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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

2.1 Tentang Film 

 Van Zoest menyatakan bahwa film dibangun dengan tanda semata-mata. 

Secara umum film merupakan pelibatan bentuk simbol visual dan linguistik 

untuk mengodekan pesan yang ingin disampaikan (Sobur, 2003:131).Film 

sama seperti media seni lain dalam mengkomunikasikan maksudnya karena 

film adalah sebuah media komunikasi yakni media komunikasi massa. Sama 

seperti puisi, film mengkomunikasikan malalui perumpamaan, metafor, dan 

simbol (Boggs, 2008: 3). Tanda-tanda itu masuk menjadi suatu sistem tanda 

dan bekerja sama untuk mencapai efek yang diharapkan. Secara historis film 

pertama ada dan berkembang sejak ditemukannya kamera pada 1890-an oleh 

Lumiere bersaudara. Namun bukan ini titik pertama dari sebuah pertunjukan 

dan studi film. Konsep bercerita sebenarnya sudah ada sejak jaman dahulu 

melalui banyak hal seperti drama, lukisan, relief dsb. Jadi sebenarnya  kamera 

dan film adalah media. Media untuk menangkap gambar pada realitas ataupun 

adegan rekaan dan hanya sampai itu saja. Namun hal penting dari film dan 

apa yang ditangkap oleh kamera adalah tujuannya. Tujuan yang berbeda-beda 

ini menunjukkan betapa dalam film, sebuah ideologi; latar belakang ekonomi; 

aspek sosial-budaya; serta pandangan politik bisa masuk dalam karya film. 

 Karena termasuk dari media komunikasi massa, film mampu menjangkau 

berbagai macam segmen penonton sebagi penerima pesan. Dan dari sekian 
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banyaknya tanda-tanda yang membentuk film, simbol beserta 

pemaknaanyang termasuk cukup mudah diantisipasi penonton sebagai 

penerima pesan dalam sebuah film adalah aspek sosial dan budaya.Karena 

aspek budaya dan sosial sangat mudah terpampang lewat simbol-simbol yang 

berupa adegan-adegan yang muncul, lewat bahasa yang tokoh gunakan, 

pakaian yang dikenakan adegan, lingkungan dimana tokoh itu berada, atau 

banyak hal eksplisit yang nampak dalam sebuah layar. Dengan seluruh 

gambar yang eksplisit tersebut maka penonton akan mudah memahami dan 

langsung tersambung dengan pengalaman atau pengetahuan yang ia miliki 

tentang suatu budaya atau keadaan sosial tertentu. Dalam sebuah film, 

struktur sosial dan budaya banyak dianggap sebagai sebuah refleksi dari 

masyarakat yang ada dalam dunia nyata (dunia di luar film). Hal ini 

disebabkan oleh anggapan bahwa film selalu bertautan dengan nilai-nilai 

kehidupan masyarakat yang ada. Film selalu dipandang sebagai cerminan-

cerminan yang memantulkan kepercayaan-kepercayaan dan norma-norma 

masyarakat yang ada. 

 Hal ini ditolak oleh Graeme Turner. Ia menganggap hal ini terlalu 

menyederhanakan posisi film dan masyarakat. Turner berpendapat jika film 

adalah representasi dari masyarakat, bukan sekedar refleksi dari masyarakat. 

Film tidak sekedar „memindahkan‟ atau „menggeser‟ realitas dan apa yang 

ada ke dalam sebuah film, namun film „menghadirkan kembali‟ realitas yang 

ada dalam masyarakat dengan kode-kode, bentuk-bentuk, konvensi-konvensi 

serta ideologi dan menghimpunnya dalam sebuah film (Sobur, 2003:127). 
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 Sedangkan untuk Indonesia sendiri maka jika dilacak pada sejarah film 

pertama yang dibuat dan diakui sebagai film Indonesia pertama diproduksi 

pada 1926. Keragaman budaya dan etnis di Indonesia pada saat itu menarik 

minat orang asing untuk membuat film tentang legenda dan cerita khas 

Indonesia. Keragaman ini bukannya tidak ingin diangkat sebagai sebuah film 

oleh pribumi Indonesia, namun keadaan Indonesia (dulu Hindia Belanda) 

yang belum merdeka dan masih pada era perjuangan membuat pribumi lebih 

memfokuskan diri untuk berjuang melawan penjajah dulu. Baru pada 

beberapa tahun selanjutnya pribumi dan dibantu dengan produser-produser 

Tionghoa mampu membuat film sendiri. Tema-tema serta cerita yang sering 

diangkat dalam pembuatan film pada masa sampai era pasca kemerdekaan 

banyak didominasi oleh cerita legenda (Sunda, Jawa, Tionghoa dll), mitos-

mitos, perjuangan serta kisah cinta yang berbeda kasta (beda kasta, beda 

suku, cinta terlarang, dll). Hingga akhirnya pada saat ini banyak pembuat film 

yang memproduksi sebuah film dengan berbagai tema dan konsep yang 

berbeda-beda dan lebih bebas dikarenakan akses pendidikan pembuatan film 

yang mudah dan akses untuk menonton film yang sangat mudah. 

 

2.2 Film dalam Pandangan Paradigma Kritis 

Sebuah paradigma hadir untuk membantu manusia dalam memandang 

realitas. Guba menerangkan bahwa paradigma adalah serangkaian keyakinan 

dasar yang membimbing tindakan (Denzin & Lincoln, 1997:123), dimana ia 

adalah konstruksi manusia. Dan di dalam ilmu sosial, paradigma kritis hadir 

sebagai upaya alternatif dalam memandang realitas di sekitar selain 



10 
 

paradigma positivis dan interpretif. Secara ontologis, paradigma kritis 

memandang realitas yang ada dibentuk oleh faktor-faktor yang banyak. Ia 

dibentuk oleh faktor sosial, politik, budaya, gender, ekonomi yang lama 

kelamaan akan mengkristal ke dalam serangkaian struktur yang secara tidak 

tepat sebagai sebuah kenyataan yang „nyata‟ dan akan disebut sebagai sesuatu 

yang „alamiah‟(Denzin & Lincoln, 1997:137).Titik tekan paradigma kritis ini 

adalah penyingkapan tabir dari sejarah realita dan pengetahuan. Berawal dari 

perbincangan filsafat dan sosial para ilmuwan di University of Frankfurt, 

mereka akhirnya menjadi tonggak berdirinya pemikiran yang dimaksudkan 

menjadi pengembangan pendekatan terpadu bagi kritik budaya. 

Pandangan paradigma kritis terhadap media termasuk film adalah mereka 

menganggap adanya kepentingan dari media itu sendiri sebagai upaya 

penyampaian pemahaman yang sejalan dengan propaganda kebanyakan 

bahkan propaganda pemaksaan pemikiran. Paradigma ini juga memandang 

media massa sebagai alat propaganda khalayak dominan terhadap khalayak 

minoritas. Dengan dasar pemikiran „curiga‟ terhadap realitas dan ilmu 

pengetahuan yang ada, paradigma ini mempertanyakan kondisi khalayak yang 

ada dengan segala aspek pendukungnya termasuk media massa yang 

dianggap  sebagai alat yang dibangun secara struktural untuk mengalihkan 

kesadaran masyarakat secara sadar maupun tidak. 

 

2.3 Pengertian Semiotik 

Asal kata semiotik dari kata „semeion‟ dari bahasa Yunani yang berarti 

tanda. Studi ini pertama kali dikembangkan oleh ahli linguisik Ferdinand de 
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Saussure di Swiss dan Charles Peirce di Amerika (Ida, 2014:75). Ada banyak 

pakar yang mengembangkan metode dan memberikan sumbangan pemikiran 

dalam studi ini. Selain Peirce seorang filsuf dan Saussure seorang ahli 

linguistik, ada Roman Jakobson, Roland Barthes, Umberto Eco, Julia 

Kristeva, Michael Riffaterre, Derrida dan beberapa nama lain yang 

kebanyakan seorang ahli linguistik dan semiotik atau filsuf postmodern. 

Semiotik adalah suatu studi yang menggunakan tanda sebagai unit dasar 

dalam memahami dunia sebagai sistem hubungan. Menurut Saussure, 

persepsi kita terhadap realitas, dikonstruksikan oleh kata-kata dan tanda-tanda 

lain yang digunakan dalam konteks sosial (Sobur, 2001:87). Karena itu berati 

tanda membentuk perspeksi manusia, lebih dari sekedar merefleksikan 

realitas yang ada. Umberto Eco menyebut tanda sebagai suatu „kebohongan‟ 

didalam tanda ada sesuatu dibaliknya dan bukan merupakan tanda itu sendiri. 

Disini ada beberapa pengertian tentang semiotik oleh beberapa pakar: 

1. Eco mendefinisikan semiotik sebagai yang mempelajari sederetan luas objek-

objek, peristiwa-peristiwa, seluruh kebudayaan sebagai tanda (Sobur, 2001: 

95). 

2. Van Zoest mengartikan semiotik sebagai ilmu tanda, cara berfungsinya, 

hubungannya, dengan kata lain, pengiriman, penerimaaannya oleh mereka 

yang menggunakannya. 

3. Lacey mengatakan bahwa semiotik adalah metode yang digunakan untuk 

menganalisa tanda-tanda. Pendekatan ini memberikan perangkat analisis 

kepada peneliti untuk tidak menerima objek yang dilihatnya begitu saja. 
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4. Saussure mengartikan semiotika (atau yang menurut dia semiologi) sebagai 

ilmu yang mengkaji kehidupan tanda-tanda di tengah masyarakat (Sobur, 

2003:16). 

5. Barthes menyatakan bahwa semiotika adalah suatu ilmu atau metode untuk 

mengkaji tanda-tanda. Menurutnya, semiotika pada dasarnya hendak 

mempelajari bagaimana kemanusiaan (humanity) memaknai hal-hal. 

Memaknai ini berarti bahwa objek-objek tidak hanya membawa informasi, 

dalam hal mana objek-objek itu hendak berkomunikasi, tetapi juga 

mengkonsistusi sistem terkstruktur dari tanda. 

6. Preminger menyebut semiotik sebagai ilmu tentang tanda-tanda. Ilmu ini 

menganggap bahwa fenomena sosial/masyarakat dan kebudayaan itu 

merupakan tanda-tanda. Semiotik itu mempelajari sistem-sistem, aturan-

aturan, konvensi-konvensi yang memungkinkan tanda tersebut mempunyai 

arti (Sobur, 2001:96). 

7. Menurut John Fiske, semiotik atau semiologi adalah kajian mengenai tanda 

dan bagaimana tanda-tanda tersebut bekerja (Fiske, 1982:66). 

Berdasar dari pengertian-pengertian diatas, maka secara keseluruhan dapat 

disimpulkan bahwa semiotika adalah suatu bidang ilmu atau studi yang secara 

umum mempelajari bagaimana tanda-tanda ini berhubungan dengan manusia 

atau masyarakat dan bagaimana manusia sebagai produsen dan pemakai tanda 

ini menggunakan tanda-tanda tersebut untuk berinteraksi dalam masyarakat. 

Sedangkan tanda-tanda menurut buku yang ditulis Littlejohn adalah basis 

dari seluruh komunikasi (Sobur 2003:15). Manusia dengan perantara tanda-

tanda sanggup melakukan kegiatan berkomunikasi dan berinteraksi dengan 
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sesamanya. Sebuah tanda akan mewakilkan sesuatu yang bukan tanda itu 

sendiri. Dalam pandangan Peirce, tanda adalah sesuatu yang hidup dan 

dihidupi yang hadir dalam proses interpretasi atau semiosis. Semiosis 

dipandang sebagai suatu proses tanda dalam semiotika yang mengenai 

hubungan lima istilah ini: 

 

 

 

S adalah hubungan semiotik; s untuk sign atau tanda; i untuk penafsir atau 

interpreter; e untuk effect (pengaruh); r untuk reference atau rujukan, dan c 

untuk konteks atau kondisi (Sobur 2003:17). 

John Fiske memandang teks sebagai fokus utama dari semiotik, terutama 

dalam kajian ilmu komunikasi. Jadi semiotik menurut dia bukan terfokus 

pada transmisi atau penyampaian pesan, namun kepada pemaknaan pesan itu.  

Ia membagi semiotik manjadi tiga wilayah kajian yaitu : 

a. Tanda itu sendiri,meliputi tentang tanda sebuah konstruksi manusia yang 

hanya bisa dipahami dalam rangka konteks orang-orang yang 

menempatkan tanda tersebut, bagaimana cara membuatnya, makna-makna 

yang dapat dihasilkannya dan cara tanda tersebut berhubungan dengan 

orang yang menggunakannya. 

b. Sistem-sistem atau kode di mana tanda-tanda tersebut diorganisasi. Kajian 

yang membahas bagaimana bermacam-macam kode telah dikembangkan 

untuk memenuhi kebutuhan masyarakat atau budaya. 
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c. Budaya atu tempat dimana kode-kode dan tanda-tanda beroperasi. Hal itu 

tergantung dari penggunaan dari tanda-tanda untuk eksistensi dan 

bentuknya sendiri. 

Dalam kajian tentang film, semiotik menganggap film itu sendiri sebagai 

tanda (atau sekumpulan tanda) dan menganggap film itu sendiri sebagai teks. 

Semua hal tersebut dapat menjadi tanda apabila dilihat dalam aktivitas 

penanda. Yaitu aktifitas signifikansi yang menggunakan tanda sebagai 

penghubung objek dan interpretasi. Suatu tanda menandakan suatu yang 

bukan tanda itu sendiri dan makna adalah hubungan antara suatu objek 

dengan suatu tanda. Maka dalam film, studi semiotika mencoba mencari 

makna-makna tersembunyi diluar layar film itu. Dalam film, akan banyak 

digunakan tanda-tanda ikonis dalm menggambarkan sesuatu yang secara 

sengaja dibentuk sedemikian rupa oleh pembuat film tersebut. 

Sebagaimana yang dijelaskan pada sub-bab pertama bahwa film itu terdiri 

dari tanda-tanda semata, maka semiologi atau semiotika menjadi studi yang 

relevan dengan bidang tersebut. Ia menjadi salah satu media yang cukup 

kompleks dalam menampilkan tanda-tanda yang akan diinterpretasi oleh 

penonton. Di banyak tanda-tanda yang muncul dalam film, hampir semua 

(jika tidak bisa mengatakan semuanya) tanda yang ada adalalah tanda-tanda 

ikonis yakni tanda yang menggambarkan sesuatu. Jadi tanda-tanda ini bekerja 

sama sesuai dengan pihak pembuat film demi mengharapkan efek yang 

tersampaikan pada para penerimanya. Dan juga, jika mengacu pada 

pandangan bahwa tanda-tandalah yang membuat film, maka akan dicoba 

untuk membedah: elemen apakah yang menjadi tanda/simbol ikonis yang 
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membangun film tersebut? Secara umum film terdiri dari dua elemen utama 

yakni gambar dan suara. Jika gambar menampilkan tanda-tanda ikonis yang 

dapat diindra dengan mata, maka begitu juga suara dapat diindra dengan 

telinga. Penggunaan suara disini menggunakan teknik-teknik yang sudah 

diatur sedemikian rupa hingga membuat kesan yang ingin dicapai. Seperti 

tanda ikonis suara angin kencang dengan suara alang-alang akan membuat 

penonoton memahami atau menghayati suasana musim panas di ladang atau 

sebagainya. Adalagi yang juga disebut dengan tanda ikonis yang bersifat 

metaforis (Sobur, 2003:128) seperti suara yang muncul-tenggelam, suara 

yang dinaikkan kadar volumenya atau efek suara yang menyayat yang 

menjadi metaforfosa bahaya yang mengancam, susana seram dan sebagainya. 

Begitu pula pada gambar, banyak tanda yang bersifat ikonis yang secara 

langsung merujuk pada objek ada pula yang menjadi ikonis metafora bagi hal 

yang lain. Termasuk disini ikonis metafora yang terbangun hanya dibuat dari 

suatu teknik pengambilan gambar maupun penyuntingan. Misal seperti 

mengambil gambar tokoh dari bawah menghadap ke atas akan memberi kesan 

tokoh yang dominatif, agung, wibawa dan sebagainya. Atau dalam beberapa 

scene warna yang ada dalam gambar sedikit memudar dengan sedikit efek 

hitam putih akan memberikan pemahaman sesuatu yang terjadi di masa 

lampau. Dalam hal penyuntingan dimisalkan penataan gambar yang berjalan 

mundur dan berlalu begitu cepat akan memberikan pemahaman pada 

penonton sebuah kilas balik bahkan jika gambar berpindah terlalu cepat bisa 

saja menggambarkan keadaan mental tokoh tersebut. 
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Bahkan secara lebih jauh, semiotika akan mencoba mengungkap setiap 

kepentingan di balik film itu. Semiotik mencoba membuka dari film terkait 

apakah ada kehendak atau tujuan dari dipertontokannya tanda-tanda ini 

terhadap masyarakat. Sebagaimana paradigma kritis yang mencoba membuka 

tabir pengetahuan, semiotika mencoba membuka tabir apa kepentingan di 

balik film mengingat film adalah sebuah media massa yang dikendalikan 

pihak tertentu melalui perpanjangan tangan sutradara.Dengan berlandaskan 

paradigma kritis, para peneliti menganggap realitas juga palsu. Kemudian 

kepalsuan ini dibentuk dengan banyak faktor termasuk juga media. Media 

yang dianggap sebagai corong dari golongan yang memiliki tujuan tertentu 

akan berusaha menyampaikan pesan yang mengandung pandangan golongan 

tersebut dan disampaikan bahkan dipaksakan pada golongan lain. 

 

2.4 Interaksi Sosial 

Interaksi sosial merupakan hal yang mutlak dilakukan oleh setiap individu 

manusia. Segala hal yang individu dapatkan dari individu lain ia dapatkan 

melalui sebuah proses interaksi sosial. Lebih jelasnya seseorang memerlukan 

hubungan dengan sekitarnya. Tanpa interaksi ini, individu bukanlah individu 

lagi. Hal ini memberi penekanan bahwa betapa interaksi itu sangat penting 

demi membentuk pribadi individu itu sendiri. 

Pada umumnya hal yang terpengaruhi atau yang tiap individu dapatkan 

dari interaksi dengan individu lain adalah pemikiran, ide-ide, sikap, 

pandangan bahkan perbuatan. Dengan menjadikan individu sebagai objek 

maupun subjek interaksi, transaksi ide-ide akan terjadi pada kedua belah 
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pihak. Proses take and give pengaruh akan terjadi bahkan sampai pada level 

menguasai maupun merubah pikiran individu.Maka dari itu; 

“Interaksi sosial adalah suatu hubungan antara dua individu atau lebih, 

dimana kelakuan individu yang satu mempengaruhi, merubah, atau 

mempebaiki kelakuan individu yang lain atau sebaliknya”(Bonner dalam 

Ahmadi, 2007:49) 

“Interaksi sosial merupakan hubungan-hubungan sosial yang dinamis yang 

menyangkut hubungan antar orang-perorangan, antara kelompok-kelompok 

manusia, maupun antara perorangan dengan kelompok manusia”(Gillin dan 

Gillin dalam Soekanto, 1997:67). 

Jadi dapat disimpulkan bahwa interaksi sosial merupakan suatu hubungan 

sosial yang bersifat dinamis diantara individu atau kelompok yang dimana 

ada kelakuan dari satu pihak untuk mempengaruhi, merubah, atau 

memperbaiki kelakuan pihak lain dan/atau sebaliknya. Ada beberapa faktor 

yang menjadi faktor-faktor mengapa interaksi sosial itu terjadi. Gabriel Tarde 

(dalam Ahmadi, 2007:50) membaginya sebagai berikut: 

Faktor Imitasi. Faktor ini dijelaskan oleh Gabriel Tarde yang 

beranggapan bahwa seluruh kehidupan sosial itu berdasarkan dari faktor 

imitasi saja. Anggapan ini banyak yang menggugat karena berat sebelah 

walaupun memang peranan imitasi pada kehidupan sosial amatlah besar 

dalam terjadinya interaksi. Dalam berinteraksi, individu pada awalnya 

cenderung mengimitasi sosok-sosok disekitarnya, dari seperti berbicara, 

berpakaian, adat-adat yang berasal dari lingkungannya. 
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Faktor Sugesti. Sugesti adalah pengaruh yang berasal dari diri sendiri 

ataupun orang lain tanpa adanya daya kritik dalam menerima 

pengaruh/rangsangan itu. Sugesti juga dapat diartikan sebagai proses individu 

menerima suatu cara melihat, memandang, mendapatkan pedoman bertingkah 

laku dari orang lain tanpa adanya daya kritik untuk menelaah ulang cara 

pandang tersebut. Sugesti akan mudah masuk dan mempengaruhi individu 

bila memenuhi syarat-syarat sugesti seperti; Sugesti karena hambatan 

berpikir (karena berkurangnya daya kritik seseorang maka akan mudah 

tersugesti ex: lelah, letih, capai, melamun); Sugesti karena dissasosiasi 

(pikiran terpecah belah atau kebingungan melanda yang membuat individu 

gampang menerima sugesti tanpa memikirkannya dahulu); Sugesti karena 

mayoritas ( cenderung menerima pandangan yang sama dengan mayoritas 

lingkungannya, takut/khawatir terasing bila pandangannya berbeda dengan 

lingkungan sekitar); Sugesti karena otoritas (sugesti yang terjadi karena 

memandang individu yamg memberi sugesti pihak minoritas namun memiliki 

otoritas yang langka atau tinggi seperti jabatan, profesi, gelar) dan Sugesti  

karena will to believe ( sugesti yang terdorong karena pandangan dari dirinya 

namun samar dan didorong oleh sugesti dari pihak luar individu tersebut). 

Faktor Identifikasi. Faktor ini terjadi karena individu ingin identik/sama 

dengan individu yang lain. Perbedaan indentifikasi dan imitasi adalah sejauh 

mana hubungan sosial antara individunya, dalam imitasi seseorang cenderung 

mengimitasi orang-orang yang tidak dikenalnya maupun yang dikenalnya 

sedangkan dalam identifikasi seseorang cenderung mengenal dangan baik 

atau orang yang dikagumi (hubungan sosialnya lebih jauh dari sekedar kenal 
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seperti keluarga, kerabat, bos/atasan) proses identifikasi awalnya dilakukan 

secara tidak sadar oleh seseorang namun lambat laun proses ini berlandaskan 

hal-hal yang irrasional dan cenderung menjadi panutan maupun pedoman 

dalam mencapai cita-cita tujuan yang ada di benaknya. 

Faktor Simpati. Dapat diartikan sebagai rasa tertarik pada individu lain. 

Beda simpati dan identifikasi adalah dalam simpati dorongannya adalah 

untuk ingin mengerti dan bekerja sama dengan pihak terkait, namun dalam 

identifikasi dorongannya cenderung ingin mengikuti jejak dan menjadikan 

pihak terkait sebagai contoh panutan ideal. 

2.4.1 Bentuk-Bentuk Interaksi Sosial 

Park dan Buergess (dalam Santoso, 2010:193) membagi sebuah interaksi 

sosial sebagai berikut: 

a) Kompetisi yakni interaksi sosial yan berbentuk persaingan, dimana 

sesorang mencapai tujuan yan membuat orang lain terpengaruhi 

untuk mencapai tujuan mereka pula. 

b) Konflik menurut S. Stanfield Sargent yakni interaksi sosial yang 

didasari reaksi penyerangan terhadap kekecewaan dan kemarahan. 

Penyebabnya  bisa jadi karena perbedaan pendirian atau perasaan, 

kepribadian, kepentinan dan juga perubahan sosial yang cepat. 

c) Akomodasi atau persesuaian, yakni interaksi sosial yang berupa 

proses  peningkatan saling adaptasi antar individu atau kelompok. 

d) Asimilasi atau perpaduan, yakni interaksi sosial yang berupa 

proses saling menekan dan melebur dimana seseorang atau 
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kelompok memperoleh pengalaman, perasaan dan sikap dari 

individu dalam kelompok lain. 

 

2.4.2 Situasi Sosial 

Situasi sosial adalah suatu kondisi tertentu dimana berlangsung hubungan 

antara individu yang satu dengan yang lain atau terjadi saling berhubungan 

antara dua individu atau lebih. Sherif and Sherif menyatakan situasi ini sama 

dengan situasi perangsang sosial, artinya situasi yang merangsang individu 

untuk bertingkah laku atau bersikap (Ahmadi, 2002:72). Sherif and 

Sherifjuga membagi situasi perangsang sosial atau social stimulus situation 

menjadi dua golongan besar yaitu: 

Orang lain,yang berupa individu lain sebagai perangsang atau kelompok 

sebagai perangsang. Kelompok lain sebagai perangsang juga dapat dibedakan 

dalam hubungan intragroup dan hubungan intergroup.Hasil kebudayaan,yang 

dibagi menjadi; Kebudayaan materiil yang berupa berbagai macam hasil dari 

interaksi antar manusia yang berbentuk benda (berwujud), hasil kebudayaan 

seperti rumah, mobil, patung, buku, kitab, dll; dan Kebudayaan non materiil 

yng berupa segala bentuk hasil kebudayaan hasil dari interaksi manusia 

namun tidak berbentuk benda seperti bahasa, adat, norma, aturan, hukum, 

logat, sistem nilai, dll. 

 

2.5 Interaksi Sosial antar Etnis 

Dalam berinteraksi sosial, masyarakat cenderung akan banyak menemui 

situasi harus berinteraksi dengan orang atau kelompok yang berbeda latar 
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belakang budaya dengannya. Hal ini akan banyak terjadi di daerah yang 

cenderung multikultur seperti Indonesia. Secara umum komunikasi antar 

budaya akan didefinisikan sebagai proses komunikasi dimana para individu 

peserta yang berbeda latar belakang kultur atau subkultur melakukan kontak 

langsung dengan lainnya(Berger dkk, 2014:651). Konsep ini membuat apa 

yang dimaksud „antarbudaya‟ sebagai hal yang perlu diukur kadar 

keperbedaannya. Hal ini dimunculkan untuk menampung konteks komunikasi 

yang mengandung latar belakang yang secara signifikan berbeda diarenakan 

lingkungan sekitar atau biologis (ras, etnis atau suku). 

Etnis berasal dari kata ethnos, yang mempunyai pengertian bangsa atau 

orang dalam bahasa yunani. Di beberapa negara, etnis merujuk pada “suku” 

maupun “suku bangsa”. Namun dalam konteks ini, etnis merujuk pada apa 

yang dikatakan oleh pakar sosiologi dan antropologi. Secara garis besar, 

Richard Delgado dan Jean Stefancic mengartikan etnis sebagai kelompok 

sosial yang dapat tersusun oleh ras, agama, atau asal-usul. Hal ini masih 

dianggap kurang spesifik dengan pendefinisian tentang makna etnis yang 

lebih kompleks. Sedangkan menurut Martin Blumer  etnis atau kelompok 

merujuk pada kolektivitas dalam populasi yang besar, memiliki jalur 

keturunan yang secara umum sama, terlepas dari apakah itu nyata atu hanya 

kepercayaan, memiliki memori masa lau yang sama, dan fokus kultural 

terhadap satu atau lebih elemen-elemen simbolik yang menjelaskan identitas 

kelompoknya, misalnya agama, kekeluargaan, bahasa, teritori bersama, 

nasionalitas dan tampilan fisik yang relatif sama(Sochmawardiah , 2013:62). 
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Dalam pandangan antropologi, Istilah etnis atau kelompok etnis merujuk 

pada suku bangsa. Dan konsep Kelompok etnis ini memiliki arti sebagai suatu 

kesatuan manusia atau kolektiva-kolektiva yang terikat oleh kesadaran akan 

kesatuan kebudayaan, dan kesadaran-kesadaran itu sering dikuatkan (tapi 

tidak selalu) oleh kesatuan bahasa juga (Warnaen, 2002:10). Hal yang juga 

sedikit perlu perhatian adalah batasan-batasan yang mencakup etnis atau 

kelompok etnis itu sendiri. Barth menyatakan bahwa ketika ada kelompok 

etnis yang berbeda-beda membaur dalam masyarakat, batasan-batasan etnis 

itu akan bertahan dengan sendirinya karena akan ada faktor isolasi dalam 

beberapa bagian seperti perbedaan ras, perbedaan budaya, perbedaan sosial 

dll (Barth, 1988:12).  

Ada sebuah konsep yang diutarakan Frederik Barth, seorang peneliti 

antropolog yang pernah meneliti tentang etnis dan kelompok etnis lebih 

khusus pada batasan-batasan kelompok etnis. Ia menyatakan bahwa orang 

atau kelompok yang berbeda budaya apabila melakukan interaksi diharapkan 

mengurangi perbedaan-perbedaan. Sebab sebuah interaksi diperlukan 

kesatuan tanda dan nilai yang sama, atau dalam kata lain, diperlukan sebuah 

budaya yang sama atau umum demi berlangsungnya interaksi dan komunikasi 

yang efektif (Barth, 1988:17). Hal ini juga yang diutarakan oleh Furnivall 

tentang apa yang ia sebut sebagai sistem sosial polietnik. Sistem sosial 

polietnik merupakan masyarakat dari berbagai budaya dan etnik yang 

membaur, terintergrasi dalam suatu tempat dan diatur oleh suatu sistem 

pemerintahan yang didominasi oleh satu kelompok etnis, namun keragaman 
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budaya tetap diperlihatkan dalam kegiatan rumah, keagamaan/religi, maupun 

urusan pribadi. 

2.6 . Etnis Pribumi danTionghoa. 

 Sebenarnya pelabean „pribumi‟ kepada etnis di Indonesia masih 

sangat rancu. Karena pernyataan atas pengakuan etnis masih sangat 

dicampurtangani oleh kepercayaan. Karena jika dilihat secara antropologis, 

kelompok-kelompok yang mengaku pribumi ini melah berasal bukan dari 

Indonesia. dan akhirnya pribumi menjadi istilah kepada penduduk Indonesia 

yang telah lama tinggal di Indonesia. Dan siapa yang dianggap bukan pribumi 

adalah yang para pendatang dari titik-titik migrasi tertentu seperti China, 

Arab, India dsb. Padahal mereka memakai bahasa Indonesia, telah lama 

tinggal di Indonesia, kependudukan Indonesia. Namun pelabelan 

tersebutterus terjadi dengan melihat fisik, ras, dan budaya yang dianggap 

bukan berasal dari nenek moyang yang sama dengan mereka. Hal ini  sampai 

sekarang tentu masih menjadi polemik. 

 Indonesia terkenal dengan negara yang mempunyai banyak etnis di 

dalamnya. Koentjaraningrat dan Bruner memberi pernyataan bahwa di 

Indonesia terdapat 300 etnis yang masing-masing mempunyai identitas 

kebudayaannya sendiri (Warnaen, 2002:10). Koentjaraningrat juga membuat 

penggolongan aneka etnis yang ada di indonesia pada 1969. Ia 

menggolongkan etnis-etnis tersebut dengan berdasarkan lingkaran-lingkaran 

hukum adat.Jika dianggap jika Indonesia adalah negara yang multietnis 

adalah tidak 100% salah dikarenakan memang banyak sekali jumlah etnis 

yang asli di Indonesia maupun pendatang dari luar Indonesia. Namun jika ada 
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yang menganggap Indonesia bukan negara multietnis secara murni maka 

pernyataan ini juga tidak 100% salah. Karena keberagaman etnis di Indonesia 

masih banyak didominasi beberapa etnis tertentu dalam beberapa bidang yang 

sama seperti politik, perdagangan, ekonomi, serta posisi penting di 

pemerintahan.  

 Pendominasian beberapa etnis juga bisa dilihat dalam kepadatan 

penduduk dan penyebaran migrasi. Indonesia yang sampai saat ini terpusat di 

pulau jawa, secara jumlah penduduk masih bisa mengalahkan jumlah 

penduduk yang ada di semua pulau selain di pulau Jawa. Penyebaran migrasi 

juga menjadi pendominasi etnis dimana masih dipegang etnis Jawa dan 

Madura sebagai etnis yang menyebar secara masif di wilayah Indonesia 

keseluruhan. Ini bisa dilihat sejak masa kolonial dimana etnis Jawa, Sunda 

dan Madura menjadi etnis terpenting di Indonesia pada hal jumlah dan 

penyebaran. Disusul oleh etnis Minagkabau, Bugis, Batak, Bali, Betawi dan 

Melayu pada posisi berikutnya secara berurutan (2002:17). 

 Kedatangan orang-orang Tionghoa di Indonesia sudah bisa dilacak 

yaitu pada abad 16 (waktu itu Indonesia masih dikenal dengan Nusantara 

dengan kerajaan-kerajaannya) melalui kegiatan perniagaan. Migrasi ini terjadi 

dengan berangsur-angsur lewat kelompok-kelompok kecil. Sebenarnya tujuan 

dari mereka tidak spesifik migrasi ke Indonesia namun lebih tepatnya dareah  

Asia Tenggara secara umum. Keinginan mereka untuk berniaga (karena 

daerah Asia Tenggara terkenal akan ramainya perniagaan) dan mencoba 

terbebas dari kekangan dinasti kerajaan dan usaha untuk membentuk suatu 
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„negara‟ yang lebih demokratis. Wacana ini disebut dengan Wacana Cung 

Hwa. 

 Ditinjau secara kultural, etnis Tionghoa di Indonesia sendiri dibagi 

menjadi dua yaitu peranakan yang lahir dan berbahasa Indonesia dan totok 

yaitu yang berbahasa Cina dan umumnya lahir di Cina (Suryadinata, 

1999:171). Etnis Tionghoa totok secara kultural dan politik lebih tertarik ke 

Cina (bahkan ada dari mereka yang kembali ke Cina) sedangkan peranakan 

lebih bisa „merelakan‟ keTionghoaannya (namun tetap menjaga tradisi dan 

norma-norma) dan memulai hidup baru di negeri rantaunya dan mencoba 

membuat sebuah generasi baru dengan usaha baru. 

 Pada 1900 dibentuklah badan untuk menaungi etnis Tionghoa di 

Indonesia bernama Tjung Hwa Hwei Kwan (Tjung Hwa dilafalkan menjadi 

Tiong Hoa). Organisasi ini bahkan membangun sekolah khusus etnis 

Tionghoa dimana sekolah itu mengajarkan bahasa dan budaya asal mereka 

bagi anak-anak Tionghoa yang lahir di Indonesia(Sochmawardiah, 2013:112). 

Atas dasar nama organisasi ini terjadi pergeseran penyebutan untuk etnis 

Tionghoa dari awalnya yang sering disebut Cina menjadi etnis Tionghoa. Hal 

ini didasari atas timbulnya perspektif negatif  dengan menggunakan kata Cina 

di kalangan masyarakat.  

 Pada era pasca kemerdekaan, etnis Tionghoa mengalami beberapa 

kesulitan dalam menghadapi sebuah negara yang baru merdeka. Indonesia 

yang baru lahir harus mengurusi banyak persoalan administratif dalam 

membangun sebuah negara baru merdeka. Imbasnya bagi etnis Tionghoa 

adalah masalah kewarganegaaraan dan masalah identitas etnis. Tak dapat 
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dielakkan bahwa dikarenakan banyaknya tekanan sosial, budaya dan politik 

bagi etnis Tionghoa hal ini terjadi.  

 Jumlah populasi etnis Tionghoa di indonesia memang tidak banyak. 

Jumlah polpulasi Tionghoa yang paling valid masih berasal dari sensus tahun 

2010, yang menampilkan hasil bahwa jumlah etnis Tionghoa di Indonesia 

adalah 2.832.510 jiwa atau 1,20% dari jumlah penduduk Indonesia. Jadi 

berdasarkan jumlah data yang diatas dapat diketahui jika etnis Tionghoa 

adalah cenderung minoritas di negeri ini. Yang menjadi catatan disini adalah 

definisi etnis oleh Badan Pusat Statistik ini adalah berdasarkan pengakuan 

individu yang disensus. Jadi jumlah diatas adalah jumlah individu yang 

mengaku jika ia keturunan Tionghoa ketika disensus. Banyak dari mereka 

mengaku jika mereka suadah tidak „Tionghoa‟ lagi dikarenakan proses 

pembauran dengan etnis dan budaya setempat.  

 

2.7  Hubungan Etnis Tionghoa dan Pribumi 

 Budaya etnis Tionghoa cenderung berbeda dari rata-rata etnis 

pribumi yang ada. Budaya yang ada dalam etnis Tionghoa mengacu pada 

agama yang dianut mereka yaitu Kong Hu Cu atau Konfusianism. Walaupun 

pada saat ini banyak warga Tionghoa memeluk agama lain seperti Katolik 

atau Protestan,namun mereka masih melakukan ritual atau adat yang dianut 

oleh leluhur mereka terdahulu (seperti Cap Go Meh, Imlek, tradisi berbagi 

angpau, barongsai, dll) yang berasal dari ajaran Konghucu. Budaya serta 

norma yang diajarkan turun menurun sangat mengakar di kehidupan mereka 

sehari-hari. 
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 Relasi Tionghoa dengan pribumi bila dirunut cukup banyak hal yang 

pelik. Hal ini dipicu tentang sentimen-sentimen mencurigakan yang diberikan 

pada etnis Tionghoa. Sampai akhir era 90 telah banyak terjadi kerusuhan-

kerusuhan antar etnis namun cenderung menjurus ke etnis Tionghoa sebagai 

korban.  Kebanyakan hal ini terjadi karena kecemburuan sosial  dan ekonomi 

terhadap etnis Tionghoa. Hubungan tidak baik ini terjadi di beberapa daerah 

di Indonesia. 

 Era yang paling memberi dampak bagi hubungan etnis Tionghoa 

dengan pribumi adalah era Orde Baru. Pembatasan hak-hak politik dan sosial 

maupun ekonomi di era tersebut memberi banyak dampak bagi relasi etnis 

Tionghoa. Dampaknya sangat bisa dirasakan pada saat itu atau mungkin 

sampai sekarang. Etnis Tionghoa dikarenakan ketidakberdayaan secara 

politik pada era itu  membuat mereka menjaga solidaritas untuk etnis mereka 

sendiri. Hingga banyak munculnya tempat-tempat berkumpul bagi etnis ini 

maupun perkampungan Tionghoa yang terpusat dengan kemajuan ekonomi 

mandiri mereka. Hal ini semakin memperburuk stigma etnis pribumi terhadap 

etnis Tionghoa. Masyarakat banyak menilai etnis Tionghoa sebagai etnis 

yang asosial, oportunis dan kurang loyal pada negeri. 

“Apa sebenarnya yang menjadi akar dari sentimen rasial terhadap 

etnis Tionghoa di Indonesia? Penelitian Amy Freedman dari 

Franklin and Marshall College, Amerika Serikat, menyebutkan 

bahwa kebencian terhadap etnis Tionghoa merupakan hasil dari 

politik pecah belah Soeharto. Dalam jurnal penelitian berjudul 

Political Institutions and Ethnic Chinese Identity in Indonesia, 

Freedman menyebut Soeharto memaksa masyarakat Tionghoa 

untuk melakukan asimilasi sembari mengidentifikasi mereka 

sebagai bukan pribumi(Dhani. Arman, 2016. Sejarah Kebencian 

Terhadap Etnis Tionghoa; https://tirto.id/sejarah-kebencian-

terhadap-etnis-Tionghoa-bFLp diakses pada 11 Januari 2017 pukul 

09.39 WIB) 

https://tirto.id/sejarah-kebencian-terhadap-etnis-tionghoa-bFLp
https://tirto.id/sejarah-kebencian-terhadap-etnis-tionghoa-bFLp
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 Kerusuhan terakhir terjadi di tahun 1998 menjelang revolusi dan 

lengsernya Soeharto dari kursi kepresidenan. Etnis Tionghoa terkena 

imbasnya dengan dijarahnya toko-toko milik mereka. Kehidupan pribumi 

dengan Tionghoa yang berdampingan sampai sekarang masih menjadi hal 

yang sedikit sulit dilakukan dibeberapa daerah. Mereka cenderung 

berkelompok dan hanya bersinggungan di beberapa aktivitas seperti 

perdagangan, transaksi jasa, rekan kerja dan hal-hal yang bersifat ekonomis 

lainnya. 

 Namun hal ini tidak bisa disamaratakan untuk semua daerah di 

Indonesia. Di Tangerang Banten, masyarakat Tionghoa membaur dan 

menyatu denganwarga pribumi asli di sana. Peleburan terjadi dengan cara 

perkawinan, jadi  secara fisik masyarakat Tionghoa disana cenderung lebih 

coklat daripada etnis Tionghoa kebanyakan. Istilah untukmereka disana 

adalah Cina Benteng (2013:112). Secara budaya juga terjadi peleburan yaitu 

adanya tarian Cokek, sebuah tarian dengan iringan musik campuran Melayu, 

Sunda, Tiongha dan Jawa. Bahkan sampai diteliti bahwa etnis Tionghoa 

disana kondisi ekonominya setara dengan warga pribumi kebanyakan. 

 

 Jadi secara umum kondisi hubungan etnis Tionghoa dan pribumi 

berdasarkan pada sebuah penelitian digambarkan pada artikel tulisan ini: 

“Seperti yang dikemukakan oleh Suparlan (1989:66) hubungan 

etnik Cina dengan kelompok etnik pribumi pada umumnya tidak 

terlalu “dekat” dan tidak telalu “jauh”. Etnik lokal di satu pihak 

kurang menyenangi golongan etnik Cina lainnya, tetapi di pihak 

lain dapat bekerjasama bahkan hidup berdampingan. Masing-

masing kelompok etnik yang berbeda berdasarkan identitasidentitas 

yang dimiliki melakukan interaksi hanya sebatas kepentingan 
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masing-masing serta disesuaikan dengan kondisi yang melahirkan 

interaksi sosial. Kondisi tersebut mengacu pada pendapat Bruner 

(Suparlan,1989:19), bahwa kondisi setempat terwujud sebagai 

kekuatan sosial, yaitu ada atau tidaknya kekuatan dominan, 

mempengaruhi wujud dari corak hubungan di antara suku-suku 

bangsa yang berbeda yang tinggal di tempat tersebut”. (Juhaedi, 

2014,Interaksi Etnis Tionghoa dan 

Pribumi;https://pertaniantangguh.wordpress.com/2014/01/30/intera

ksi-etnis-Tionghoa-dan-pribumi/ diakses pada 17 Juli 2018) 




