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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Indonesia merupakan bangsa yang memiliki berbagai jenis bahasa, suku, 

budaya, etnis dan agama yang tersebar di berbagai pulau. Setiap budaya 

mempunyai adat istiadat atau tradisi yang khas. Tradisi tersebut bisa dikatakan 

sebagai indentitas dari suatu bangsa tersebut. Setiap tradisi yang ada memiliki 

arti, nilai, serta cara pandang. Indonesia memiliki 1.300 suku bangsa. Hal ini telah 

dicatatat oleh BPS (Badan Pusat Statistik) pada tahun 2010. Setiap suku tentunya 

memiliki banyak sekali kebudayaan dan telah dilakukan secara turun-temurun 

oleh setiap generasi. 

 Tionghoa merupakan salah satu etnis yang ada di Indonesia. Tionghoa 

sendiri memiliki arti negara China. Kata ini berasal sebuah ejaan Hokkien yang 

diambil dari kata Zhonghoa 中华). Bangsa Indonesia mulai mengenal sebutan 

Tionghoa karena mayoritas penduduk dari China yang datang maupun tinggal di 

Indonesia merupakan keturunan suku Hokkien.  Hokkien merupakan sub suku 

dari Fujian, di daerah selatan China. Di Indonesia sendiri, keturunan Tionghoa 

Hokkien merupakan yang paling mendominasi, beberapa keturunan Tionghoa 

yang lain adalah Tio Ciu, Khek, Hakka, Kong Fu, dan Hainan.  

Tidak hanya di Indonesia yang memiliki banyak tradisi, etnis Tionghoa 

juga memiliki berbagai macam tradisi, salah satunya bernama sangjit. Sangjit 

sendiri merupakan upacara sebelum pernikahan atau bisa dikatakan lamaran, 

upacara ini dilaksanakan sebagai permintaan dari pihak pria kepada orang tua 

calon mempelai wanita untuk memberi izin anaknya untuk menikah dengan pria 

tersebut. Permintaan tidak hanya dengan tangan kosong, tetapi disertai dengan 

berbagai macam barang dan makanan. Barang maupun makanan tersebut 

diletakan pada baki (nampan) yang dibungkus dan ditata agar lebih menarik. 

Mengenai jumlah baki sebenarnya tergantung tradisi masing-masing keluarga, 

namun tetap ada ketentuannya, angka baki harus berjumlah genap 6, 8, 10, 12 ada 

pengecualian untuk angka 4, dalam Bahasa China angka 4 berbunyi “Si” bunyi 

tersebut hampir sama dengan arti kata “Mati” yaitu “Si” sebagian masyarakat 
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China menganggap hal itu sebagai doa, maka dari itu angka 4 dihindari. Terdapat 

barang maupun makanan yang berbeda pada setiap baki, masing-masing 

memiliki arti tersendiri. Biasanya nampan atau baki berisi buah-buahan, 

perlengkapan make up, lilin, pakaian, dll. 

Berdasarkan riset yang telah dilakukan dari 50 orang kota Semarang, 

60,5% orang menyakinin bahwa sangjit perlu dilakukan, kemudian sebesar 67,5% 

responden sekedar tahu apa itu sangjit, dan 69,8% orang tidak mengetahui arti 

dari barang atau makanan yang ada dalam sangjit. Artinya masih banyak 

responden yang merupakan masyarakat kota Semarang mengetahui apa itu 

sangjit, namun tidak mengerti arti setiap baki, hanya sebagian. Hal ini dapat 

dikatakan bahwa tradisi sangjit khususnya di Semarang sudah mulai pudar dan 

kehilangan nilai-nilainya, jika hal ini dibiarkan, maka akan lebih banyak generasi 

muda yang tidak mengerti makna dari suatu tradisi khususnya sangjit. 

 

 

Gambar 1. 1 Contoh Baki Sangjit 

Sumber: Data Pribadi 
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Gambar 1. 2 Salah Satu Isi Baki Berupa Barang untuk Wanita 

Sumber: Data Pribadi 

 

 

 

Gambar 1. 3 Salah Satu Isi Baki Berupa Buah Jeruk dan Apel 

Sumber: Data Pribadi 
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Gambar 1. 4 Pembawaan Baki Kepada Calon Mempelai Wanita 

Sumber: Data Pribadi 

 

1.2 Identifikasi Masalah 

Berdasarkan latar belakang yang telah dituliskan maka terdapat bebagai macam 

permasalahan yang muncul, antara lain: 

1. Tradisi sangjit yang mulai pudar karena perkembangan zaman. 

2. Sangjit hanyalah formalitas bagi kebanyakan masyarakat zaman 

sekarang. 

3. Masyarakat ingin cara yang serba cepat. 

 

1.3 Batasan Masalah 

Buku pemaknaan sangjit berjudul “Pemaknaan Objek Dalam Acara Lamaran 

Melalui Media Foto” yang akan membahas mengenai pengertian sangjit secara 

general, arti setiap barang atau makanan dalam sangjit di Kota Semarang, yang 

susun secara menarik serta mudah dipahami oleh masyarakat umum. 

 

1.4 Rumusan Masalah 

Bagaimana menjelaskan makna setiap barang maupun makanan dari tradisi 

sangjit untuk masyarakat melalui desain komunikasi? 
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1.5 Tujuan dan Manfaat 

1.5.1 Tujuan 

 Untuk memperkenalkan tradisi Sangjit kepada masyarakat, 

khususnya kepada pasangan/keluarga yang belum mengetahui maknanya.  

 

1.5.2 Manfaat 

Adanya perancangan komunikasi visual ini adalah sebagai berikut : 

1.5.2.1 Masyarakat 

 Masyarakat mengetahui pentingnya budaya dan tradisi 

khususnya pernikahan. 

 Masyarakat dapat memaknai arti pernikahan melalui sangjit. 

 

1.5.2.2 Institusi 

 Dapat memberi informasi yang bisa digunakan untuk pedoman 

dalam memaknai tradisi dan budaya masyarakat Tionghoa  

 

1.5.2.3 Diri sendiri 

 Mengetahui proses pembuatan esai foto dengan baik dan benar. 

Serta dapat memaknai budaya lebih dalam terutama tradisi 

sangjit. 

 

1.6 Metodologi Perancangan 

1.6.1 User Research 

Melalui sebuah kuisioner dari 50 orang yang dilakukan didapat data 

antara lain: 

 60,5% orang menyakinin bahwa sangjit perlu dilakukan 

 Sebesar 67,5% sekedar tahu apa itu sangjit 

 69,8% tidak mengetahui arti dari barang atau makanan yang 

ada dalam sangjit. 

 Rencana target pada perancangan ini sebagai berikut; 
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 Orang tua etnis Tionghoa yang memiliki anak usia produktif (20-

35 tahun) di Semarang. Alasan pemilihan target tersebut karena 

orang tua mempunyai peran yang penting dalam menyampaikan 

sebuah tradisi dari leluhurnya yang dimaknai serta diwariskan 

pada generasi berikutnya. 

 Masyarakat awam yang ingin menambah wawasan mengenai 

tradisi sangjit. 

 

1.6.2 Insight 

Berdasarkan hasil riset penulis, penulis mendapat beberapa insight sebagai 

berikut: 

 Era modern mempengaruhi budaya dan tradisi yang ada, 

masyarakat lebih memilih yang serba cepat, sehingga tradisi yang 

seharusnya kental semakin pudar bahkan dihilngkan. 

 Masyarakat hanya sekedar mengikuti tradisi yang ada tanpa 

mengetahui makna dan nilai-nilai yang terdapat pada sebuah 

tradisi. 

 

1.6.3 Background Research 

Masyarakat kurang mengetahui bahkan mengerti mengenai tradisi 

sangjit diakrenakan sifat cuek mendominasi di era modern ini yang 

menyebabkan tradisi dan budaya mulai dilupakan. Selain itu masyarakat 

ingin yang instant tanpa perlu sesuatu yang berbelit, padahal tradisi dan 

budaya merupakan peninggalan yang harus dijaga serta dimaknai oleh 

generasi-generasi selanjutnya. Metode yang digunakan pada perancangan 

ini yaitu studi pustaka, kuesioner, wawancara dan observasi offline.  

  Studi pustaka dipakai untuk mendapatkan data pendukung topik 

yang diangkat. Untuk mengumpulkan informasi dapat berasal dari 

sumber-sumber terpercaya yaitu buku, majalah, artiker, ensiklopedia, dan 

juga internet. 

Observasi Offline digunakan untuk mendapatkan informasi dengan 

mengamati langsung target yang dituju, lokasi observasi berada di daerah 

Pecinan kota Semarang, karena lokasi tersebut merupakan pusat yang 
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menjual berbagai macam jenis barang sangjit serta terdapat narasumber 

yang berpengalaman di bidang sangjit. 

Untuk mendapatkan informasi langsung dari narasumber yang 

sudah melakukan atau berpengalaman maka metode wawancara 

mendalam sangat efektif digunakan, hal ini dilakukan agar dapat 

mendapatkan informasi lengkap mengenai tradisi sangjit. 

Penulis menggunakan kuesioner untuk memperoleh data sekunder, 

informasi yang diperoleh digunakan sebagai penguat dari hasil wawancara.  

 

 

1.6.4 Initial Concept 

Dari data yang telah didapat dapat dikatakan bahwa masih banyak 

masyarakat yang kurang mengetahui bahkan mengerti apa itu sangjit bahkan 

terdapat beberapa pasangan yang telah menikah menggunakan tradisi sangjit, 

namun tidak mengerti arti dari setiap barang maupun makanan yang 

dipersembahkan. Sehingga perancangan dibuat menarik menggunakan media 

visual berupa buku pemaknaan sangjit yang bertujuan memberi wawasan 

mengenai arti setiap barang maupun makanan yang ada dalam sangjit. 
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1.7 Skema Perancangan 

 

Skema 1. 1  Skema Perancangan 
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1.8 Tinjauan Pustaka 

1.6.1 Perancangan Panduan Budaya Pernikahan Tionghoa Melalui Komik 

Digital Corryne , Universitas Unika Soegijapranata Semarang) 

Perancangan ini membahas mengenai tata cara pernikahan etnis 

Tionghoa yang dibuat menggunakan media komik, tujuannya untuk 

memberi informasi. 

 

 

  


