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SARI 
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Perbedaan antar etnik dan kebudayaan di masyarakat seringkali menimbulkan 

konflik antar sesama anggota masyarakat. Pada dasarnya tiap-tiap tradisi dan budaya 

dalam kehidupan masyarakat itu sendiri telah mengalami proses akulturasi antara satu 

budaya dengan budaya lainya. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui 

proses akulturasi budaya dalam kehidupan masyarakat, serta mengetahui faktor 

pendukung dan penghambat akulturasi, kemudian hasil akulturasi budaya yang terjadi 

masyarakat, Desa Karangturi, Kecamatan Lasem, Kabupaten Rembang. 

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian 

kualitatif, dimana data yang didapatkan melalui metode obervasi langsung, 

wawancara, dan dokumentasi terhadap beberapa narasumber akan disusun secara 

deskriptif. Langkah-langkah analisis data yang yang digunakan dalam penelitian ini 

adalah Pengumpulan Data, Reduksi Data, Penyajian Data, Penarikan Kesimpulan. 

Dalam membahas penelitian ini terdapat empat fokus penelitian yaitu, kehidupan 

sosial budaya masyarakat, proses akulturasi yang terjadi, faktor pendorong dan 

penghambat, dan hasil dari terwujudnya akulturasi budaya. 

Setelah melakukan penelitian di lapangan, peneliti menemukan terdapat dua 

kelompok sosial yang memiliki perbedaan. Kelompok yang dimaksudkan dalam hal 

ini adalah masyarakat keturunan Tionghoa dan masyarakat Pribumi atau Jawa. 

Perbedaan mencolok yang terlihat pada kedua kelompok masyarakat ini terlihat dari 

segi budaya, tradisi, ritual, dan nilai-nilai agama yang dianut masing-masing 

kelompok. Dimana masyarakat keturunan Tionghoa yang mayoritas menganut agama 

katholik dan lebih mendasarkan tradisi dan perilaku yang diwariskan oleh nenek 

moyang mereka dari Cina. Sedangkan masyarakat Pribumi menganut agama Islam 

sehingga lebih mendasarkan tradisi dan perilaku mereka terhadap ajaran-ajaran Islam 

dan kearifan lokal masyarakat Jawa. 

 

Perbedaan yang ada tidak membuat masyarakat menjadi terpecah belah. 

Kegiatan-kegiatan masyarakat yang mendukung keteraturan interaksi sosial 

masyarakat mendukung terwujudnya akulturasi di Desa Karangturi. Akulturasi 

budaya yang terjadi di masyarakat Desa Karangturi berlangsung dengan baik selama 

bertahun-tahun, Hal ini dapat dilihat dari beberapa tradisi dan budaya masyarakat 
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yang lahir dari proses akulturasi budaya,  yang bersifat umum dan dapat dilaksanakan 

secara bersama-sama oleh setiap warga masyarakat. sehingga terwujud kehidupan 

masyarakat yang penuh rasa toleransi  menghargai satu sama lain. Masyarakat Desa 

Karangturi diharapkan terus dapat menjaga hubungan dan harmonisasi antar warga 

dengan baik, serta menjaga budaya yang ada yaitu dengan  tidak berprasangka negatif 

kepada sesama warga, dan berfikirlah positif dan belajar untuk saling menghormati, 

dan diharapkan dapat terus menjaga budaya yang terbentuk dari proses akulturasi 

baik yang terbentuk sejak peninggalan pendahulu mereka maupun sekarang, 

kemudian meneruskan tradisi  dan karya seni seperti membatik yang ada selama ini 

agar tidak hilang seiring berkembangnya jaman, sehingga hasil dari akulturasi budaya 

dapat tetap dilestarikan. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

Terdapatnya suku bangsa dan kebudayaan yang beraneka ragam di Indonesia 

adalah salah satu dari sifat bangsa Indonesia yang patut dibanggakan, karena 

dengan keanekaragaman tersebut tidak banyak negara di dunia yang bisa 

menyamai apalagi melebihinya. Beberapa negara yang memiliki lebih dari satu 

suku bangsa pada masyarakatnya justru menimbulkan permasalahan dalam 

perjalanan kehidupan bangsa tersebut. Di sinilah kelebihan bangsa Indonesia 

aneka warga negara masyarakatnya tidak menimbulkan permasalahan keresahan 

yang berarti dalam proses interaksi sosial sehari-hari. Hubungan yang selaras 

antara suku bangsa dan golongan yang berbeda tetap bisa terjaga dengan baik. 

Sehingga kekayaan sosial budaya yang dimiliki dapat mendatangkan manfaat 

bagi seluruh masyarakat. 

Indonesia merupakan masyarakat yang majemuk, kemajemukan itu ditandai 

oleh adanya berbagai macam suku, etnis, budaya yang masing-masing yang 

mempunyai cara hidup atau kebudayaan yang berlaku dalam masyarakat suku 

bangsanya sendiri-sendiri, sehingga mencerminkan adanya perbedaan dan 

pemisahan antara suku bangsa yang lainnya, tetapi secara bersama-sama hidup 

dalam suatu wadah masyarakat Indonesia dan berada di bawah naungan sistem 

nasional dengan kebutuhan nasional Indonesia yang berlandaskan Pancasila dan 
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Undang-Undang Dasar 1945. Usaha untuk memperkokoh persatuan bangsa 

diperlukan adanya suatu usaha dari masyarakat yang berbeda suku bangsa 

maupun dari pemerintahan. Proses penyatu paduan untuk menjadikan satu 

kesatuan bangsa itu dilakukan melalui suatu usaha mewujudkan kesamaan 

pengertian tentang nilai-nilai kehidupan yang sangat diperlukan bagi pembinaan 

kesatuan bangsa (akulturasi). Adanya faktor keragaman budaya bangsa Indonesia 

justru tidak boleh dijadikan penghambat atau penghalang untuk terciptanya 

akulturasi budaya, namun menjadi pendorong untuk bersatu dan menjadi faktor 

yang akan memperkaya budaya nasional. Oleh karena itu semua ini menuntut 

adanya kesadaran, pengertian dan kerelaan yang tinggi dari seluruh masyarakat 

dan bangsa Indonesia. 

Usaha toleransi bangsa yang sekarang sedang digalakkan oleh pemerintah 

tidak dapat dilepaskan dari masalah pembangunan yang sedang dilaksanakan 

oleh segenap bangsa Indonesia dewasa ini. Baik pembangunan di bidang fisik 

maupun sosial budaya. Untuk mencapai pembangunan tersebut, maka dituntut 

adanya manusia-manusia atau orang-orang yang berfikiran maju, mempunyai 

jiwa pengabdian yang tinggi kepada bangsa dan negaranya. Oleh karena itu 

kiranya bukanlah saatnya lagi apabila dikehidupan masyarakat baik itu secara 

perorangan ataupun golongan masih mempertentangkan masalah-masalah antar 

golongan. Dengan diharapkan cita-cita lahirnya manusia Indonesia baru yang 

mempunyai wawasan luas akan menjadi suatu kenyataan.  
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Perwujudan akulturasi budaya dapat secara konseptual dilihat sehingga suatu 

proses hubungan antara dua golongan yang masing-masing mempunyai 

kedudukan yang sama. Sementara itu kenyataan sosial memperlihatkan betapa 

situasi toleransi dan kesatuan bangsa tersebut masih harus terus ditingkatkan, 

karena di sana-sini masih dirasakan adanya penggolongan masyarakat kedalam 

golongan-golongan. Terbukti dari adanya bentuk hubungan sosial antara 

masyarakat bangsa Indonesia yang masih ditentukan secara kental oleh semangat 

dan sifat eksklusifisme kesukubangsaan (yaitu merasa lebih unggul dari suku 

yang lain) keagamaan dan rasial. Dalam segala aspek kehidupan antar manusia 

toleransi sangat dibutuhkan. Interaksi sosial adalah kunci dari semua kehidupan 

sosial. Oleh karena itu tanpa toleransi sosial yang baik tak akan mungkin ada 

kehidupan bersama. Bertemunya orang perorangan secara badaniah belaka tidak 

akan menghasilkan pergaulan hidup dalam suatu kelompok sosial. Pergaulan 

hidup semacam itu baru akan terjadi apabila orang-perorangan atau kelompok-

kelompok manusia berkerjasama, saling bertoleransi, berinteraksi dengan baik, 

dan seterusnya untuk mencapai suatu tujuan bersama, mengadakan persaingan, 

pertikaian dan lain-lain (Suparlan,  1989:61). 

Koentjaraningrat (1990:91) akulturasi budaya adalah proses sosial yang 

timbul bila suatu kelompok manusia dengan suatu kebudayaan tertentu 

dihadapkan dengan unsur-unsur kebudayaan asing, sehingga unsur-unsur 

kebudayaan asing itu lambat laun diterima dan diolah kedalam kebudayaan 

sendiri tanpa menyebabkan hilangnya kepribadian kebudayaan itu. Misalnya 
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masyarakat pendatang berkomunikasi dengan masyarakat setempat dalam acara 

syukuran secara tidak langsung masyarakat pendatang berkomunikasi 

berdasarkan kebudayaan tertentu milik mereka untuk menjalin kerjasama atau 

mempengaruhi kebudayaan setempat tanpa menghilangkan kebudayaan 

setempat. Dalam kaitannya dengan proses interaksi masyarakat yang berbeda 

golongan atau suku bangsa, akulturasi merupakan usaha untuk memperkenalkan 

identitas golongan, suku atau etnis, dan dalam hal ini ada dua faktor yang 

menonjol yang patut diperhatikan. Pertama, faktor nilai budaya yang sebagian 

menentukan identitas etnis, kelestarian identitas tersebut. Perubahan-perubahan 

yang terjadi dari waktu ke waktu dan berbagai permasalahannya sebagaimana 

terwujud dalam masyarakat majemuk. Kedua, faktor-faktor proses sejarah yang 

cenderung kembali identitas etnis dari suatu golongan atau memaksanya untuk 

menerima apa yang ada atau mencari sesuatu identitas etnis yang baru. 

Kedua faktor tersebut dapat dilihat sebagai latar belakang dari kebudayaan 

identitas suku atau etnis, yang tercakup dan terletak dalam sistem-sistem dan 

kategori-kategori sosial yang saling isi mengisi dan dalam dinamika-dinamika 

proses sejarah yang telah berlangsung. 

Kebudayaan merupakan satu integrasi yang bersumber pada sifat adaptif. 

Fakta yang menunjukkan bahwa kebudayaan-kebudayaan cenderung berintegrasi 

yaitu banyaknya kebudayaan yang unsur-unsurnya selaras satu dengan lainnya. 

Mustahil bagi kelompok masyarakat secara kolektif mempertahankan hal-hal 
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yang saling bertentangan (Rangkuti dan Hasibuan, 2002:31). Indonesia 

merupakan negara yang memiliki kebudayaan yang beragam. Masyarakat 

Indonesia bersifat majemuk. Multietnik yang dimiliki Indonesia ini dapat 

berpotensi menghadapi masalah perbedaan, persaingan, dan tidak jarang 

pertikaian antar etnik yang tentunya dapat mengancam keutuhan dan kesatuan. 

Namun begitu, keberagaman juga dapat terjalin dalam sebuah harmoni yang 

indah seperti sebuah mozaik budaya yang terangkum dalam bingkai kesatuan.  

Masyarakat majemuk ini sebagai warisan sejarah yang telah ada sebelum 

masa kemerdekaan. Dengan kata lain Indonesia memiliki ragam sejarah 

kebudayaan yang menandakan bahwa kebudayaan-kebudayaan bisa berintegrasi 

dalam suatu wilayah. Salah satu daerah yang memiliki keragaman etnik dan 

tumbuh dalam suasana saling mengakomodasi kebudayaan lain adalah Lasem 

khususnya di Desa Karangturi. Di Desa Karangturi Lasem merupakan refleksi 

perpaduan kebudayaan Cina dan Pribumi yang bisa selaras. Di Desa Karangturi, 

Lasem tumbuh sebuah pusat pemukiman orang Cina yakni di daerah Karangturi 

(Unjiya, M Akrom, 2008:5). Pecinan dengan segala atributnya (arsitektur tempat 

tinggal, kelenteng) mewarnai wajah Desa Karangturi pusat Kecamatan Lasem. 

Banyaknya arsitektur dan tradisi Cina yang tampak di Lasem menjadikan daerah 

tersebut mendapat julukan “Tiongkok kecil”. Di samping itu Lasem juga menjadi 

salah satu simpul jaringan penyebaran agama Islam yang tampak dari kehadiran 

pesantren-pesantren. Pesantren-pesantren yang ada di Desa Karangturi tersebut 
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membawa adat tradisi yang memiliki unsur budaya Arab, seperti acara haul dan 

manakib.  

Pada waktu itu terdapat jaringan Muslim Cina yang kuat berkembang abad 

kelima belas di Asia Tenggara. Jaringan ini bisa berkembang pesat di bawah 

naungan Zheng He/Ceng Ho. Ceng Ho berhasil mendirikan komunitas Muslim 

pertama di Kukang (Palembang), Sambas (Kalimantan), Gresik, Tuban, Jaratan, 

Lasem, Semarang, Cirebon, Ancol (Jakarta), Mojokerto. Para pengikut Ceng 

Ho/Zheng He yang berada di Lasem kemudian menetap di perkampungan yang 

kini menjadi Kampung Pecinan. Jaringan Tiongkok Muslim mampu bertahan 

sampai sekitar tahun 1450, ketika kontak dengan Tiongkok hilang, dan 

perpecahan masyarakat Cina Muslim, beberapa meninggalkan Islam dan 

mengubah masjid menjadi kuil, sementara yang lain tetap Muslim tetapi melebur 

menjadi masyarakat Jawa (Geertz, 1989: 211-275). Sampai saat ini, deretan 

rumah-rumah tua berpagar tembok tinggi dan kokoh dengan arsitektur khas Cina 

menjadi identitas yang membedakan Kampung Pecinan di Desa Karangturi, 

Lasem dengan kampung-kampung lainnya.  

Lasem juga memiliki banyak bangunan peribadatan berupa kelenteng dan 

masjid. Lasem juga memiliki banyak bangunan peribadatan berupa Masjid, 

Kelenteng dan Vihara. Peninggalan Kelenteng yang terkenal dan bersejarah di 

Lasem adalah Kelenteng Poo An Bio di Karangturi. Kelenteng Poo An Bio 

dibuat sebagai tanda penghormatan komunitas Cina setempat terhadap Panji 
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Margana, seorang Adipati Lasem di masa Kerajaan Mataram abad ke-18. 

Bangunan ibadah lainnya yang memiliki sentuhan khas arsitektur silang budaya 

yang masih berdiri kokoh hingga saat ini adalah masjid Mbah Sambu yang 

terletak di Desa Karangturi, Lasem. Masjid tersebut memiliki perpaduan 

arsitektur Cina dan pribumi. 

Lasem juga mendapat predikat sebagai “Kota Santri” karena di Lasem 

khususnya di Desa Karangturi berkembang beberapa pondok pesantren yang para 

santrinya mampu hidup berdampingan dengan masyarakat etnis Cina di daerah 

Pecinan. Pondok pesantren tersebut berkembang pesat pada abad XVIII dan XIX. 

Para santri bisa hidup berdampingan dengan masyarakat Cina dan hidup secara 

harmonis. Persebaran jaringan pesantren di Lasem merupakan kontribusi 

beberapa tokoh besar antara lain seperti Sayyid Abdurrahman Basyaiban atau 

dikenal dengan Mbah Sambu, K.H. Baidawi, K.H. Ma’sum yang memiliki 

kontribusi dalam penyebaran Islam (Unjiya, M Akrom, 2008:2-3).  

Desa Karangturi menarik untuk dikaji karena merupakan salah satu Desa 

yang sejak lama menjadi daerah yang multikultur. Karangturi memiliki keunikan 

yang berbeda dengan desa lainnya di Kota Lasem. Karangturi memiliki memori 

kolektif yang kuat tentang akulturasi melalui tokoh Panji Margana, K.H. 

Baidawi, dan Oei Ing Kiat. Lasem khususnya desa Karangturi sejak abad XVIII 

telah menjadi area silang budaya, politik, dan ekonomi. Salah satu wilayah 

dengan kultur yang beragam namun masyarakatnya bisa hidup harmonis. 
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Karangturi yang memiliki wilayah seluas 91,171 Ha. dan sekitar 40% dari jumlah 

penduduk Karangturi adalah keturunan Cina (Pratiwo, 2010:155), namun begitu 

jumlah penduduk keturunan Cina yang cukup besar itu tidak mudah tersulut 

peristiwa tragedi antaretnik yang beberapa kali melanda Indonesia. Tahun 1965 

pernah terjadi satu rumah orang Cina di Karangturi Lasem diserbu karena 

dianggap sebagai bagian dari PKI (Unjiya, M Akrom, 2008:4) namun konflik 

yang dipicu oleh situasi politis itu tidak sampai meluas dan dapat diselesaikan. 

Proses harmoni budaya ini menarik jika digali secara mendalam. Proses 

akulturasi kebudayaan yang terjadi di Desa Karangturi, Karangturi juga memiliki 

keunikan tersendiri yang jarang dijumpai di daerah lainnya. Kebudayaan yang 

berkembang di Desa Karangturi adalah bentuk akulturasi kebudayaan yang 

mampu membentuk sebuah harmoni budaya. Di dalam struktur sosial-budaya 

masyarakat Desa Karangturi kontemporer ditemukan adanya unsur pokok 

budaya; Jawa dan Cina yang terbentuk sebagai hasil dari proses akulturasi dalam 

lintasan waktu yang panjang. Akulturasi itu membentuk identitas kebudayaan 

yang khas yang menjadi bagian penting dari kebudayaan pesisir. 

Dari latarbelakang tersebut ditemukan persamaan dengan penelitian yang 

dilakukan oleh Dewi Prasetyo Susanti, Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri 

Semarang  yang berjudul “Akulturasi Kristen dan Jawa Dalam Tata Ibadah 

Gereja Injili di Tanah Jawa (GITJ) Geneng Mulyo Kecamatan Juwana Kabu 

paten Pati”. pada tahun 2013 menjelaskan bahwa Dusun Geneng Mulyo 
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Kecamatan Juwana  Kabupaten Pati memiliki dua agama dengan persentase 

penduduk yang memeluk agama Islam dan Kristen adalah 70% : 30%. Hasil 

penelitian menunjukkan bahwa secara normatif nilai-nilai dasar yang menjadi 

landasan terbentuknya akulturasi dan toleransi antar umat beragama adalah nilai 

agama dan nilai budaya. masyarakat di Desa Genengmulyo khususnya jemaat di 

Gereja Injili Di tanah Jawa (GITJ). Genengmulyo yang terletak di kecamatan 

Juwana ini yang masih tercermin bahwa kental budaya Jawanya dalam setiap 

peribadahan di Gereja tersebut. Adanya budaya Jawa yang masih bertahan di 

GITJ Genengmulyo menunjukkan bahwa budaya Jawa tidak pernah dihilangkan 

dari pribadi setiap orang kristen Jawa yang memeluk agama kristen dan 

beribadah di gereja tersebut. 

Penelitian tersebut merupakan salah satu penelitian yang relevan dengan 

penelitian yang dilakukan oleh peneliti karena memiliki persaman yaitu 

mengenai akulturasi yang terjadi antara dua kelompok sosial yang berbeda 

budaya dan agama. Sedangkan perbedaan penelitian tersebut dengan penelitian 

ini dengan penelitian tersebut terletak pada subyek penelitiannya, yang mana 

subjek penelitian dalam penelitian ini yaitu akulturasi antar masyarakat Tionghoa 

dengan masyarakat Pribumi di Desa Karangturi, sedengkan dalam penelitian 

tersebut yaitu akulturasi antara Kristen dan Jawa Dalam Tata Ibadah Gereja Injil 

di Tanah Jawa (GITJ). 
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Dari latarbelakang permasalahan diatas peneliti tertarik untuk mengadakan 

penelitian mengenai akulturasi budaya masyarakat Tionghoa dengan masyarakat 

Pribumi di  Desa Karangturi Kecamatan Lasem Kabupaten Rembang. Kesiapan 

yang peneliti maksud disini adalah dalam intern proses berlangsungnya 

akulturasi, faktor pendukung dan penghambat kemudian hasil dari akulturasi 

budaya antara masyarakat etnis Tionghoa dengan Etnis Pribumi. Dan dalam 

penelitian ini, peneliti akan mengambil responden yaitu pemerintah desa, tokoh 

masyarakat yang ada di desa Karangturi dan warga masyarakat desa Karangturi. 

Berdasarkan latarbelakang tersebut maka peneliti tertarik untuk mengkaji lebih 

lanjut tentang “Akulturasi budaya masyarakat Tionghoa dengan masyarakat 

Pribumi di Desa Karangturi Kecamatan Lasem Kabupaten Rembang”. 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, permasalahan yang diangkat 

dalam penelitian ini adalah mengapa akulturasi budaya secara diakronik di Desa 

Karangturi Kecamatan Lasem menghasilkan sebuah harmoni di dalam kehidupan 

masyarakat dan tidak terlihat adanya konflik, dari pertanyaan utama tersebut 

kemudian diuraikan menjadi beberapa sub permasalahan yakni sebagai berikut. 

1. Bagaimana proses terwujudnya akulturasi di Desa Karangturi dalam unsur-

unsur kebudayaan universal? 

2. Faktor pendorong dan penghambat terwujudnya proses akulturasi di Desa 

Karangturi, Kecamatan Lasem? 
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3. Apa hasil dari akulturasi di Desa Karangturi, Kecamatan Lasem? 

C. Tujuan Penelitian 

Penelitian ini dilakukan dengan tujuan sebagai berikut. 

1. Mengetahui proses terwujudnya akulturasi di Desa Karangturi dalam unsur-

unsur kebudayaan universal, Kecamatan Lasem. 

2. Mengetahui faktor apa yang mempermudah dan menghambat terwujudnya 

proses akulturasi di Desa Karangturi, Kecamatan Lasem. 

3. Mengetahui apa hasil dari terwujudnya akulturasi di Desa Karangturi, 

Kecamatan Lasem. 

D. Manfaat Penelitian 

1. Secara teoritis manfaat yang ingin dicapai dalam penelitian adalah sebagai 

berikut. 

a. Hasil Penelitian ini secara teoritis diharapkan memperkaya khasanah 

ilmu Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, khususnya mengenai 

kajian tentang akulturasi budaya yang terjadi antara etnis Tionghoa 

dengan Pribumi. 

b. Diharapkan menjadi referensi, sehingga dapat dibaca oleh siapa saja 

yang berminat untuk mengetahui proses akulturasi yang terjadi antara 

etnis Tionghoa dan Pribumi. 

2. Manfaat Praktis dari penelitian ini. 

a. Bagi Kepala Desa 
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Dapat menjadi masukan bagi kepala desa untuk membuat kebijakan 

menciptakan masyarakat Tionghoa dan Pribumi dalam proses akulturasi 

masyarakat sehingga terwujud persatuan masyarakat. 

b. Bagi Masyarakat 

Penelitian ini diharapkan dapat digunakan masyarakat sebagai 

pengetahuan akan pentingnya akulturasi budaya dalam menciptakan 

lingkungan masyarakat yang harmonis. 

E. Batasan Istilah 

1. Akulturasi Budaya 

Akulturasi budaya adalah proses sosial yang timbul bila suatu kelompok 

manusia dengan suatu kebudayaan tertentu dihadapkan dengan unsur-unsur 

kebudayaan asing, sehingga unsur-unsur kebudayaan asing itu lambat laun 

diterima dan diolah kedalam kebudayaan sendiri tanpa menyebabkan hilangnya 

kepribadian kebudayaan itu.  Misalnya masyarakat pendatang berkomunikasi 

dengan masyarakat setempat dalam acara syukuran secara tidak langsung 

masyarakat pendatang berkomunikasi berdasarkan kebudayaan tertentu milik 

mereka untuk menjalin kerjasama atau mempengaruhi kebudayaan setempat 

tanpa menghilangkan kebudayaan setempat. Kedatangan Etnis Tionghoa di Desa 

Karangturi menyebabkan terjadinya perpaduan tradisi lokal dengan tradisi etnis 

Tionghoa sehingga banyak membawa perubahan dalam perkembangan budaya. 

Terlihat pada wujud akulturasi budaya meliputi yakni arsitektur, batik dan tradisi. 



13 
 

 
 

2. Masyarakat Tionghoa 

Masyarakat Tionghoa adalah sebutan untuk orang-orang keturunan Tionghoa 

yang berasal dari suku bangsa Tiongkok yang tinggal di Indonesia. Kata 

Tionghoa ini sering dipakai untuk mengganti kata China yang memiliki konotasi 

negatif. Kata Tionghoa juga merujuk kepada orang-orang keturunan Tiongkok 

yang tinggal di luar Tiongkok termasuk di Indonesia. 

3. Masyarakat Pribumi 

Masyarakat pribumi adalah masyarakat asli dari suatu wilayah yang lahir 

dan tinggal di suatu wilayah tersebut dengan status orisinal atau tulen sebagai 

kelompok etnis yang diakui sebagai suku bangsa bukan pendatang dari negeri 

lainnya. Masyarakat adalah kesatuan hidup manusia yang yang berinteraksi sesui 

dengan sistem adat-istiadat tertentu yang sifatnya berkesinambungan dan terkait 

oleh suatu rasa identitas bersama. Istilah pribumi lebih dikhususkan kepada 

setiap orang yang terlahir dengan orang tua yang juga lahir di suatu tempat 

tersebut. 

4. Hasil Akulturasi Budaya 

Hasil akulturasi adalah Keberhasilan dari terwujudnya akulturasi budaya 

yang terjadi di masyarakat Desa Karangturi yang multikultur, dimana 

masyarakatnya yang menjunjung tinggi nilai-nilai toleransi dari pluralisme. 

sehingga keberagaman budaya yang berkembang merupakan dinamika sosial, 
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politik dan ekonomi yang pada giliranya membentuk sebuah akulturasi yang 

menghasilkan kebudayaan baru dalam wujud Arsitektur, Batik Tulis, dan Tradisi 

Kenduri. 
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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

A. Akulturasi 

1. Pengertian Akulturasi 

Akulturasi adalah bertemunya dua atau lebih kebudayaan yang berbeda. 

Unsur-unsur budaya yang berbeda itu saling bersentuhan dan saling 

meminjam, tetapi ciri khas masing-masing budaya yang berbeda tidak hilang 

dan tetap dipertahankan keberadaannya (Rangkuti dan Hasibuan, 2000:168). 

Akulturasi di dalam penelitian ini dimaksudkan adalah akulturasi budaya yang 

terjadi pada masyarakat Tionghoa dengan masyarakat Pribumi di Desa 

Karangturi, dimana akulturasi membentuk budaya baru yang berwujud 

Arsitektur, karya eni Batik tulis, dan tradisi Kenduri yang selama ini masih 

ada dikehidupan masyarakat setempat. 

Adapun menurut (Rangkuti dan Hasibuan 2002:169) merupakan suatu 

konsep mengenai proses sosial yang timbul apabila sekelompok manusia 

dengan suatu kebudayaan tertentu dihadapkan pada unsur-unsur dari suatu 

kebudayaan asing sehingga unsur-unsur asing itu lambat laun diterima dan 

diolah ke dalam kebudayaan sendiri, tanpa menyebabkan hilangnya 

kepribadian kebudayaan penerima tersebut. Contohnya adalah kebudayaan 

Barat yang dibawa oleh pemerintah kolonial Belanda ke Nusantara. Bangsa 

Indonesia terpengaruh oleh kebudayaan mereka seperti cara berbusana, 
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makan, dan sebagian seni tari dan musik. Namun kebudayaan Indonesia asli 

tetap hidup dikalangan masyarakat pribumi. 

 

a. Faktor-faktor yang mempengaruhi Akulturasi 

1) Faktor Pendorong 

a. Lokasi atau Tempat Tinggal 

Lokasi tempat tinggal yang saling berdekatan maka hubungan masyarakat 

akan lebih sering melakukan interaksi, sehingga akulturasi budaya mudah 

terwujud. 

b. Perkawinan Campuran 

Melalui perkawinan campuran maka dua kebudayaan yang berbeda akan 

lebih mudah untuk melebur. 

c. Terbukanya Ruang Interaksi 

Melalui ruang interaksi maka dua kebudayaan tersebut akan lebih sering 

berinteraksi dan kemudian masing-masing kebudayaan akan masuk satu sama 

lain sehingga akan lebih mudah mengalami akulturasi. 

2) Faktor Penghambat 

a. Prasangka negatif terhadap individu 

Dengan adanya prasangka negatif terhadap individu yang menjadi 

masalah utama dalam masyarakat, dimana akan menjadi penghambat dalam 

proses terbentuknya akulturasi. 
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B. Masyarakat dan Kebudayaan Jawa 

1. Masyarakat  

Istilah masyarakat berasal dari bahasa Arab “Syaraka” yang berarti ikut 

serta berpartisipasi. Bahasa Arab “Musyaraka” berarti saling bergaul. 

Sedangkan dalam bahasa Inggris dikenal dengan “Society” yang berasal dari 

bahasa latin “Socius” yang artinya kawan. Menurut istilah, masyarakat adalah 

kesatuan hidup manusia yang berinteraksi menurut sistem adat-istiadat 

tertentu yang bersifat kontinyu, dan terikat oleh rasa bersama 

(Koentjaraningrat, 2009: 115-116).  

Masyarakat adalah kesatuan hidup manusia yang berinteraksi sesuai 

dengan sistem adat istiadat tertentu yang sifatnya berkesinambungan dan 

terikat oleh suatu rasa identitas bersama. 

Masyarakat menunjukkan pada warga sebuah desa, kota, suku bangsa. 

Bila anggota-anggota suatu kelompok, baik kelompok besar ataupun 

kelompok kecil hidup bersama sedemikian rupa sehingga merasakan bahwa 

kelompok tersebut dapat memenuhi kepentingan-kepentingan hidup yang 

utama, maka kelompok tadi disebut masyarakat setempat. Atau dengan kata 

lain masyarakat setempat menunjuk pada bagian masyarakat yang bertempat 

tinggal di suatu wilayah (dalam arti geografis) dengan batas-batas tertentu 

dimana faktor utama yang menjadi dasar adalah interaksi yang lebih besar 
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diantara angota-angotanya, dibandingkan dengan penduduk di luar batas 

wilayahnya.  

Ciri-ciri masyarakat antara lain:  

a. Interaksi  

b. Adat istiadat, norma, hukum, aturan-aturan khas yang mnegatur seluruh 

polah tingkah laku warga  

c. Kontinuitas dalam waktu (terdapat kesinambungan)  

d. Rasa identitas yang kuat yang mengikat seluruh warganya  

Unsur-unsur masyarakat meliputi:  

a. Kategori sosial  

Yaitu kesatuan manusia yang terjadi karena ada suatu ciri objektif yang 

dapat dikenakan pada anggotanya. Contohnya umur, pendidikan, dan 

mata pencaharian. 

b. Golongan sosial  

Yaitu kesatuan manusia yang memiliki ciri tertentu sebagai pengikut 

yaitu sistem norma-norma, rasa ientitas sosial dan kesinambungan.  

c. Kelompok sosial  

Yaitu kelompok/group/himpunan. Termasuk kesatuan manusia yang 

hidup bersama dan ada hubgungan timbal balik dan saling 

mempengaruhi. 

Kelompok sosial memiliki syarat, yaitu:  
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a. Anggota kelompok merupakan bagian dari interaksi,  

b. Ada hubungan timbal balik/interaksi,  

c. Ada suatu faktor yang dimiliki bersama misalnya, nasib, ideologi, 

kepentingan, dan tujuan.  

2. Kebudayaan Jawa 

Menurut (Soetomo WE, 2000:16-17) mengungkapkan suku bangsa Jawa 

adalah suku bangsa terbesar di Indonesia. Orang-orang yang termasuk dalam 

suku Jawa berasal dari pulau Jawa, terutama ditemukan di Provinsi Jawa 

tengah dan Jawa Timur. Daerah kebudayaan Jawa sebenarnya sangat luas, 

yaitu meliputi seluruh bagian tengah dan timur dari Pulau Jawa. Tetapi ada 

daerah-daerah yang secara kolektif disebut sebagai darah kejawen. Daerah ini 

meliputi Banyumas, Kedu, Yogyakarta, Surakarta, Madiun, Malang, dan 

Kediri, sedangkan di luar daerah itu disebut pesisir dan Ujung Timur. 

Karkono (dalam Habib, 2004: 11) menjelaskan kebudayaan jawa adalah 

pancaran atau pengejawantahan dari manusia Jawa yang mencakup kemauan, 

cita-cita, ide maupun semangat dalam mencapai kesejahteraan, keselamatan, 

dan lahir batin. Kebudayaan Jawa sudah ada sejak jaman prasejarah. 

Kedatangan kebudayaan Hindhu di Jawa menghasilkan kebudayaan Islam 

Jawa. Kedatangan kebudayaan Barat melahirkan Kebudayan Barat Jawa yang 

cenderung materialistik. 

Dalam wilayah kebudayaan Jawa sendiri dibedakan antara penduduk 

pesisir utara dengan daerah Jawa pedalaman. Di daerah Jawa pesisir lebih 
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banyak dipengaruhi hubungan perdagangan, nelayan, dan pengaruh islam juga 

lebih kuat, sehingga mampu menghasilkan kebudayaan yang khas, yaitu 

”kebudayaan pesisir”. Sedangkan Jawa untuk Jawa pedalaman, sering disebut 

“Jawa Kejawen”, di suatu pusat kebudayaannya berada di Surakarta dan 

Yogyakarta. 

Orang Jawa terkenal sangat bisa bersikap sesuai budaya Jawa yang 

kalem, sopan santun, tidak suka permusuhan dan penuh unggah-ungguh. Nilai 

hormat yang dimiliki masyarakat Jawa dengan menunjukkan sikap urmat atau 

perasaan sungkanyang didasarkan atas pandangan tradisional Kejawen, bahwa 

semua hubungan kemasyarakatan tersusun secara hierarki serta di atas 

kewajiban moral, bahwa memelihara dan menyatakan corak tertib sosial yang 

demikian itupun merupakan suatu kebaikan. Nilai yang kedua adalah rukun, 

ialah determinasi untuk memelihara pernyataan sosial yang harmonis dengan 

memperkecil sebanyak-banyaknya pernyataan konflik sosial dan pribadi 

secara terbuka dalam bentuk apapun (Geertz, 1989: 154). 

Orang-orang Jawa sendiri membedakan dua golongan sosial, yaitu orang 

kecil yang terdiri dari petani dan yang di kota yang berpendapatan rendah. 

Kedua adalah kaum priyayi, yaitu kaum pegawai dan orang-orang intelektual. 

Adapula pembedaan berdasarkan keagamaan, golongan pertama adalah 

abangan, dimana kesadaran dan cara hidupnya lebih ditentukan oleh tradisi-

tradisi Jawa pra-Islam. Golongan kedua adalah Santri, memahami diri sebagai 
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orang islam dan berusaha untuk hidup menurut ajaran agama Islam (Habib, 

2004: 17-18). 

Berdasarkan wujudnya, kebudayaan dapat digolongkan atas dua 

komponen utama, yaitu kebudayaan material dan nonmaterial. Kebudayaan 

material mengacu pada semua ciptaan masyarakat yang nyata dan konkret. 

Termasuk dalam kebudayaan materiil ini adalah temuan-temuan yang 

dihasilkan dari suatu penggalian arkeologi seperti mangkuk tanah liat, 

perhiasan, senjata dan lainnya. Kebudayaan non material adalah ciptaan-

ciptaan abstrak yang diwariskan dari generasi ke generasi, misalnya berupa 

dongeng, cerita rakyat, lagu atau musik, pakaian Jawa dan tarian tadisional 

(dalam Soetomo WE, 2000:18). 

Budaya orang Jawa juga bisa dilihat dari berbagai aspek, salah satu aspek 

yang tak kalah penting sebagai cermin budaya Jawa adalah bahasa dan sastra. 

Keduanya merupakan bentuk ekspresi yang strategis. Bahasa dan sastra 

merupakan produk budaya Jawa. Bahasa menjadi ciri khas orang Jawa, 

apabila bahasa yang digunakan orang Jawa bagus, maka bagus pula tingkat 

kebudayaan (dalam Rangkuti dan Hasibuan, 2002:56). 

Kodiran (dalam Koentjaraningrat, 2002:329) mengungkapkan bahwa 

pada prinsipnya bahasa Jawa ada 2 (dua) macam apabila ditinjau dari 

tingkatannya, yaitu bahasa Jawa Ngoko dan bahasa Jawa Krama. Bahasa Jawa 

Ngoko digunakan pada orang yang sudah dikenal akrab, dan terhadap orang 

yang lebih rendah derajat atau status sosialnya. Sedangkan bahasa Jawa 
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Krama dipergunakan untuk lawan bicara yang belum akrab, tetapi yang 

sebaya dalam umur maupun derajat, dan terhadap orang yang lebih tinggi 

umur serta status sosialnya. 

Murdock (dalam Koentjaraningrat, 1985:17) menyatakan orang Jawa 

termasuk ke dalam golongan sub-keluarga Hesperonesia dari keluarga bahasa 

Melayu Polinesia. Dalam pemakaiannya sebagai sarana komunikasi bahasa 

Jawa memiliki banyak variasi, baik itu didasarkan sifat sosial maupun 

geografisnya. Tiap-tiap daerah memiliki kekhasan dalam berbahasa. 

Meskipun masih dalam satu wilayah yang sama, tak jarang gaya bahasa yang 

digunakan sudah berbeda gaya bahasa yang berbeda-beda tiap-tiap daerah ini 

dinamakan dialek. Bahasa Jawa dalam arti yang sebenarnya dapat dijumpai di 

daerah Jawa Tengah dan Jawa timur. Karena di sini, yang disebut sebagai 

orang Jawa adalah orang-orang yang menggunakan bahasa Jawa sebagai 

bahasa sehari-hari sebagai bahasa ibunya. Bahasa Jawa dialek Solo-Jogja 

dianggap sebagai bahasa Jawa standar. Disamping itu terdapat sejumlah 

dialek bahasa Jawa, namun secara umum terdiri dari dua, yaitu kulonan dan 

timuran. Kulonan dituturkan di bagian barat Jawa Tengah, terdiri atas dialek 

Banyumasan dan dialek Tegal; dialek ini memiliki pengucapan yang cukup 

berbeda dengan bahasa jawa standar. Dialek timuran dituturkan dibagian 

timur Jawa Tengah, diantaranya terdiri atas dialek Solo, dialek Semarang. 

Mulyana & Jalaluddin (2009: 382) menyatakan bentuk-bentuk bahasa 

yang berbeda tetapi cukup besar persamaannya sehingga dapat saling 
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dipahami tersebut lebih sering dikenal dengan dialek. Adanya perbedaan 

dialek seperti ini bisa disebabkan oleh berbagai faktor misalnya geografis, 

sosial, ekonomi, dan faktor lainnya. Dijelaskan pula bahwa tidak hanya dalam 

bentuk lisan, tetapi juga dapat dilakukan dalam bentuk gerakan-gerakan, 

seperti yang dinyatakan (Mulyana & Jalaluddin, 2009:368) bahwa sistem 

komunikasi dapat juga menggunakan gerakan atau sering kinestika. Terkait 

dengan penggunaan bahasa  dijelaskan pula bahwa anak cenderung 

mempunyai kemampuan yang menakjubkan dalam penguasaan bahasa 

daripada orang dewasa (Mulyana & Jalaluddin, 2009:86). 

C. Masyarakat Etnis Tionghoa 

1. Pengertian Etnis Tionghoa 

Secara historis, orang-orang yang ada di Indonesia terdiri dari beberapa 

suku bangsa yang berasal dari dua provinsi yaitu Fukien dan Kwangtung. Di 

dalamnya terdapat empat bahasa yaitu Hokkien, Te Ochiu, Hakka, dan Kanton 

yang memiliki perbedaan yang tinggi. Para imigran tionghoa mulai 

berdatangan ke Indonesia sejak abad ke 16 sampai ke 19 (dalam Kinasih, 

2007:83). Sejarah tradisi china atau tionghoa yang sangat tua dan besar 

menimbulkan anggapan bahwa Negara china adalah merupakan pusat dan 

pusar budaya dunia. Disebut sebagai Negara tengah (middle kingdom). 

Sedangkan Negara-negara lain dianggap sebagai Negara-negara pinggiran 

dengan budaya yang inferior. Asumsi ini menempatkan orang Cina dengan 

tradisi budayanya yang lestari dan teratur sebagai bangsa yang paling unggul, 
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beradap dan berbudaya dengan sopan santunya yang tinggi. Sedang bangsa-

bangsa lain dianggap tidak beradab, liar, inferior. 

2. Kebudayaan etnis Tionghoa 

Di Indonesia sendiri, budaya Tionghoa sudah mempengaruhi kehidupan 

masyarakat Nusantara jauh sebelum Republik Indonesia ada. Interaksi yang 

berlangsung selama ratusan tahun, tak pelak menyebabkan budaya Tionghoa 

meresap erat dalam kehidupan masyarakat Indonesia. Tengok saja pakaian 

Madura, batik-batik utara Jawa, teknologi setrika, Sisingaan di Jawa Barat, pis 

bolong (mata uang Tiongkok kuno yang bolong di tengah) dalam ritual 

sembayang agama Hindu di Bali, teknologi membuat berbagai makanan 

seperti mie, bakso dan tahu, cara membajak sawah dengan sapi, petasan, 

bedug, dan lain sebagainya. Melihat pengaruh budaya Tionghoa dan 

kontribusinya dalam budaya lokal nusantara, etnis Tionghoa tidak bisa disebut 

sebagai bangsa asing di negeri ini. 

Kebudayaan Tionghoa sendiri bukanlah kebudayaan homogen, melainkan 

merupakan gabungan dari berbagai suku bangsa yang bersatu membentuk 

kebudayaan China. Suku bangsa yang mendominasi peradaban China selalu 

berganti-ganti disesuaikan dengan dinasti yang berkuasa di China. Walaupun 

demikian, keseluruhan dinasti yang pernah berkuasa di China beserta seluruh 

suku bangsa yang ada di China memberikan sumbangan yang memperkaya 

kebudayaan China sebagai satu kesatuan.  
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Kebudayaan etnis Tionghoa  sama seperti kebudayaan China, yang 

merupakan kebudayaan heterogen. Etnis Tionghoa di Indonesia terdiri atas 

beragam suku, akan tetapi mereka semua menggabungkan diri dalam wadah 

kesatuan etnis Tionghoa. Kebudayaan etnis Tionghoa sendiri telah 

berasimilasi dengan kebudayaan Indonesia, namun corak khas dari 

kebudayaan etnis Tionghoa yang bersumber dari kebudayaan China tetap 

melekat erat. Berikut adalah contoh dari kebudayaan etnis Tionghoa dalam 

Suku dan Budaya berdagang etnis Tionghoa yang sangat melekat : 

a. Suku Tionghoa dan Budaya Berdagang 

Budaya berdagang adalah hasil karya, cipta, dan rasa manusia dalam 

kegiatan jual beli, yakni dimana penjual menawarkan produk yang 

dijualnya kepada pembeli. Dalam hal ini, budaya meliputi kaidah-kaidah, 

nilai-nilai, ajaran, teori, dan aturan aturan yang membentuk dan terwujud 

dalam perilaku manusia. 

Hopeng, Hongsui dan Hokki. Ketiga nilai tradisional Tionghoa ini 

sangat berpengaruh baik dalam kehidupan sosial maupun aktivitas 

ekonomi dimanapun mereka berada. Ketiga nilai ini merupakan 

kepercayaan dan mitos yang diyakini orang Tionghoa dalam menjalankan 

kehidupan dan berbagai usaha yang mereka tekuni. Melihat secara jernih 

nilai-nilai dalam praktek bisnis Tionghoa ini akan menunjukkan betapa 

suatu nilai kebudayaan bisa berperan dalam siasat ekonomi politik dan 

mampu menunjukkan hasil yang luar biasa. 
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b. Hopeng 

Hopeng adalah cara untuk menjaga hubungan baik dengan relasi 

bisnis. Bagi orang Tionghoa, hubungan dengan relasi sangat penting. 

Sebagian besar usaha orang Tionghoa berasal dari keluarga atau teman-

teman dekat. Sebagaimana ditulis Vleming, peneliti mengenai perilaku 

dagang masyarakat Tionghoa di Hindia Belanda sebelum kemerdekaan, 

“Selama berabad-abad bangsa Tionghoa mempunyai pandangan bahwa 

individu adalah sebagian dari keluarga, keluarga bagian dari klan, dan 

klan merupakan bagian dari bangsa. Oleh karena itu, dapat dimengerti 

mengapa dalam berdagang pengusaha Tionghoa selalu bermitra dengan 

anggota keluarga dan sahabatnya.” 

Bentuk usaha perkongsian (hui) tumbuh subur di kalangan Tionghoa 

karena dianggap sebagai bentuk yang paling tepat untuk mewadahi 

kepentingan ekonomi keluarga, klan, atau bahkan bangsa. Tujuan orang 

Tionghoa dalam mengepalai suatu kongsi atau perseroan adalah untuk 

menggalang kerja sama dengan sesama anggota keluarga atau kawan 

dekat mereka. Hopeng dalam hal ini berkisar seputar relasi keluarga, 

suku, dan bangsa. 

c. Hongsui 

Kepercayaan terhadap hongsui adalah kepercayaan pada faktor-faktor 

alamiah yang menunjang nasib baik dan buruk manusia. Hongsui 

menunjukkan bidang atau wilayah yang sesuai dengan keberuntungan, 
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baik dalam kehidupan sehari-hari maupun peruntungan perdagangan. 

Misalnya, peruntungan sebuah rumah memerlukan perhitungan rumit dari 

para ahli hongsui agar rumah tersebut membawa rejeki bagi yang 

menempatinya. Dengan teori geomancy, keberadaan sebuah tempat 

disesuaikan dengan waktu dan suasana. 

d. Hokki 

Nilai yang satu ini masih memiliki kaitan dengan unsur hongsui. 

Hokki merupakan peruntungan nasib baik. Para pengusaha Tionghoa 

memegang suatu konsep pengelolaan resiko yang dilandasi dengan 

melakukan suatu pengelolaan nasib atau takdir melalui hongsui, sehingga 

terlihat bahwa hokki ini tidak terpaku pada sikap fatalistik. Hokki lebih 

dipersepsikan bagaimana menyiasati nasib agar selalu mendapat nasib 

baik dan keuntungan. 

Sistem yang dianut oleh pengusaha dan pedagang Tionghoa di 

Indonesia, berakar kuat pada sistem kongsi. Kongsi adalah suatu 

permufakatan antara dua orang atau lebih untuk melakukan usaha secara 

bersama dengan tujuan menikmati secara bersama manfaat / keuntungan 

yang diperoleh dari usaha itu. Titik berat tujuan kongsi tersebut bagi 

masyarakat Tionghoa adalah menumbuhkembangkan kehidupan 

perekonomiannya. Kongsi dilakukan antar keluarga, masyarakat sekitar, 

atau dengan para pejabat demi menjaga keamanan dan kelancaran 

usahanya. Misalnya, masyarakat Tionghoa menjalin hubungan dengan 
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penguasa, baik kolonial atau pribumi. Hubungan ini terjadi karena 

kesamaan kepentingan, dimana pedagang Tionghoa memerlukan 

perlindungan dari hukum dan pesaing dagang mereka, sementara 

penguasa membutuhkan uang untuk menjaga prestise sosial mereka. 

Hubungan saling membutuhkan ini yang dijaga oleh orang Tionghoa agar 

mereka bisa memanfaatkannya untuk mengembangkan aktivitas ekonomi 

mereka. 

Etos kerja masyarakat Tionghoa adalah etos yang luar biasa. Sejak 

kecil warga keturunan di Indonesia selalu diajarkan untuk tahu diri karena 

mereka merupakan kaum minoritas, sehingga dalam bertindak tidak boleh 

terlalu menonjol atau berlebihan meminta bantuan kepada orang lain. 

Dalam pekerjaan, masyarakat Tionghoa harus mampu menguasai banyak 

jenis pekerjaan, mulai dari yang paling mudah hingga yang paling sulit. 

Mereka menanamkan suatu ideologi bahwa setiap usaha / pekerjaan tidak 

selalu permanen, seperti layaknya roda berputar, suatu saat di atas, lain 

waktu di bawah. Modal bagi masyarakat Tionghoa bukan berupa uang 

saja, tapi juga berupa keterampilan, semangat, dan kepercayaan dari 

relasi, yang kesemuanya itu akan membuahkan suatu hasil. Ajaran 

Konfusianisme atau Kong Hu Chu sangat berpengaruh dalam membentuk 

perilaku dagang atau bisnis masyarakat Tionghoa. 
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3. Agama Etnis Tionghoa 

Dalam hal agama, sebagian besar masyarakat etnis Tioghoa menganut 

agama Budha, Tridharma, dan agama Konghucu. Ada juga yang beragama 

Khatolik dan Kristen. Belakangan ini jumlah etnis Tionghoa yang memeluk 

agama Islam bertambah. Masyarakat Tionghoa yang tinggal sebagai warga 

negara indonesia keturunan dalam kehidupan sosialnya terbukti memiliki 

karakteristik sosial yang religius. Semua itu dibuktikan etnik Tionghoa 

memegang teguh ajaran-ajaran agamanya dan selalu mempertahankan tradisi 

kebudayaannya. Karakter lain yang dapat kita lihat adalah dari segi etos kerja 

yang tinggi. Hal tersebut yang menjadikan orang tionghoa menjadi banyak 

yang sukses dalam berbagai hal. Dari mulai perdagangan, mengatur usaha, 

mengelola usaha. Maka dari itu orang Tionghoa di Indonesia mempunyai 

banyak relasi dari kalangan pegawai, pengusaha, sampai kalangan buruh. 

Semua itu dapat dibuktikan dalam menjalankan setiap bisnisnya di Indonesia 

(Suryadinata, 2002:160) 

Belakangan ini jumlah etnis Tionghoa yang memeluk agama Islam 

bertambah. Hal itu terjadi karena proses perikahan, dimana orang laki-laki 

Tionghoa tertarik untuk menikah dengan orang Jawa yang beragama Islam. 

Dengan begitu orang Tionghoa yang semula beragama konghucu berpindah 

menjadi agama Islam. Banyak juga orang Tionghoa saat ini yang masih muda-

muda dibebaskan orangtuanya untuk memilih agama, dan kebanyakan 

memilih untuk beragama Kristen dan Katholik.  
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4. Identitas Etnis Tionghoa 

Identitas etnis Tionghoa atau etnis-etnis lain umumnya bisa dengan 

mudah dikenal dari segi penampilan fisik atau nama yang disandangnya, 

selain itu juga bahasa dan adat-istiadat yang dipegangnya. Mata sipit, berkulit 

putih atau kuning langsat merupakan cir-ciri fisik umum orang Tionghoa. 

Liem Swie King, Soe Hok Gie, dan Oei Tjoe Tat merupakan nama-nama yang 

juga khas menunjukkan identitas etnis Tionghoa akan tetapi, dalam tataran 

yang lebih dalam ke-Tionghoa-an seharusnya juga tergambar pada kondisi riil 

yang mencerminkan kondisi idealis identitas kaum Tionghoa (Kinasih, 

2007:139).  

Bangsa Cina yang menetap di Jawa sampai pada akhir abad 18 kurang 

lebih sejumlah 100.000 orang, sehingga cenderung membentuk suatu 

kelompok tersendiri sebagai suatu identitas. Jati diri orang Tionghoa diperkuat 

dalam suatu kebudayaan yang berbeda, misalnya terlihat dari adanya 

bangunan klenteng yang berfungsi sebagai lambang identitas budaya. 

Berdirinya suatu klenteng dalam suatu komunitas di Jawa menunjukkan 

sebagai penegasan adanya pemukiman Cina.  

Orang Tionghoa mengalami proses yang telah melahirkan budaya 

peranakan atau budaya babah. Kebijakan Negara terhadap orang Tionghoa 

selama orde baru terus-menerus dipolotisir. Kebijakan periode parlementer 
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hingga reformasi, identitas dan budaya Tionghoa di Indonesia tidak 

mengasimilasi orang-orang Tionghoa dalam jajaran “penduduk asli 

Indonesia” sebagai kelompok. Seiring dengan runtuhnya orde baru, perubahan 

sosial dan politik telah memberikan peluang bagi tumbuhnya pluralism 

kebudayaan. Orang Tionghoa ahirnya dapat diterima oleh masyarakat.  

5. Karakteristik Etnis Tionghoa 

Orang Tionghoa pada generasi pertama yang disebut sinkeh masih 

memegang erat tradisi kebudayaanya, terutama bagi orang Tionghoa kaya 

masih memperlihatkan adanya kebiasaan mereka untuk mempertahankan 

bentuk arsitektur rumah bergaya Tionghoa, medatangkan guru Cina bagi 

anak-anak mereka dan berusaha mengirimkan jenazah ke negeri Cina.  

Kondisi tersebut berbeda dengan orang Tionghoa peranakan. Sebagian 

besar diantara mereka memakai bahasa ibunya dan hanya sekali-kali 

mempertahankan kesetiaan pada budaya leluhurnya. Masyarakat etnis 

Tionghoa yang tinggal menetap sebagai warga Negara Indonesia keturunan 

dalam kehidupan sosialnya terbukti memiliki karakteristik sosial yang 

religious. Semua itu dibuktikan etnis Tionghoa memegang teguh ajaran-ajaran 

agamanya dan selalu mempertahankan tradisi kebudayaannya. Karakter yang 

dapat dilihat dari masyarakat etnis Tionghoa adalah dalam etos kerja yang 

tinggi itu menjadikan masyarakat etnis Tionghoa sukses dalam segala hal. 
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Maka tidak heran jika masyarakat etnis Tionghoa mempunyai banyak usaha 

industri, dan mempunyai banyak pegawai, pengusaha, sampai kalangan buruh. 

Semua itu dapat dibuktikan dari aspek ekonominya. Menurut Suryadinata 

(2002: 201), sukses orang Tionghoa dalam bidang ekonomi terletak pada 

faktor-faktor kebudayaan yaitu konghucuisme dan ras.  

Strata sosial masyarakat etnis Tionghoa di Jawa sangat unggul bahkan 

mengungguli orang Jawa, karena masysarakat etnis Tionghoa memegang 

teguh ajaran kebudayaan asli mereka yang dinamakan konghucuisme. Pada 

hakikatnya ajaran konghucuisme adalah ajaran politik elitis. Elitis itu 

berwenang untuk memerintah karena mereka pintah dan bermoral, ketimbang 

dengan rakyat jelata. Semua itu sudah ada di stratifikasi sosial konghucuisme, 

dimana lapisan paling atas adalah lapisan orang terpelajar, kedua adalah 

lapisan petani, ketiga adalah lapisan tukang dan buruh, dan lapisan terbawah 

adalah lapisan pedagang yang hanya mementingkan keuntungan dan kurang 

bermoral dipandang dari pandangan konghucu. Hal itu lah yang juga 

menjadikan semangat para etnis Tionghoa, untuk semangat berkerja. 

D. Tiga Wujud dan Unsur-unsur Kebudayaan Universal 

1. Tiga Wujud Kebudayaan 

Manusia dan kebudayaan adalah satu kesatuan yang terpisahkan. Kata 

kebudayaan berasal dari bahasa sansekerta “budhayah” yang merupakan 
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bentuk jamak dari “buddhi” yang berarti “akal”. Spredley dalam 

Koentjaraningrat (2009: 146) menyatakan kebudayaan merupakan sistem 

pengetahuan yang dapat diperoleh melalui proses belajar, yang digunakan 

untuk menginteprestasikan pengalaman sehingga melahirkan tingkah laku 

seseorang. 

Koentjaraningrat (2000: 180) menyatakan bahwa menurut ilmu 

antropologi, kebudayaan adalah keseluruhan sistem gagasan, tindakan dan 

hasil karya manusia dalam rangka kehidupan masyarakat yang dijadikan milik 

diri manusia dengan belajar. Hal tersebut berarti bahwa hampir seluruh 

tidakan manusia adalah :kebudayaan” karena hanya sedikit tindakan manusia 

dalam rangka kehidupan masyarakat yang tidak perlu dibiasakan dengan 

belajar.  

Parsons (dalam Koentaraningrat 2000: 186) mengungkapkan bahwa 

kebudayaan dapat diwujudkan ke dalam tiga wujud, yaitu: 

a. Wujud kebudayaan sebagai suatu kompleks dari ide-ide gagasan, nilai-

nilai, norma-norma, dan sebagainya 

b. Wujud kebudayaan sebagai uatu kompleks aktivitas serta tindakan 

berpola dari manusia dalam masyarakat  

c. Wujud kebudayaan sebagai benda-benda hasil karya manusia  
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2. Unsur-unsur Kebudayaan Universal 

Para sarjana antropologi yang biasa menanggapi kebudayaan (misalnya 

kebudayaan Minangkabau, kebudayaan Bali, atau kebudayaan Jawa) sebagai 

suatu keseluruhan yang terintegrasi, ketika hendak menganalisis membagi 

keseluruhan itu ke dalam unsur-unsur besar yang disebut “unsur-unsur 

kebudayaan universal”. Istilah universal itu menunjukkan bahwa unsur-unsur 

tadi bersifat universal, jadi unsur-unsur tadi ada dan bisa didapatkan di dalam 

semua kebudayaan dari semua bangsa di mana pun di dunia. Mengenai 

definisi cultural universal itu, ada beberapa pandangan yang berbeda di antara 

para sarjana antropologi. Berbagai pandangan yang berbeda itu serta alasan 

perbedaannya diuraikan oleh C. Kluckhohn dalam sebuah karangan berjudul 

Universal Categories of Culture (Koentjaraningrat, 2009:165). 

Dengan mengambil sari dari berbagai kerangka tentang unsur-unsur 

kebudayaan universal yang disusun oleh beberapa sarjana antropologi dapat 

ditemukan pada semua bangsa di dunia. Ketujuh unsure yang dapat kita sebut 

sebagai isi pokok dari tiap kebudayaan di dunia itu adalah : 

a. Bahasa 

b. Sistem pengetahuan 

c. Organisasi sosial 

d. Sistem peralatan hidup dan teknologi 

e. Sistem mata pencaharian hidup 

f. Sistem religi 
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g. Kesenian 

Tiap-tiap unsur kebudayaan universal sudah tentu juga menjelma dalam 

ketiga wujud kebudayaan yang terurai di atas, yaitu wujudnya berupa sistem 

budaya, berupa system sosial, dan unsur-unsur kebudayaan fisik. Dengan 

demikian, dari tujuh unsur kebudayaan universal tersebut dalam penelitian ini 

dapat diambil 4 unsur yang digunakan untuk penelitian, yaitu unsur organisasi 

sosial, sistem peralatan hidup dan teknologi, sistem religi, dan Kesenian yang 

mempunyai wujud masing-masing. 
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E. Kerangka Berpikir 

Akulturasi merupakan solusi terbaik untuk menjaga persatuan Bangsa 

Indonesia. Kelahiran kelompok sosial merupakan sebuah keniscayaan dalam 

masyarakat majemuk. Keberagaman tersebut memiliki dampak negatife yang 

menimbulkan permasalahan di masyarakat, seperti: primordial kelompok, 

perbedaan pandangan dan konflik kelompok. Pencapaian akulturasi dipengaruhi 

oleh faktor pendukung dan faktor penghambat, apabila akulturasi dapat terwujud 

maka Bhinneka Tunggal Ika sudah terealisasikan di lingkungan masyarakat 

tersebut. 

Masyarakat Desa Karangturi Kecamatan Lasem Kabupaten Rembang 

terdapat dua Kelompok Sosial yang memiliki perbedaan kebudayaan yaitu 

masyarakat Tionghoa dengan masyarakat Pribumi. Dari dua kelompok 

masyarakat yang berbeda kebudayaan tersebut maka akan terjadi akulturasi 

dalam masyarakat Desa Karangturi, kemudian dalam proses terjadinya akulturasi 

dipengaruhi oleh dua faktor yaitu pendukung dan penghambat. Akulturasi yang 

terbentuk dari dua kelompok masyarakat yang berbeda kebudayaan tersebut 

kemudian melahirkan wujud akulturasi yang berupa arsitektur, batik, dan tradisi. 

Dari situlah peneliti menggunakan kerangka berpikir sebagai berikut: 
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Bagan 1. Kerangka berfikir 

 

 

 

 

 

Masyarakat Desa Karangturi 
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Pendukung Penghambat 

Wujud Akulturasi 
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BAB V 

PENUTUP 

A. Simpulan 

Simpulan dari hasil pembahasan tentang Akulturasi Budaya Masyarakat 

Tionghoa dengan Masyarakat Pribumi Di Desa Karangturi Kecamatan Lasem 

Kabupaten Rembang adalah sebagai berikut. 

1. Proses akulturasi di Desa Karangturi dalam unsur-unsur kebudayaan 

universal terlihat dari terwujudnya akulturasi di Desa Karangturi dalam 

unsur-unsur kebudayaan universal yang berjalan dengan baik dalam kegiatan 

sehari-hari antar warga masyarakat. Sistem kemasyarakatan atau organisasi 

sosial merupakan sekelompok masyarakat yang anggotanya merasa satu 

dengan sesamanya, kekerabatan, kenegaraan, kesatuan hidup dan 

perkumpulan. Hal tersebut tentu tergambar dalam pola kehidupan 

masyarakat Karangturi yang telah tertata sejenak nenek moyang. Berbagai 

nilai luhur kehidupan adalah warisan nenek moyang yang adi luhung. Dan 

semua itu dapat kita lihat wujud nyatanya. Salah satunya adalah pola hidup 

kerjasama ini dapat kita temukan pada kerja gotong royong yang banyak 

diterapkan dalam masyarakat Karangturi. Masyarakat sangat memegang 

teguh pepatah yang mengatakan: ringan sama dijinjing, berat sama dipikul. 

Warga di sini tidak memandang bulu, mau orang Tionghoa, orang Jawa, 
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orang Arab, kalau kenal dan bertetangga, bila mereka membutuhkan 

pertolongan atau sedang kesusahan, warga Pribumi pasti datang menolong. 

Hubungan masyarakat Tionghoa dengan masyarakat pribumi dalam proses 

terwujudnya Akulturasi Budaya di Desa Karangturi dapat terlihat dari 

interaksi antara warga terjalin secara interaktif yang saling melengkapi dan 

terjadi setiap hari antara masyarakat Tionghoa dengan masyarakat Jawa yang 

hidup bermasyarakat. Proses akulturasi budaya yang terjalin melalui 

aktivitas sehari-hari yang terjadi di tempat-tempat publik dimana masyarakat 

dapat bertemu secara informal dan menjalin interaksi secara lebih intensif. 

Di dalamnya, berbagai etnis dapat belajar berkomunikasi dengan cara lebih 

dapat diterima secara umum di suatu sisi, dan setiap etnis pun di satu sisi 

belajar untuk menerima perbedaan-perbedaan yang dimiliki oleh kelompok 

lainnya, yang kemudian dapat melebur sehingga terwujud akulturasi budaya. 

2. Dalam proses terwujudnya akulturasi budaya masyarakat Tionghoa dengan 

masyarakat Pribumi di Desa Karangturi tentu tidak akan lepas dari faktor 

pendorong dan faktor penghambat. Faktor pendorong dalam proses 

terwujudnya akulturasi budaya masyarakat Tionghoa dengan masyarakat 

pribumi tersebut ada tiga faktor yaitu lokasi tempat tinggal, dimana lokasi 

tempat tinggl mereka yang saling berdekatan maka akan sering melakukan 

kontak sosial sehingga dalam proses terwujudnya akulturasi budaya lebih 

mudah terjadi. Kemudian yang kedua perkawinan campuran, dengan 

terjadinya perkawinan campuran antara etnis Tionghoa dengan pribumi 
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maka kedua budaya yang berbeda akan dengan mudaht melebur menjadi 

satu dan menghasilkan budaya baru tanpa menghilangkan budaya asli 

masing-masing. Lalu yang ketiga adalah terbukanya ruang interaksi dalam 

proses akulturasi budaya antara masyarakat Tionghoa dengan pribumi. 

Dengan terbukanya ruang interaksi itulah terjalin kontak sosial antar 

etnis yang berbeda, dalam proses kontak sosial tersebut maka unsur-unsur 

budaya dari masing-masing akan dengan mudah terserap sehingga terwujud 

akulturasi budaya. Selain faktor pendorong tentu tidak lepas dari faktor 

penghambat dalam proses akulturasi budaya, yaitu prasangka negatif. 

Prasangka dapat menjadi salah satu rintangan atau hambatan dalam proses 

terwujudnya akulturasi budaya, karena orang yang berprasangka belum apa-

apa sudah bersikap curiga dan menentang orang yang hendak berinteraksi 

dengannya. Akan tetapi persoalan ini bisa terselesaikan dengan cara 

musyawarah dan komunikasi yang baik antara kedua belah pihak sehingga 

persoalan tidak terlalu menjadi melebar yang dapat mengakibatkan 

hubungan yang kurang harmonis dalam interaksi antara warga baik etnis 

keturunan Tionghoa dengan etnis pribumi. 

3. Hasil akulturasi budaya yang terwujud adalah dalam wujud arsitektur 

bangunan yang banyak berdiri di Karangturi seperti rumah, pos kampling 

selain itu juga dalam wujud Ritual atau Tradisi yang biasa dilaksanakan oleh 

warga Karangturi, kemudian ada juga dalam wujud karya seni Batik Tulis 

yang mempunyai motif khas. Keberhasilan terwujudnya hasil akulturasi 
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budaya tidak lepas dari masyarakat desa Karangturi yang multikultur, 

dimana masyarakatnya yang menjunjung tinggi nilai-nilai toleransi dari 

pluralisme. Interaksi antara warga Tiongho dan Pribumi yang terjalin  cukup 

lama. Hubungan dan interaksi antaretnis itu berjalan secara dinamis. 

Keberagaman budaya yang berkembang merupakan dinamika sosial, politik 

dan ekonomi yang pada giliranya membentuk sebuah akulturasi, harmoni, 

dan kohesi sosial di Karangturi. Interaksi tersebut dalam bidang budaya 

melahirkan sebuah akulturasi budaya. 

B. Saran 

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, penulis dapat memberikan 

saran, sebagai berikut. 

1. Masyarakat keturunan Tionghoa dan masyarakat pribumi, dalam hidup 

bermasyarakat di lingkungan yang sama harus menjaga hubungan dan 

harmonisasi antar warga baik dengan keturunan Tionghoa maupun Pribumi 

dengan baik dan mengajarkan kepada generasi penerus untuk saling 

menghormati meski berbeda etnis serta mengingatkan dan memberikan 

masukan agar bisa mengendalikan diri agar tidak menjurus ke konflik, 

pentingnya interaksi dan komunikasi melalui gotong-royong atas dasar 

saling membutuhkan dan mencoba menambah kegiatan yang melibatkan 

seluruh masyarakat agar tercipta kerukunan,  meminimalisir terjadinya 

masalah, dan menyelesaikan masalah yang ada dengan kekeluargaan duduk 

bersama-sama. 
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2. Warga atau Tokoh desa Karangturi harus berusaha  menjaga budaya yang 

ada yaitu dengan  tidak berprasangka negatif kepada sesama warga, dan 

berfikirlah positif dan belajar untuk saling menghormati dan lebih 

menanamkan rasa kekeluarga terhadap sesama Tokoh maupun sesama warga 

yang lain, sehingga proses akulturasi yang sudah berlangsung selama ini 

tidak terhenti dikemudian hari. 

3. Masyarakat desa Karangturi diharapkan dapat terus menjaga budaya yang 

terbentuk dari proses akulturasi baik yang terbentuk sejak peninggalan 

pendahulu mereka maupun sekarang yang berwujud bangunan kuno seperti 

rumah khas Karangturi, kemudian meneruskan tradisi  dan karya seni seperti 

membatik yang ada selama ini agar tidak hilang seiring berkembangnya 

jaman, sehingga hasil dari akulturasi budaya dapat tetap dilestarikan.  
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