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Penelitian ini bertujuan mengetahui makna pembakaran jenazah atau kremasi bagi 

masyarakat Tionghoa dan jenis jenis, simbol simbol, proses pelaksanaan Kremasi 

dilihat dari kebudayaan dan kepercayaan serta simbol simbol yang digunakan 

dalam proses kremasi jenazah. Penelitian ini dilaksanakan di yayasan balai sosial 

Marga raja yang terletak di dusun VII desa Limau Manis Kecamatan Tanjung 

Morawa Kabupaten Deli Serdang 

Penelitian ini dilaksanakan menggunakan metode kualitatif yang bersifat 

deskriptif. Data diperoleh melalui penelitian lapangan. Tekhnik pengumpulan data 

adalah observasi dan wawancara. Informan dipilih secara purposive sampling 

dengan. Dengan demikian yang menjadi informan adalah staf di yayasan sosial 

Marga Raja 3 orang, petugas pembakar jenazah 2 orang, keluraga atau kerabat 

dekat yang berduka  5 orang, dan pemukau agama atau pemimpin upacara yang 

disebut Hwee Shio 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa (1) pembakaran jenazah atau kremasi sudah 

merupakan tradisi bagi masyrakat Tionghoa dan telah menjadi sebuah budaya 

yang telah dialakukan (2) setiap simbol yang dialakukan dalam upacara kremasi 

memiliki makna yang merupakan bagian dari kebudayaan dan kepercayaan 

masyarakat Tionghoa 

Teori yang digunakan peneliti dalam penelitian ini adalah (1) teori ritus peralihan 

yang mengatakan ritus bagian dari seperation manusia melepas kedudukannya 

yang semula, dimana menurut kepercayaan masyarakat Tionghoa kehidupan tidak 

hanya didunia saja, dan manusia meninggalkan dunia untuk melanjutkan 

kehidupan kedunia lain (2) teori simbol dimana banyak benda benda yang 

digunakan sebagai simbolik yang menunjukan sifat interaksi manusia dengan 

yang maha kuasa (3) dan teori makna dimana makna diciptakan dan dapat 

dimegerti dalam kelompok seperti simbol yang digunakan dalam upacara 

memiliki banyak makna dan dimengerti masyarakat Tionghoa itu sendiri. 

Kesimpulan dari hasil penelitian upacara kremasi bagi masyarakat etnis Tionghoa 

merupakan bagian dari kepercayaan, budaya, dan adat. tidak semua masyarakat 

Tionghoa yang meninggal dikremasi. selain faktor kepercayaan dan budaya, ada 

faktor sosial dan faktor lainnya. 
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