecinan

Semarang Kelurahan Kranggan sebagian besar adalah sebagai pedagang dengan

jumlah 2224 orang, hal ini tentu wajar dikarenakan memang masyarakat Tionghoa

dikenal sebagai pedagang yang ulet. Masyarakat Tionghoa bisa menjadi pedagang

sukses karena memang mereka selalu belajar dari pengalaman-pengalaman ketika

mereka memulai merintis usaha perdagangan tersebut dari awal. Masyarakat
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Tionghoa ketika kecil sudah belajar berdagang dari orang tuannya sehingga ketika

sudah dewasa mereka pandai sekali dalam perdagangan.

Sedangkan masyarakat yang mata pencariannya sebagai petani sendiri dan

buruh tani tidak ada karena wilayah Pecinan Semarang Kelurahan Kranggan tidak

memungkinkan untuk lahan pertanian.

3. Aspek Kehidupan Masyarakat Di Pecinan Semarang

Masyarakat Tionghoa di Pecinan Semarang merupakan masyarakat perkotaan

yang memiliki kepercayaan atau agama yang berbeda-beda. Sebagian besar

masyarakat Tionghoa di sana memeluk agama Budha, namun ada juga masyarakat

Tionghoa yang telah beralih memeluk agama lain yaitu Kristen Katholik , Islam,

Kristen Prostestan.

Tabel di bawah ini menunjukkan banyak pemeluk agama di Pecinan Semarang

Table .4. Banyak Pemeluk Agama

No Agama Banyak Pemeluk

1 Islam 1742

2 Kristen Katholik 1500

3 Kristen Protestan 321

4 Budha 1948

5 Hindu 33

Jumlah 5544

Data Sekunder: Monografi Pecinan Semarang Kelurahan Kranggan 2010
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Dari tabel 4, maka dapat diketahui bahwa jumlah masyarakat yang memeluk

agama Budha sangat besar yaitu 1948 orang, sedangkan masyarakat yang memeluk

agama Islam yaitu 1748 orang dan yang memeluk agama Kristen Katholik sejumlah

1500 orang.Dari tabel tersebut cukup jelas terlihat bahwa masyarakat di Pecinan

Semarang memeluk agama atau kepercayaan yang berbeda-beda, namun berbedaan

kepercayaan tersebut tidak menjadi penghalang untuk hidup berdampingan dengan

masyarakat lain yang berbeda keyakinan. Dalam kesehariananya masyarakat di Pecinan

Semarang selalu hidup rukun dan menjunjung tinggi toleransi antara umat beragama.

Di Pecinan Semarang Kelurahan Kranggan juga terdapat sarana peribadatan yang

digunakan oleh masyarakat di sana untuk beribadah. Jumlah sarana peribadatan yang

ada di Pecinan Semarang dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel.5.Banyak Sarana Peribadatan

No Sarana Peribadatan Jumlah

1 Masjid 1

2 Mushola 3

3 Gereja 1

4 Pura -

5 Vihara 7

Jumlah 12

Data Sekunder: Monografi Pecinan Semarang Kelurahan Kranggan 2010

Dari tabel 5 dapat dilihat jumlah sarana peribadatan yang ada di Pecinan

Semarang berjumlah 12 dan paling banyak adalah Vihara yang berjumlah 7

buah,untuk Mushola ada 3 buah, dan untuk Masjid dan Gereja berjumlah 1 buah.
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Sedangkan sarana peribadatan berupa Pura tidak ada. Sarana peribadatan berupa

Vihara paling banyak hal ini dikarenakan masyarakat di Pecinan Semarang banyak

yang memeluk agama Budha. Vihara merupakan tempat beribadatan umat Budha, di

sana hampir setiap hari ada umat yang beribadah di sana. Untuk tempat peribadatan

agama lain seperti Islam,Kristen Protestan, Kristen Katolik dan Hindu berjumlah

sedikit atau bahkan tidak mempunyai di karenakan jumlah pemeluknya agama tersebut

di Pecinan Semrang sedikit.

4. Gambaran Umum Subjek Penelitian

Subjek dalam penelitian Upaya Masyarakat Etnis Tionghoa Dalam

Melestarikan Tradisi Cap Go Meh Di Pecinan Semarang adalah masyarakat etnis

Tionghoa yang tinggal di Pecinan Semarang. Dari hasil penelitian melalui

wawancara rata-rata jawaban dari mereka sama, maka peneliti hanya menyajikan

hasil penelitian sebanyak enam orang yang diambil dari masyarakat Tionghoa yang

berada di Pecinan Semarang tersebut.

Identitas subjek penelitian Upaya Masyarakat Etnis Tionghoa Dalam

Melestarikan Tradisi Cap Go Meh Di Pecinan Semarang dapat dijabarkan sebagai

berikut:

Subjek penelitian yang pertama adalah Bapak Sapto yang sekarang beliau

berusia 40 tahun dan bertempat tinggal di Jalan Gambiran. Bapak Sapto ini selaku

penjaga Klenteng Sho Hook Bio dan Kleteng tersebut merupakan Klenteng tertua di

kawasan Pecinan Semarang.Bapak Sapto menjaga Klenteng tersebut selama 4

tahun,dari beliau peneliti mendapat informasi tentang perayaan tradisi Cap Go Meh

di Pecinan Semarang.
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Subjek penelitian yang kedua adalah Ibu Tien yang sekarang ini berusia 58

tahun. Setiap harinya Ibu Tien bekerja sebagai pedagang dan menjajakan

makanannya mulai pukul 8 pagi. Ibu Tien bertempat tinggal di kawasan Pecinan

Semarang yang tepatnya di Gang Pinggir ,sebagai orang Tionghoa beliau secara

umum mengetahui perayaan tradisi Cap Go Meh di Pecinan.

Subjek penelitian yang ketiga adalah Bapak Sadana yang sekarang ini berusia

49 tahun.Bapak Sadana ini selaku penjaga Kelenteng Hoo Hok Bio.Bapak Sudana

ini bertempat tinggal di Wotgantul Timur dan telah tinggal lama di sana sejak beliu

masih kecil. Sehingga tidak heran jika beliau mengetahui tentang seluk beluk

perayaan Cap Go meh di Pecinan Semarang.

Subjek penelitan yang ke empat adalah Ibu Ana yang sekarang berusia 39

tahun. Beliau bertempat tinggal di Gambiran dan bekerja sebagai pedagang

Kelontong yang membuka kios di rumahnya, Ibu Ana mulai berjualan makanan dari

Jam 9 pagi. Ibu Ana ini merupakan orang Tionghoa yang selalu mempertahankan

tradisi leluhurnya hingga sekarang.

Subjek penelitian yang ke lima adalah Ibu Rosdiana yang saat ini berusia 33

tahun. Ibu Rosdiana ini merupakan orang Tionghoa yang bertempat tinggal di Gang

Baru dan bekerja sebagai pegawai perusahaan swasta di Kota Semarang.Sebagai

wanita karier ia selalu bekerja setiap hari tetapi ia selalu melaksanakan tradisi

leluhurnya dari dulu hingga saat ini.

Subjek penelitian yang ke enam adalah Nyonya Maria yang saat ini berusia

26 tahun. Beliau ini merupakan orang Tionghoa yang beragama Kristen Katholik

dan bertempat tinggal di Jalan Beteng dan dia telah bekerja sebagai pedagang
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sembako yang membuka daganganya di Jalan Beteng juga. Hampir setiap hari di

membuka tokonya yang besar itu pada jam 6 pagi, tokonya selalu ramai oleh

pembeli.

B. Hasil Penelitian

Hasil dari penelitian dengan judul Upaya Masyarakat Etnis Tionghoa Dalam

Melestarikan Tradisi Cap Go Meh Di Pecinan Semarang. Adapun yang dijadikan

responden adalah masyarakat etnis Tionghoa yang tinggal di Pecinan Semarang, berikut

adalah hasil wawancara dengan responden.

1. Persiapan- persiapan yang dilakukan dalam rangka diadakan Tradisi Cap Go

Meh

Dari hasil wawancara dengan Bapak Sapto yang dilakukan pada tanggal 10

Oktober 2010, beliau mengatakan bahwa persiapan-persiapan yang dilakukan

sewajarnya saja biasanya masyarakat mempersiapakan masakan lontong cap go meh

sebagai hidangan pada saat perayaan Cap Go Meh, sedangkan untuk hiasan-hiasan

di rumah itu tinggal meneruskan saja pada saat perayaan hari raya Implek.

Jawaban yang hampir serupa juga dilontarkan oleh Ibu Tien bahwa dalam

merayakan Cap Go Meh persiapan-persiapan yang dilakukan hanya membuat

masakan, serta menyediakan buah-buahan,dan kue.sementra hiasan-hiasan yang ada

di rumah tinggal meneruskan saja hiasan yang dipakai ketika merayakan hari raya

Imlek 15 hari yang lalu.

Dari hasil wawancara selanjutnya yaitu dengan Bapak Sadana yang dilakukan

pada tanggal 11 Oktober2010, beliau mengatakan bahwa tidak ada persiapan khusus
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dalam rangka diadakannya Tradisi Cap Go Meh biasanya hanya menyiapkan

masakan berupa lontong Cap Go Meh, sedangkan untuk hiasan-hiasa rumah

melanjutkan dari perayaan Implek.

Berikutnya peneliti melakukan wawancara dengan Ibu Ana yang dilakukan pada

tanggal 11 Oktober 2010, Ibu Ana mengatakan bahwa persiapan ketika menyambut

Cap Go Meh hanya sederhana cukup membuat masakan lontong cap go meh beserta

sambal goring ati empela. Untuk hiasan di rumah hanya memperbaiki kalau ada

yang terlepas atau rusak karena hiasan rumah tersebut sudah terpasang ketika

perayaan Imlek dan tinggal meneruskan saja. Menurutnya ia sebagai umat budha ia

berkewajiban melaksanakan tradisi Cap Go Meh setiap tahunnya.

Dari hasil wawancara dengan Ibu Rosdiana yang dilakukan pada tanggal 11

Oktober,Ibu Rosdiana menuturkan bahwa saya biasanya ketika Cap Go Meh tiba

tentunya melakukan kegiatan yang sama seperti masyarakat Tionghoa pada

umumnya yaitu membuat lontong cap go meh dengan sayur lodeh yang nantinya

ditaburi bubuk kedelai.Sementara untuk hiasan-hiasan yang ada di rumah mereka

tidak membuat lagi karena masih menggunakan hiasan rumah waktu merayakan hari

raya Implek. Ia melaksanakan tradisi ini karena ia dan keluarganya beragama Budha

dan selalu melaksankan tradisi Cap Go Meh.

Sedangkan, dari hasil wawancara dengan NyonyaMaria, bahwa ia mengatakan

persiapan ketika Cap Go Meh beliau sendiri tidak ada persiapan apa-apa, karena ia

sendiri sudah mengikuti Tuhan dan memeluk agama Kristen Katholik, tapi kalau dulu

ia merayakan dengan masak-masak karena dulu beliau agamanya sama seperti

orang tuannya yaitu Budha. Nyonya Maria telah meninggalkan tradisi Cap Go Meh
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sudah lama, yaitu ketika ia sudah memeluk agama Kristen Katholik jadi untuk

aktivitas-aktivitas yang dilakukan oleh masyarakat Tionghoa yang beragama Budha

saat Cap Go Meh ia sudah tidak melaksanakan lagi.

Dari hasil wawancara dengan para responden, peneliti melakukan pembahasan

bahwa masyarakat etnis Tionghoa di Pecinan Semarang biasanya membuat masakan

lontong cap go meh dalam merayakan tradisi Cap Go Meh. Makanan tersebut

biasanya di makan bersama-sama dengan anggota keluarga, mereka sangat menikmati

masakan yang disajikan tersebut yaitu lontong cap go meh.

Hal ini sesuai menuturan dari Ibu Ana yaitu persiapan yang dilakukan ketika

menyambut Cap Go Meh hanya sederhana cukup dengan membuat masakan lontong

cap go meh.

Gambar1.1: lontong cap go meh
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Gambar di atas merupakan gambar lontong cap go meh, lontong cap go meh ini

hampir sama dengan lontong opor pada umumnya, yang membedakan hanya pada

racikan bumbu santannya serta isinya lebih komplet. Lontong cap go meh ini

dihidangkan dengan hidangan lain seperti sambal goreng ati empela, sayur lodeh,dan

bubuk kedelai.

Sedangkan untuk hiasan-hiasan rumah masyarakat etnis Tionghoa di Pecinan

Semarang tidak membuat lagi hal ini karena tinggal meneruskan pada saat perayaan

Hari Raya Implek. Hiasan-hiasan yang dipasang di rumah biasanya lampion yang

berwarna merah hal ini karena warna merah merupakan simbol kebahagiaan. Tradisi

Cap Go Meh Ini memang selalu dirayakan oleh masyarakat Tionghoa yang beragama

Budha, sedangkanmasyarakat Tionghoa yang beragama non budha mereka tidak lagi

membuat masakan khusus seperti lontong cap go meh.

2. Kegiatan-kegiatan yang dilakukan di rumah dalam rangka diadakannya tradisi

Cap Go Meh

Dari hasil wawancara dengan Bapak Sapto bahwa, kegiatan yang dilakukan di

rumah dalam rangka diadakanya tradisi Cap Go Meh biasanya kita berkumpul

dengan keluarga untuk menjalin keakraban dengan sajian masakan yang telah di

persiapkan sebelumnya.Tradisi membagikan angpao juga kerap dilakukan dalam

keluarga Bapak Sapto biasanya orang yang lebih tua membagikan angpou tersebut

kepada mereka yang masih muda. Bapak Sapto juga berdoa untuk mendoakan arwah

dari para saudara yang telah meninggal
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Berdasarkan wawancara dengan Ibu Tien bahwa, kegiatan yang dilakukan

ketika Cap Go Meh biasanya beliau mengajak sanak saudara dari jauh untuk

berkumpul bersama keluarganya untuk tetap menjalin tali persaudaraan dan mereka

makan bersama-sama dengan sajian lontong cap go meh serta makanan lain seperti

buah-buahan dan kue,dan selanjutnya dilanjutkan dengan berdoa mendoakan

kerabat yang telah meninggal dunia.Sering juga ketika Cap Go Meh orang yang

lebih tua membagikan angpao kepada mereka yang muda atau yang belum menikah.

Wawancara selanjutnya dengan Bapak Sadana, kegiatan yang dilakukan ketika

Cap Go Meh tiba biasanya mereka tetap di rumah tidak berpergian, mereka

berkumpul di rumah bersama anggota keluarganya untuk tetap menjalin

persaudaraan sambil makan bersama dengan masakan lontong cap go meh dan

makanan lain seperti kue ranjang, kue manis lainnya.kemudian tak lupa mereka

sekeluarga berdoa mendoakan saudara dan leluhur yang telah tiada.

Dari wawancara dengan Ibu Ana, kegiatan yang dilakukan di rumah ketika Cap

Go Meh tiba biasanya ia hanya di rumah bersama anggota keluarganya,pada saat

Cap Go Meh ia dan keluarganya biasanya makan makanan khas yaitu lontong Cap

Go Meh dan seusai makan kerap kali ia membagikan angpao kepada anak dan

keponaan . Mereka mengurai aktivitas seperti hari biasanya karena hanya

menghabiskan waktu untuk hal-hal yang baik diantaraanya berdoa untuk mendoakan

saudara yang telah meninggal dunia.

Wawancara berikutnya peneliti mewawancarai Ibu Rosdiana, kegiatan yang

dilakukan di rumah ketika Cap Go Meh tiba biasanya Ibu Rosdiana bersama



41

keluarga makan lontong cap go meh bersama-sama dimeja makan dengan suasana

yang santai dan penuh humor, biasanya orang yang sudah dewasa membagikan

angpao kepada anak-anak dan para keponakan. Setelah itu ia dan suaminya

menyuruh anaknya berdoa bersama –sama.

Dari hasil wawancara dengan Nyonya Maria, kegiatan yang dilakukan di rumah

ketika Cap Go Meh tiba beliau mengatakan bahwa kalau saya ya tidak lagi

melakukan kegiatan apa-apa di rumah ketika Cap Go Meh, biasanya yang

mengadakan kegiatan mereka yang beragama budha.

Dari hasil wawancara dengan para interviewee, peneliti dapat melakukan

pembahasan sebagai berikut. Kegiatan yang dilakukan di rumah ketika Cap Go Meh

tiba biasanya masyarakat Tionghoa hanya berkumpul dengan keluarga besar mereka

saja sambil makan lontong cap go meh serta kue-kue yang telah disiapkan

sebelumnya.Kue yang selalu ada pada saat Cap Go Meh biasanya kue kranjang yang

rasanya saat manis, kue ranjang ini menyimbolkan agar kehidupan di tahun

berikutnya menjadi lebih manis.

Gambar 1.2: kue kranjang
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Gambar di atas merupakan gambar kue ranjang yang selalu ada pada saat

perayaan Cap Go Meh, kue kranjang ini memiliki rasa manis dan tersaji dalam

bungkusan plastik.

Orang Tionghoa yang sudah dewasa juga biasanya membagikan angpao kepada

anak atau keponaan mereka. Angpao sendiri adalah bingkisan dalam amplop merah

yang biasanya berisikan uang sebagai hadiah dalam merayakan Cap Go Meh ataupun

hari besar suatu agama. Dalam tradisi Tionghoa orang yang wajin dan berhak

memberikan angpao biasanya adalah orang yang telah menikah, karena pernikahan

itu dianggap merupakan batas antara masa anak-anak dan dewasa. Selain itu, ada

anggapan bahwa orang sudah dewasa yang telah menikah biasanya telah mapan

secara ekonomi. Selain memberikan kepada anak-anak mereka juga wajib

memberikan angpao kepada yang dituakan. Bagi yang belum menikah tetap berhak

menerima angpao walaupun secara umur seseorang tersebut sudah termasuk dewasa.

Ini dilakukan dengan harapan angpao dari orang yang telah menikah akan

memberikan nasib baik kepada orang tersebut, dalam hal ini tentang jodoh. Bila

seseorang yang belum menikah ingin memberikan angpao, sebaiknya Cuma

memberikan uang tanpa amplop merah.

Setelah itu biasanya mereka berdoa mendoakan keluarga dan leluhur yang telah

meninggal mendahuluinya. Mereka melakukan upacara pemujaan ruh leluhur yang

dilakukan di tempat abu leluhur.

Tempat itu berupa sebuah meja panjang tinggi dan di bawahnya ada pula sebuah

meja lain yang pendek. Meja-meja tersebut selalu diletakkan di bagian depan ruangan
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rumah dan pada umumnya berwarna merah tua dihiasi dengan ukiran-ukiran beraneka

ragam. Di atas meja panjang ada satu atau lebih tempat menancapkan batang dupa

yang oleh orang Tionghoa disebur hio lau. Di bagian kanan dan kiri hio lau ada

sepasang pelita yang selalu dinyalakan pada tiap-tiap tanggal satu dan lima, menurut

perhitungan dengan membakar beberapa batang dupa. Di kedua sudut meja pendek

paling depan ada pula sebuah lilin merah yang digunakan upacara sembayang

tertentu.

3. Kegiatan-kigiatan yang dilakukan di Klenteng dalam rangka dirayakannya

tradisi Cap Go Meh

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Sapto bahwa, kegiatan yang

dilakukan di kelenteng dalam rangka menyamput Cap Go Meh adalah biasanya

masyarakat pergi bersembayang di Klenteng bersama keluarga. Disana mereka

berdoa untuk meminta keselamatan, rejeki, kesehatan,dll. Masyarakat Tionghoa yang

berkunjung di Klenteng juga memberikan bantuan atau sumbangan kepada pihak

atau pengelola Klenteng untuk nantinya dibagikan kepada orang yang tidak

mampu.Di Klenteng sering juga diselenggarakan pertunjukkan liong.

Wawancara berikutnya dengan Bapak Sadana, beliau mengatakan bahwa

kegiatan yang dilakukan dalam rangka dirayakannya Cap Go Meh itu tergatung

pada masyarakat itu sendiri, ada masyarakat yang merayakan dengan berdoa saja.Di

kelenteng biasanya antar kelenteng satu dengan kelenteng lain berbeda. Ada

kelenteng yang cuma merayakan Cap Go Meh dengan memanjatkan doa bersama

masyarakat yang datang ke kelenteng. Namun di kelenteng yang lain ada juga yang

merayakan Cap Go Meh dengan menggelar atraksi liong dan barongsai.
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Berdasarkan wawancara yang dilakukan dengan Ibu Tien yang menuturkan

bahwa dalam rangka merayakan Cap Go Meh biasanya masyarakat berdoa di

Klenteng yang terletak tidak jauh dari rumah, serta biasanya meraka menyasikan

pertunjukkan wayang photehi yang digelar di Gang Lombok. Pertunjukan tersebut

selalu disaksikan banyak orang.

Berdasarkan wawancara dengan Ibu Ana, ia mengatakan bahwa pada saat

merayakan Cap Go Meh ia selalu pergi ke Klenteng untuk memanjatkan doa bersama

masyarakat lainnya. Setelah berdoa ia tidak lupa memberikan sumbangan kepada

pihak pengelola Klenteng dan menyakisikan pertunjukkan barongsai yang diadakan

oleh pihak pengelola Klenteng setempat. Pertunjukkan barongsai tersebut selalu

menjadi daya tarik tersendiri bagi masyarakat sekitar pada saat Cap Go Meh Tiba.

Wawancara selanjutnya dengan Ibu Rosdiana , ia mengatakan bahwa pada saat

merayakan Cap Go Meh ia pergi ke Klenteng bersama keluarganya untuk berdoa

meminta keselamatan, kebahagiyaan, dan rejeki dan tidak lupa memberikan sedekah

kepada pihak Klenteng dan setelah itu dia bersama keluarga menyempatkan melihat

atraksi barongsai yang di mainkan oleh pemuda-pemuda sekitar.

Dari wawancara dengan Nyonya Maria,ia mengatakan bahwa saya juga tidak

lagi melakukan kegiatan apa-apa, karena saya sudah tidak memeluk lagi agama

Budha.

Dari hasil wawancara dengan interviewee peneliti melakukan pembahasan

sebagai berikut. Kegiatan yang dilakukan ketika Cap Go Meh tiba tentunya berbeda-

beda. hal ini diserahkan kepada masyarakat itu sendiri. Biasanya antara satu Klenteng

dengan Klenteng yang lain berbeda.Ada kelenteng yang mengadakan kegiatan
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sembayang dan berdoa bersama umat,ada yang menggelar pertunjukan wayang

photehi, ada Klenteng yang menggelar pertunjukan barongsai,dan ada pula Klenteng

yang mengadakan pertunjukkan liong atau tarian naga.

Penuturan tersebut disampaikan oleh Bapak Sadana yang mengatakan bahwa

kegiatan yang dilakukan di Kelentengdalam rangka menyambut Cap Go Meh itu

tergantung pada masyarakat sendiri.

Saat Cap Go Meh masyarakat Tionghoa melakukan sembayang di Klenteng

atau di muka meja abu. Sembayang pada saat itu harus diselenggarakan dengan

sebersih-bersihnya. Bukan saja bersih lahir, melainkan juga bersih batin. Sedangkan

wayang photehi merupakan satu jenis wayang khas Tionghoa yang berasal dari Cina

bagian selatan. Kesenian ini dibawa oleh perantau etnis Tionghoa ke berbagai

wilayah nusantara pada masa lampau dan menjadi salah satu jenis kesenian Indonesia.

Photehi berasal dari kata pou (kain), te (kantong), dan hi (wayang). Wayang photehi

adalah wayang boneka yang terbuat dari kain. Sang dalang akan memasukkan tangan

mereka ke dalam kain tersebut dan memainkannya layaknya wayang jenis lain.

(www.kabarinews.com).

Gambar 1.3: wayang photehi di Pecinan Semarang 2011
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Dahulu wayang photehi hanya memainkan lakon-lakon yang berasal dari kisah

klasik daratan Cina seperti legenda dinasti-dinasti yang ada di Cina terutama jika

dimainkan di dalam Kleteng. Beberapa lakon yang biasa dibawakan dalam wayang

potehi adalah Si Jin Kui, Hong Kiam, Chun Chiu, Cu Hun Cauw Kok, dan Pui Si

Giok. Setiap wayang bisa dimainkan untuk berbagai karakter, kecuali Koan Kong, Utti

Kiong, Thia Kau, Kim yang warna mukanya tidak bisa berubah. Pada masa masuknya

pertama kali di Indonesia, wayang photehi dimainkan dengan bahasa Hokkian.

Seiring dengan perkembangan jaman, wayang inipun dimainkan dengan bahasa

Indonesia. Oleh karena itu para penduduk pribumi pun bisa menikmati cerita yang

dimainkan.

Menariknya, ternyata lakon-lakon yang kerap dimainkan dalam wayang ini

sudah diadaptasikan menjadi tokoh-tokoh di dalam ketoprak . seperti misalnya tokoh

Sie Jin Kwie yang diadaptasi menjadi tokoh Joko Sudiro. Alat musik yang

mengiringi wayang photehi terdiri dari gembreng, suling, gitar, rebab, tambur,

terompet, dan bek to. Alat musik terakhir ini berbentuk silinder sepanjang 5

sentimeter, mirip kentongan kecil penjual bakmi, tetapi jika salah pukul tidak akan

mengeluarkan bunyi ”trok”-“trok” seperti seharusya.

Diperkirakan jenis kesenian ini sudah ada pada masa Dinasti Jin yaitu pada abad

ke 3-5 Masehi dan berkembang pada Dinasti Song di abad ke 10-13 Masehi. Wayang

photehi masuk ke Indonesia melalui orang-orang Tionghoa yang masuk ke Indonesia

di sekitar abad 16 sampai bad 19. Wayang photehi bukan sekedar seni pertunjukkan,

tetapi bagi masyarakat etnik Tionghoa memiliki fungsi sosial dan ritual, tidak berbeda

dengan wayang-wayang lain di Indonesia.
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Pertunjukkan yang kerap ditampilkan saat Cap Go Meh adalah barongsai.

Barongsai itu sendiri adalah tarian tradisional Cina dengan menggunakan sarung yang

menyerupai singa. Tarian singa tersebut terdiri dua jenis utama yakni singa utara yang

memiliki surai ikal dan berkaki empat. Penampilan singa utara kelihatan lebih natural

dan mirip singa ketimbang singa selatan yang memiliki sisik serta jumlah kaki yang

bervariasi antara dua atau empat. Kepala singa selatan mempunyai tanduk sehingga

kadangkala mirip dengan binatang kilin.

Gambar 1.4: pertunjukkan barongsai di Pecinan Semarang

Gerakan antara singa utara dan singa selatan juga berbeda. Bila singa selatan

terkenal dengan gerakan kepalanya yang keras dan melonjak-lonjak seiring dengan

tabuhan gong dan tambur, gerakan singa utara cenderung lebih lincah dan penuh

dinamika karena memiliki empat kaki.satu gerakan utama dari tarian barongsai adalah
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gerakan singa ketika memakan amplop yang berisi uang yang disebut dengan istilah

Lay See. Di atas amplop tersebut biasanya ditempeli dengan sayuran selada air yang

melambangkan hadiah bagi sang singa. Proses memakan Lay See ini berlangsung

sekitar separuh bagian dari seluruh tarian singa.

Untuk pertunjukkan liong sendiri merupakan suatu pertunjukkan dan tarian

dalam kebudayaan masyarakat Tionghoa. Dalam tarian ini, satu regu orang Tionghoa

memainkan naga-naga yang diusung dengan belasan tongkat. Penari terdepan

mengangkat, menganggukan, menyorongkan, dan mengibas-kibaskan kepala naga-

naga tersebut yang merupakan bagian dari gerakan tarian yang diarahkan oleh salah

seorang penari. Terkadang bahkan kepala naga ini mengeluarkan asap dengan

menggunkan peralatan pyrotechnic. Para penari menirukan gerakan-gerakan mahluk

naga ini, berkelok-kelok dan berombak-ombak. Gerakan-gerakan ini secara

tradisional melambangkan peranan historis dari naga yang menunjukkan kekuatan

yang luar biasa dan martabat yang tinggi.

Gambar 1.5: pertunjukkan liong di Pecinan Semarang
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Gambar di atas merupakan atraksi pertunjukkan liong yang di mainkan oleh

masyarakat tionghoa di Pecinan Semarang. Naga dipercaya bisa membawa

keberuntungan untuk masyarakat karena kekuatan, martabat, kesuburan,

kebijaksanaan, dan keberuntungan yang dimilikinya. Penampilan naga terlihat

menakutkan dan gagah berani, namun memiliki watak yang penuh kebajikan. Tarian

liong biasanya dimainkan pada saat perayaan Imlek dan Cap Go Meh. Biasanya liong

atau naga memiliki panjang kurang lebih 12 meter dan dimainkian oleh 9 orang

pemain. Bahan yang digunakan harus benar-benar kuat agar tidak mudah rusak ketika

dipakai untuk melakukan atraksi. Selain itu, badan liong harus digambar menyerupai

naga asli lengkap dengan kaki dan sisik. Untuk bagian kepala dan buntut liong dibuat

terpisah dari badannya, biasanya bahan untuk memuat kepala dan buntut liong terbuat

dari kardus. Setiap jarak 1,5 meter dipasangkan tiang atau tongkat setinggi kurang

lebih 1,5 meter yang digunakan bagi para pemain liong untuk melakukan

atraksi(http://www.kabarinews.com).

4. Upaya-upaya melestarikan tradisi Cap Go Meh ke generasi muda tionghoa

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Sapto bahwa untuk melestarikan

tradisi Cap Go Meh ke generasi muda tionghoa biasanya orang tua selalu menyuruh

anak-anak mereka untuk berkumpul bersama serta bersembayang memanjarkan doa

di kelenteng pada saat hari pelaksanaaan Cap Go Meh .Anak-anak disuruh untuk

memakai pakaian serba merah sebagai simbol kebahagiyaan.

Wawancara dengan Ibu Tien.beliau menuturkan bahwa upaya melestarikan

tradisi Cap Go Meh ke generasi Muda Tionghoa biasanya orang tua meminta anak-
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anaknya berkumpul di rumah orang tuanya, orang tua biasanya meminta anak yang

merantau pulang ke rumah orang tuanya untuk berkumpul dan bersilaturahmi

dengan anggota keluarga pada saat Cap Go Meh tiba. Mereka kemudian pergi ke

kelenteng untuk berdoa. Mereka disuruh untuk tetap melanjutkan tradisi leluhur yaitu

bersembayang dan beramal di kelenteng, makan Lontong Cap Go Meh dengan tetap

mengenakan pakaian berwarna merah.

Berikutnya peneliti mewawancarai Bapak Sadana yang mengatakan bahwa

upaya melestarikan tradisi Cap Go Meh ke generasi muda ialah orang tua biasanya

menanamkan/memberitahu nilai-nilai agama,sosial yang ada pada perayaan Tradisi

Cap Go Meh pada saat mereka berkumpul bersama dengan para kerabat. Anak-anak

mereka di minta untuk tetap melestarikan Tradisi Cap Go Meh yang telah lama

dilakukan oleh para leluhurnya. Bapak Sadana juga menyuruh anaknya untuk belajar

memainkan barongsai bersama teman-temannya. Mereka biasanya membuat lontong

cap go meh dan kue ranjang dan mereka tak lupa berdoa dan menyumbangkan

uangnya kepada pihak kelenteng.

Wawancara dengan Ibu Ana, beliau mengatakan bahwa upaya melestarikan

tradisi Cap Go Meh ke generasi muda ialah ia dan suaminya sering mengajak anak-

anak mereka untuk melihat atraksi liong ataupun barongsai di dekat Klenteng saat

Cap Go Meh tiba dengan begitu maka secara tidak langsung telah mengenalkan

tradisi nenek moyang mereka agar kelak dapat dilestarikan.

Berikutnya wawancara dengan Ibu Rosdiana, ia mengatakan bahwa upaya

melestarikan Tradisi Cap Go Meh ke generasi muda Tionghoa ialah saya sering pergi

bersama anak dan suaminya ke Klenteng untuk berdoa dan beramal dan setelah itu
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mereka menyasikan pertunjukkan barongsai dan liong saat Cap Go Meh

Tiba.Kadang ia juga sering membelikan mainan menyerupai liong yang berukuran

kecil agar anaknya kelak mengetahui tradisi leluhurnya.

Dari hasil wawancara dengan Nyonya Maria, ia mengatakan bahwa ia tidak

menyuruh atau mengajak keponakannya untuk merayakaan tradisi tersebut(Cap Go

Meh) karena keponakan saya juga sama seperti saya sudah mengikuti Tuhan dan

beragama sama seperti saya yaitu Kristen Katholik.

Dari hasil wawancara di atas peneliti melakukan pembahasan. Upaya-upaya

yang dilakukan masyarakat Tionghoa di Pecinan Semarang untuk melestarikan tradisi

Cap Go Meh ke generasi muda Tionghoa adalah orang tua biasanya memberitahu

atau menanamkan nilai-nilai yang ada pada tradisi Cap Go Meh.Nilai-nilai tersebut

antara lain nilai agama, nilai sosial, serta nilai melestarikan tradisi. Mereka menyuruh

anak-anak mereka berkumpul bersama kemudian beribadah ke kelenteng untuk

memanjatkan doa keselamatan,banyak rejeki.

Hal ini sesuai dengan apa yang di katakan oleh Ibu Rosdiana yaitu saya sering

pergi bersama anak dan suaminya ke kelenteng untuk berdoa dan setelah itu

menyaksikan barongsai ataupun liong pada saat perayaan Cap Go Meh.

Gambar 1.6: Seorang Ibu berdoa bersama anaknya di kelenteng
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Gambar di atas menunjukkan seorang Ibu bersama anaknya sedang berdoa di

kelenteng. Para orang tua sering kali mengajak anaknya pergi ke kelenteng untuk

berdoa bersama pada saat perayakan Cap Go Meh. Mereka sering mengajak anaknya

ke Kelenteng agar tertanam nilai agama pada diri si anak tersebut sejak ia kecil.Anak-

anak mereka diajarkan tata cara bersembayang dan berdoa dengan benar. Orang tua

juga sering mengajak anak mereka untuk menyaksikan pertunjukkan Barongsai yang

di adakan oleh pihak Kelenteng setempat.Ini bertujuan agar mereka mengenal tradisi

nenek moyang mereka agar kelak tidak punah. Orang tua juga mengajarkan nilai

kepedulian sosial pada anak-anak mereka hal ini dengan memberi contoh untuk

mengisi kotak amal yang ada di kelenteng tersebut

Orang tua juga ada yang menyuruh anak mereka untuk belajar memainkan

barongsai dan mengajak anak-anak mereka untuk menyaksikan pertunjukkan liong

ataupun barongsai.. Anak-anak mereka tidak di perbolehkan melakukan aktivitas

seperti bermain, jalan-jalan ke pusat perbelanjaan dan pergi tempat hiburan. Mereka

hanya boleh melakukan kegiatan positif seperti pergi ke Klenteng atau menyasikan

barongsai dan liong.

Peryataan ini sesuai dengan apa yang di ucapkan oleh Bapak yaitu anak

saya,saya minta untuk melestarikan Tradisi Cap Go Meh yang telah lama dilakukan

oleh para leluhurnya. Saya menyuruh anak saya untuk belajar memaikan barongsai

bersama teman-temannya.
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Gambar 1.7: anak-anak sedang berlatih memainkan barongsai

Gambar di atas menunjukkan bahwa anak-anak sedang berlatih untuk

memainkan barongsai. Orang tua mereka menyuruh untuk berlatih memainkan

barongsai, yang merupakan kesenian warisan dari leluhur mereka. Setiap latihan

mereka selalu memainkan barongsai dengan beregu bersama teman-temannya. Kerap

kali setiap berlatih memainkan barongsai selalu diiringi dengan musik.Setelah

menguasai tarian barongsai tersebut mereka kerap kali disuruh mengisi sebuah acara

pada saat hari besar Cina.
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BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari hasil penelitian skripsi dengan judul upaya masyarakat etnis Tionghoa dalam

melestarikan tradisi Cap Go Meh di Pecinan Semarang adalah sebagai berikut:

Dalam melestarikan Tradisi Cap Go Meh masyarakat Tionghoa yang beragama Budha di

Pecinan Semarang mengadakan beberapa kegiatan baik itu dilakukan di rumah maupun

di Klenteng.Adapun kegiatan yang dilakukan di rumah antara lain berkumpul dengan

keluarga sambil menikmati hidangan lontong cap go meh, buah-buahan, kue ranjang.

Mereka yang dewasa juga sering membagikan angpao kepada anak-anak dan keponaan

mereka. Kegiatan lain yang dilakukan adalah mereka berdoa untuk mendoakan arwah

leluhur atau keluarga yang telah tiada.Mereka mengenakan pakaian serba merah ketika

Cap Go Meh tiba.

Untuk kegiatan yang dilakukan di Kelenteng ketika Cap Go Meh antara lain

bersembayang dan mengadakan berdoa bersama dengan umat, mengadakan festival

liong, menggelar pertujukan wayang photehi dan barongsai.

Bagi masyarakat etnis Tionghoa yang beragama non Budha ketika Cap Go Meh

tiba, meraka tidak melakukan kegiatan-kegiatan seperti yang dilakukan masyarakat

Tionghoa yang beragama Budha. Ketika Cap Go Meh tiba mereka menjalaninya seperti

hari-hari biasanya, yang bekerja sebagai pedagang mereka tetap membuka daganganya.
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Kadang juga ketika ada pertunjukkan barongsai dan liong mereka hanya menyaksikan

saja pertunjukkan tersebut.

B. Saran

Adapun saran yang diberikan peneliti setelah selesai melakukan penelitian ini

adalah sebagai berikut:

1. Kepada Pemerintah Klurahan Kranggan

Peneliti menyarankan agar pemerintah kelurahan Kranggan mendukung dan

mengijinkan setiap kegiatan yang dilaksanakan dalam rangka diadakanya Tradisi Cap

Go Meh. Dengan adanya dukungan dari pemerintah setempat diharapkan Tradisi Cap

Go Meh ini dapat dilestariakan terus menerus.

2. Kepada masyarakat Tionghoa di Pecinan Semarang

Peneliti menyarankan supaya masyarakat Tionghoa di Pecinan Semarang selalu

mengadakan atau merayakan tradisi Cap Go Meh ini setiap tahunnya, serta

masyarakat juga harus mewariskan tradisi ini kepada anak cucu mereka dengan

mengajak mereka terlibat langsung dalam perayaan tradisi Cap Go Meh tersebut

3. Kepada generasi muda Tionghoa di Pecinan Semarang

Peneliti menyarankan kepada generasi muda Tionghoa di Pecinan Semarang untuk

tetap melestarikan tradisi Cap Go Meh yaitu dengan turut berperan aktif dalam setiap

kegiatan ketika perayaan Cap Go Meh di tiba. Meraka hendaknya melestarikan tradisi

leluhur mereka dari masa ke masa.
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