BAB II
KONSEP, LANDASAN TEORI, DAN TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Konsep
Konsep adalah istilah dan defenisi yang digunakan untuk menggambarkan
secara abstrak kejadian, kelompok atau individu yang menjadi pusat perhatian
(Singarimbun, 1989: 33).
Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (1995:456) konsep diartikan
sebagai rancangan ide atau pengertian yang diabstrakkan dari pengertian kongkret,
gambaran mental dari objek atau apapun yang ada di luar bahasa yang digunakan
oleh akal budi untuk memahami hal-hal lain.
Dalam hal ini defenisi konsep bertujuan untuk merumuskan istilah yang
digunakan secara mendasar dan penyamaan persepsi tentang apa yang akan diteliti
serta menghindari salah pengertian yang dapat mengaburkan tujuan penelitian.
2.1.1

Kebudayaan

Kebudayaan adalah suatu cara hidup yang berkembang dan dimiliki
bersama oleh sebuah kelompok orang dan diwariskan dari generasi ke generasi.
Menurut Kroeber dan Kluckhohn (1952) mengumpulkan berpuluh-puluh defenisi
yang dibuat ahli-ahli antropologi dan membaginya atas 6 golongan, yaitu: (1)
Deskriptif, yang menekan unsure-unsur kebudayaan, (2) Historis, yang
menekankan bahwa kebudayaan itu diwarisisecara kemasyarakatan ,

(3)

Normatif , yang menekankan hakekat kebudayaan sebagai aturan hidup dan
tingkah laku, (4) Psikologis, yang menekankan kegunaan kebudayaan dalam
15
Universitas Sumatera Utara

penyesuaian dirikepada lingkungan, pemecahan persoalan, dan belajar hidup, (5)
Struktural, yang menekankan sifat kebudayaan sebagai suatu system yang berpola
dan teratur, (6) Genetika, yang menekankan terjadinya kebudayaan sebagai hasil
karya manusia. (P.W.J. Nababan,1984:49)
Herskovits dan Malinowski(www.Wikipedia.com bahasa Indonesia,
ensiklopedia bebas untuk Budaya) mengemukakan, bahwa segala sesuatu yang
terdapat dalam masyarakat ditentukan oleh kebudayaan yang dimiliki oleh
masyarakat itu sendiri. Istilah untuk pendapat itu adalah Cultural-Determinism.

Herskovits memandang kebudayaan sebagai sesuatu yang turun temurun
dari satu generasi ke generasi yang lain, yang kemudian disebut sebagai
superorganic.

Menurut Eppink (www.Wikipedia.com bahasa Indonesia, ensiklopedia
bebas untuk Budaya), “kebudayaan mengandung keseluruhan pengertian nilai
sosial,norma sosial, ilmu pengetahuan serta keseluruhan struktur-struktur sosial,
religius, dan lain-lain, tambahan lagi segala pernyataan intelektual dan artistik
yang menjadi ciri khas suatu masyarakat”.

Sementara itu Tylor, mengatakan (www.Wikipedia.com bahasa Indonesia,
ensiklipedia bebas untuk budaya), “kebudayaan merupakan keseluruhan yang
kompleks, yang di dalamnya terkandung pengetahuan, kepercayaan, kesenian,
moral, hukum, adat istiadat, dan kemampuan-kemampuan lain yang didapat
seseorang sebagai anggota masyarakat”.
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Menurut Soemardjan dan Soemardi, “kebudayaan adalah sarana hasil
karya, rasa, dan cipta masyarakat”.

Dari berbagai definisi tersebut diatas, dapat diperoleh pengertian bahwa
kebudayaan adalah sesuatu yang akan memengaruhi tingkat pengetahuan dan
meliputi sistem ide atau gagasan yang terdapat dalam pikiran manusia, sehingga
dalam kehidupan sehari-hari, kebudayaan itu bersifat abstrak. Sedangkan
perwujudan kebudayaan adalah benda-benda yang diciptakan oleh manusia
sebagai makhluk yang berbudaya, berupa perilaku dan benda-benda yang bersifat
nyata, misalnya pola-pola perilaku, bahasa, peralatan hidup, organisasi sosial,
religi, seni, dan lain-lain, yang kesemuanya ditujukan untuk membantu manusia
dalam melangsungkan kehidupan bermasyarakat.

2.1.2

Warna

Warna adalah bahasa universal visual yang paling umum dihadapi seharihari. Manusia selalu terpesona oleh warna. Secara psikologis, warna memang
mempengaruhi kita. Efek psikologisnya sering jauh lebih dahsyat daripada
pengalaman visual kita. Warna tertentu memiliki efek psikologi tertentu pula.
Warna-warna tertentu dapat merangsang kita, menciptakan gairah, atau sebaliknya
membuat kita depresi dan melemahkan kita. Warna tertentu malah membuat kita
lapar. Efek ini dikenal dengan chromodynamics.

Kultur bisa sangat berbeda antar negara. Arti warna juga memberikan
pengertian yang berbeda antara satu kultur ke kultur yang lain. Hal yang mudah
tampak misalnya, warna suci untuk pemeluk agama adalah merah-biru- putih-

17
Universitas Sumatera Utara

emas, sementara warna suci untuk agama Budha adalah kuning. Pengetahuan
tentang kultur juga menjadi penting, karena ada warna tertentu yang dianggap
tabu. Ungu, misalnya, merupakan warna bangsawan, karena memberi kesan
mewah, kaya, dan canggih. Ungu juga sangat feminin dan romantik. Tapi, karena
di alam nyata ungu adalah warna yang cukup jarang, ungu sering dianggap
artifisial. Dalam beberapa kultur, ungu juga kurang disukai karena merupakan
warna berkabung.
Orang dari kultur yang berbeda seringkali memberikan respon yang
berbeda terhadap suatu warna. Pemahaman termasuk selera (taste) terhadap suatu
produk, pada umumnya dipengaruhi oleh pengalaman keseharian dan kultur yang
berkembang di tengah komunitasnya. Menurut President Asosiasi Desainer
Produk Indonesia (ADPI) Mizan Allan de Neve dalam Republika Online (2005),
bukan hal aneh jika masyarakat Indonesia menyukai unsur kayu. Masyarakat
Indonesia akrab dengan warna-warna kayu karena hidup pada lingkungan tropis.
Contohnya batik yang didominasi warna kayu. Warna kayu dapat dikatakan
sebagai salah satu ciri khas Indonesia. Di sisi lain, masyarakat Indonesia juga
memiliki pengalaman panjang dengan Belanda. Salah satu ''warisan'' Belanda
kepada masyarakat Indonesia adalah warna hitam yang identik dengan wibawa,
angker, sakral, disegani.

2.1.3

Masyarakat

Masyarakat adalah sekumpulan manusia yang saling bergaul, atau dengan
istilah ilmiah, saling berinteraksi. Suatu kesatuan manusia dapat mempunyai
prasarana agar warganya dapat saling berinteraksi. (Koentjaraningrat,2009:116)
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Soemardjan (Pengantar Sosiologi,1997:29), mengatakan “masyarakat
adalah orang-prang yang hidup bersama yang menghasilkan kebudayaan”.
Sementara itu, Linton (Pengantar Sosiologi, 1997:28), mengatakan
“masyarakat adalah setiap kelompok manusia yang telah cukup lama hidup dan
bekerjasama, sehingga mereka itu dapat mengorganisasikan dirinya dan berfikir
tentang dirinya sebagai satu kesatuan social dengan batas-batas tertentu”.
Berdasarkan penyelidikan-penyelidikan yang telah dilakukan tidak ada
seorang manusia pun sejak dahulu sampai sekarang ini hidup diluar masyarakat,
dimana manusia itu sejak lahir sampai saat meninggal dunia senantiasa
berkecimpung didalam masyarakat, umpanya seorang anak yang lahir dala
lingkungan suatu keluarga yang dikenalnya mula-mula ibu. Sebab ibu tadilah
yang membelainya, mengasihinya dan jarang berpisah dengan anak tersebut.
Berturut-turut kemudian sesudah ibunya, bergantung kepada daerah lingkungan
dimana anak berada. Tetapi biasanya sesudah dengan ibu, anak itu berkenalan
dengan seisi rumah atau family, teman sepermainan, teman sekolah, sampai entah
kemana nanti anak itu terjun kedalam masyarakat. (Pelly,1997:33)

2.1.4

Tionghoa

Tionghoa adalah istilah yang dibuat sendiri oleh orang di Indonesia berasal
dari kata zhonghua dalam bahasa mandarin. Zhonghua dalam dialek Hokkian
dilafalkan sebagai Tionghoa.
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Suku Tionghoa di Indonesia adalah salah satu etnis penting dalam
pencaturan sejarah Indonesia jauh sebelum Republik Indonesia dideklarasikan dan
terbentuk. Setelah negara Indonesia terbentuk, maka otomatis orang Tionghoa
yang berkewarganegaraan Indonesia haruslah digolongkan menjadi salah satu
suku bangsa dalam lingkup nasional Indonesia setingkat dan sederajat dengan
suku-suku bangsa lainya yang membentuk Negara Kesatuan Republik Indonesia.
Suku Tionghoa di Indonesia merupakan keturunan dari leluhur mereka
yang berimigrasi secara periodic dan bergelombanga sejak ribuan tahun lalu.
Catatan-catatan literature Tiongkok menyatakan bahwa kerajaan-kerajaan kuno di
Nusantara telah berhubungan erat dengan dinasti-dinasti yang berkuasa di
Tiongkok. Factor inilah yang kemudian menyuburkan perdagangan dan lalu lintas
barang maupun manusia dari Tiongkok ke Nusantara dan sebaliknya.
Suku Tionghoa di Indonesia terbiasa menyebut diri mereka sebagai
Tenglang(Hokkien), Tengnang (Tiochiu), atau Thongnyin (Hakka). Sedangkan
dalam dialek Mandarin disebut Tangren (bahasa Indonesia : Orang Tang). Ini
sesuai dengan kenyataan bahwa orang Tionghoa Indonesia mayoritas berasal dari
Tiongkok Selatan yang menyebutkan diri mereka sebagai orang Tang, sedangkan
Tiongkok Utara menyebutkan diri mereka sebagai orang Han (Hanzi, hanyu :
hanren, bahasa Indonesia : Orang Han). (Http://id.wikipedia.org/wiki/TionghoaIndonesia)
Tionghoa (dialek Hokkien dari kata 中华 [中華], yang berarti Bangsa
Tengah, dalam Bahasa Mandarin ejaan Pinyin, kata ini dibaca "zhonghua")
merupakan sebutan lain untuk orang-orang dari suku atau ras Tiongkok di
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Indonesia. Kata ini dalam bahasa Indonesia sering dipakai untuk menggantikan
kata "Cina" yang kini memiliki konotasi negatif karena sering digunakan dalam
nada merendahkan. Kata ini juga dapat merujuk kepada orang-orang keturunan
Cina yang tinggal di luar Republik Rakyat Cina, Indonesia, Malaysia, Singapura,
Hong Kong, dan Taiwan.

2.2 Landasan Teori

Dalam membahas makna warna bagi masyarakat Tionghoa, secara lebih
mendetail, penulis menggunakan teori Semiotik yang dikemukakan oleh Roland
Barthes. Semiotik berasal dari kata Yunani, yaitu Semeion yang berarti tanda.
Semiotic adalah model penelitian sastra dengan memperhatikan tanda-tanda.
Tanda tersebut dianggap mewakili sesuatu objek secara representative. Istilah
semiotic sering digunakan bersama dengan istilah semiologi. Istilah pertama
merujuk pada sebuah disiplin sedangkan istilah kedua merefer pada ilmu
tentangnya. Baik semiotic atau semiologi sering digunakan bersama-sama,
tergantung dimana istilah itu popular. (Endaswara,2008:64)

Menurut Barthes dalam (kusumarini:2006 ),” Denotasi adalah tingkat
pertandaan yang menjelaskan hubungan penanda dan petanda pada realitas,
menghasilkan makna eksplisit, langsung, dan pasti. Konotasi adalah tingkat
pertandaan yang menjelaskan hubungan penanda dan petanda yang di dalamnya
beroperasi makna yang tidak eksplisit, tidak langsung, dan tidak pasti”.
Barthes adalah penerus pemikiran Saussure. Saussure tertarik pada cara
kompleks pembentukan kalimat dan cara bentuk-bentuk kalimat menentukan
makna, tetapi kurang tertarik pada kenyataan bahwa kalimat yang sama bisa saja
menyampaikan makna yang berbeda pada orang yang berbeda situasinya.
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Barthes meneruskan pemikiran tersebut dengan menekankan interaksi
antara teks dengan pengalaman personal dan kultural penggunanya, interaksi
antara konvensi dalam teks dengan konvensi yang dialami dan diharapkan oleh
penggunanya. Gagasan Barthes ini dikenal dengan “order of signification”,
mencakup denotasi (makna sebenarnya sesuai kamus) dan konotasi (makna ganda
yang lahir dari pengalaman kultural dan personal). Di sinilah titik perbedaan
Saussure dan Barthes meskipun Barthes tetap mempergunakan istilah signifiersignified yang diusung Saussure.

Barthes juga melihat aspek lain dari penandaan yaitu “mitos” yang
menandai suatu masyarakat. “Mitos” menurut Barthes terletak pada tingkat kedua
penandaan, jadi setelah terbentuk sistem sign-signifier-signified, tanda tersebut
akan menjadi penanda baru yang kemudian memiliki petanda kedua dan
membentuk tanda baru. Jadi, ketika suatu tanda yang memiliki makna konotasi
kemudian berkembang menjadi makna denotasi, maka makna denotasi tersebut
akan menjadi mitos.

Misalnya: Pohon beringin yang rindang dan lebat menimbulkan konotasi
“keramat” karena dianggap sebagai hunian para makhluk halus. Konotasi
“keramat” ini kemudian berkembang menjadi asumsi umum yang melekat pada
simbol pohon beringin, sehingga pohon beringin yang keramat bukan lagi menjadi
sebuah konotasi tapi berubah menjadi denotasi pada pemaknaan tingkat kedua.
Pada tahap ini, “pohon beringin yang keramat” akhirnya dianggap sebagai sebuah
Mitos.
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2.3 Tinjauan Pustaka
Tinjauan adalah hasil meninjau, pandangan, pendapat sesudah menyelidiki
atau mempelajari (KBBI, 2003:1198). Pustaka adalah kitab-kitab; buku; buku
primbon (KBBI, 2003:912).
Sandra, skripsi (2010) : Bahasa Nonverbal Sebagai Makna Warna Dalam
Etnis Tionghoa Dalam Perayaan Imlek di Kecamatan Medan Petisah. Sekripsi ini
menggunakan teori Barthes tentang pemaknaan tahap kedua pada sebuah tanda
dan teori Peirce tentang tiga hubungan tanda.
Sigit Satrio Pribadi (2010) : Pengaruh Warna Terhadap Kebudayaan Bagi
Masyarakat Tionghoa. Warna sangat berpengaruh dalam kebudayaan masyarakat
Tionghoa dan dapat mempengaruhi perilaku seseorang, setiap warna mempunyai
makna berbeda sesuai dengan karakter warna tersebut.

Bernd Schüler (2006) : Warna Sebagai Jalan Dalam Politik. Warna merah,
hitam, kuning, hijau adalah pola orientasi yang mendasar dalam perpolitikan
Jerman. Warna-warna itu menata politik partai dan menandai posisi cara
pandangnya (Weltanschauung). Dalam situasi demokrasi media sekarang ini
warna menjadi wadah untuk memvisualisasikan banyak hal yang berada di luar
bidang pengalaman keseharian kita.
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