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BAB V 

HASIL PENELITIAN 

 

A. Uji Asumsi  

1. Uji Normalitas 

Pengujian normalitas dibutuhkan untuk mengetahui normal 

atau tidaknya sebaran skor variabel komunikasi interpersonal 

pada mahasiswa etnis Jawa dengan mahasiswa etnis Tionghoa. 

Uji normalitas pada setiap variabel data diuji dengan 

menggunakan program Statistical Packages for Social Sciences 

(SPSS) Release 16.0. Penghitungan normalitas dilakukan 

dengan menggunakan Kolmogorov-Smirnov Test (K-S Z). 

Hasil uji normalitas pada variabel komunikasi interpersonal 

menunjukkan nilai K-S Z sebesar 0,965 dengan p = 0,310 (p > 

0,05). Berdasarkan hasil uji asumsi yang telah dilakukan, 

menunjukkan bahwa variabel komunikasi interpersonal 

memiliki sebaran data yang normal. Hasil uji normalitas 

selengkapnya dapat dilihat pada lampiran D-1. 

2. Uji Homogenitas 

Uji homogenitas dilakukan dengan tujuan untuk melihat 

kesetaraan nilai komunikasi interpersonal pada mahasiswa etnis 

Jawa dan mahasiswa etnis Tionghoa  sehingga tidak terdapat 

nilai yang ekstrim baik yang terlalu tinggi maupun terlalu 

rendah. Hasil perhitungan uji homogenitas komunikasi 
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interpersonal pada mahasiswa etnis Jawa dan mahasiswa etnis 

Tionghoa dengan nilai F levene sebesar 0,102 dengan p = 0,749 

(p > 0,05) ini menunjukkan bahwa skor komunikasi 

interpersonal pada mahasiswa etnis Jawa dan mahasiswa etnis 

Tionghoa dinyatakan homogen. Hasil dari uji homogenitas 

selengkapnya dapat dilihat pada lampiran D-2. 

 

B. Uji Hipotesis 

Setelah dilakukan uji normalitas dan juga uji homogenitas, 

maka tahap selanjutnya adalah melakukan uji hipotesis. Untuk 

menganalisis data yaitu dengan menguji perbedaan komunikasi 

interpersonal pada mahasiswa etnis Jawa dengan mahasiswa etnis 

Tionghoa digunakan teknik analisis t-test yang menggunakan 

program Statistical Packages for Social Sciences (SPSS) Release 

16.0. Hasil t-test yang menguji komunikasi interpersonal pada 

mahasiswa etnis Jawa dengan mahasiswa etnis Tionghoa 

menghasilkan nilai t-test sebesar 10,118 dengan sig = 0,000 (p < 

0,01) yang artinya adalah terdapat perbedaan komunikasi 

interpersonal yang sangat signifikan antara mahasiswa etnis Jawa 

dengan mahasiswa etnis Tionghoa di Unika Soegijapranata 

Semarang. 

Hasil rata-rata komunikasi interpersonal pada mahasiswa etnis 

Jawa menunjukkan angka sebesar 106,06 sedangkan komunikasi 

interpersonal pada mahasiswa etnis Tionghoa sebesar 92,32. Hal  

ini menunjukkan bahwa komunikasi interpersonal mahasiswa   
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etnis Jawa lebih tinggi dibandingkan dengan mahasiswa etnis 

Tionghoa. Hasil analisis t-test selengkapnya dapat dilihat pada 

lampiran D-2. 

 

C. Pembahasan 

Berdasar pada hasil uji hipotesis yang telah dianalisis, 

diketahui bahwa terdapat perbedaan komunikasi interpersonal yang 

sangat signifikan antara mahasiswa etnis Jawa dengan mahasiswa 

etnis Tionghoa di Unika Soegijapranata Semarang. Hasil uji 

hipotesis ini menunjukkan bahwa hipotesis pada penelitian ini 

terbukti dan dapat diterima. Ini dapat dibuktikan dengan hasil uji 

hipotesis yang menunjukkan nilai t-test sebesar 10,118 (p < 0,01)  

dan nilai  rata-rata komunikasi interpersonal pada mahasiswa etnis 

Jawa sebesar 106,06 sedangkan pada mahasiswa etnis Tionghoa 

sebesar 92,32. Perbedaan pada kedua kelompok etnis ini disebabkan 

oleh karena perbedaan  latar belakang budaya dari masing-masing 

etnis. Komunikasi interpersonal dapat dipengaruhi oleh faktor latar 

belakang budaya yang berbeda. Dari latar belakang budaya yang 

berbeda inilah terdapat faktor yang memengaruhi komunikasi 

interpersonal yaitu persepsi interpersonal atau proses pemaknaan 

terhadap suatu perilaku.  Persepsi interpersonal yang berbeda dapat 

menyebabkan kesalahan persepsi dan menyebabkan masalah dalam 

komunikasi interpersonal sehingga dapat menyebabkan hubungan 

yang kurang harmonis.  Hal ini sesuai dengan pendapat Suroyya, dkk 

(2014, h. 197) yang berpendapat bahwa perbedaan nilai, norma 
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ataupun pandangan terjadi karena ada dua individu dengan latar 

belakang budaya berbeda bertemu maka terjadilah pergesekan nilai 

maupun norma yang dipercaya oleh individu tersebut selama mereka 

hidup. Pergesekan itulah yang menyebabkan adanya ruang diantara 

dua individu sehingga komunikasi interpersonal yang terjalinpun 

berjalan tidak sempurna. 

Komunikasi interpersonal adalah adalah interaksi tatap muka 

antara dua orang atau lebih dengan pemberian makna, pengiriman 

pesan, penerimaan pesan berupa lambang atau simbol yang 

mengandung arti dan memiliki tujuan dalam suatu bahasa. Menurut 

Tilaar (dalam Rahayu, dkk. 2014, h. 58) inti dari semua interaksi 

sosial adalah komunikasi dan Mulyana (dalam Suroyya, dkk. 2014, 

h. 196) juga mengatakan bahwa budaya dan komunikasi berinteraksi 

sangat erat dan dinamis karena inti dari budaya adalah komunikasi. 

Komunikasi interpersonal ini hadir sebagai sarana atau jembatan 

bagi manusia agar dapat mengkomunikasikan pesan baik secara 

verbal maupun nonverbal kepada sesamanya. 

Sebuah penelitian di Amerika (dalam Suroyya, dkk. 2014, h. 

197) menjelaskan bahwa kualitas hidup seseorang ditentukan dari 

kualitas komunikasi antarpribadi atau komunikasi interpersonal yang 

dilakukannya sehari-hari. Komunikasi interpersonal sendiri memiliki 

beberapa aspek, yaitu keterbukaan, empati, sikap mendukung, sikap 

positif, dan kesetaraan (DeVito, 2011, h. 285-291). Hasil dari 

penelitian ini menunjukkan bahwa komunikasi interpersonal pada 
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mahasiswa etnis Jawa lebih tinggi dibandingkan dengan mahasiswa 

etnis Tionghoa. 

Pada aspek yang pertama yaitu keterbukaan, mahasiswa etnis 

Jawa memiliki komunikasi interpersonal pada aspek keterbukaan 

lebih tinggi dibandingkan dengan mahasiswa etnis Tionghoa, dengan 

hasil nilai rata-rata aspek keterbukaan pada mahasiswa etnis Jawa 

sebesar 19,56 dan aspek keterbukaan pada mahasiswa etnis Tionghoa 

sebesar 17,17. Hal tersebut menggambarkan bahwa mahasiswa etnis 

Jawa lebih dapat mengaplikasikan aspek keterbukaan dalam 

melakukan komunikasi interpersonalnya sehari-hari dibandingkan 

dengan mahasiswa etnis Tionghoa. Dalam aspek keterbukaan, 

mahasiswa etnis Jawa lebih dapat mempertanggung jawabkan apa 

yang telah dikatakannya, lebih dapat terbuka dengan lawan bicaranya 

meskipun berbeda etnis, lebih jujur, dan lebih dapat membuka diri 

terhadap siapa saja. 

Hasil ini dapat dijelaskan melalui penelitian Setyawan (2005, 

h. 167) yang mengutip pendapat Bjerke mengatakan bahwa   

karakteristik budaya Tionghoa salah satunya adalah cenderung lebih 

personal dibandingkan dengan etnis lainnya, pendapat Arsheila  

(2015, h. 2) juga mengatakan bahwa secara garis umum etnis 

Tionghoa di Indonesia membuat lingkungannya sendiri untuk dapat 

hidup secara “eksklusif” dengan tetap mempertahankan 

kebudayaannya sehingga interaksi sosial etnis Tionghoa dengan 

pribumi pada dasarnya kurang harmonis. Berbeda dengan etnis Jawa 

yang mementingkan keselarasan. Cita-cita masyarakat Jawa terletak 
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dalam tata tertib masyarakat yang laras dengan menjaga hubungan 

sosial mereka yaitu hubungan-hubungan antarpribadi (Mulder, 1986, 

h. 36). Etnis Jawa mewujudkan masyarakat yang selaras, menjamin 

kehidupan yang baik bagi masyarakatnya dan menjalankan 

kewajiban sosialnya dengan menciptakan suasana masyarakat yang 

tenteram, damai, rukun  dan harmonis. Menurut masyarakat etnis 

Jawa kerukunan perlu dilandasi dengan adanya keterbukaan terhadap 

siapa saja (Bratawijaya, 1997, h. 81). Selain itu, Budianto (2013, h. 

106) mengatakan budaya Jawa merupakan budaya yang sangat 

terbuka dan toleran. Dari hal inilah dapat memperkuat hasil bahwa 

mahasiswa etnis Jawa memiliki keterbukaan yang lebih tinggi 

terhadap sesamanya. 

Pada aspek yang kedua yaitu empati, mahasiswa etnis Jawa 

memiliki komunikasi interpersonal pada aspek empati lebih tinggi 

dibandingkan dengan mahasiswa etnis Tionghoa, dengan hasil nilai 

rata-rata aspek empati pada mahasiswa etnis Jawa sebesar 19,20 dan 

aspek empati pada mahasiswa etnis Tionghoa sebesar 16,71. Hasil 

tersebut menggambarkan bahwa mahasiswa etnis Jawa lebih dapat 

mengaplikasikan aspek empati dalam melakukan komunikasi 

interpersonalnya sehari-hari dibandingkan dengan mahasiswa etnis 

Tionghoa. Dalam aspek empati, mahasiswa etnis Jawa lebih dapat 

merasakan dan memahami perasaan lawan bicaranya meskipun 

berbeda etnis dengannya sehingga mahasiswa etnis Jawa lebih dapat 

ngajeni lawan bicaranya. 
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Spitzberg dan Cupach (dalam Lesenciuc & Codreanu, 2012, 

h. 134) mengidentifikasi bahwa dalam berkomunikasi dengan 

budaya lain itu membutuhkan kompetensi dasar yaitu kompetensi 

sosial dengan memiliki empati kepada orang lain. Hasil perhitungan 

yang menyebutkan bahwa komunikasi interpersonal pada aspek 

empati mahasiswa etnis Jawa lebih tinggi sesuai dengan pendapat 

Mulder (dalam Susetyo, dkk. 2014, h. 51) yang mengemukakan 

bahwa nilai budaya Jawa menekankan bahwa orang Jawa memiliki 

kesadaran yang tinggi akan keberadaan orang lain. Hasil dari 

penelitian Susetyo, dkk (2014, h. 53 dan 56) menyebutkan bahwa 

orang Jawa itu mengedepankan rasa, fungsi rasa sebagai keutamaan 

dalam berinteraksi serta bersosialisasi dengan orang lain, yang 

membedakan antara orang Jawa satu dengan yang lain adalah dalam 

hal kepekaan rasa, artinya semakin peka terhadap perasaan orang 

lain maka terasa semakin nJawani. Berbeda pada etnis Tionghoa, 

dalam wawancara penelitian Lubis (2012b, h. 23) etnis Tionghoa 

memperlakukan pekerja yang berasal dari etnis Jawa secara kasar 

dan berkata kasar karena memandang pribumi sebagai pemalas, 

dalam bermasyarakatpun lebih memilih untuk hidup berkelompok 

dengan sesama etnisnya agar tidak terganggu, dan memilih untuk 

menyekolahkan anak di sekolah swasta yang mayoritasnya adalah 

etnis Tionghoa sehingga terhindar dari permasalahan dengan anak-

anak pribumi dan guru sekolah negeri. Dari contoh tersebut, terlihat 

etnis Tionghoa kurang dapat menunjukkan sikap empati bagi 

lingkungan sekitarnya yang memiliki etnis yang berbeda.  
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Pada aspek yang ketiga yaitu sikap mendukung, mahasiswa 

etnis Jawa memiliki komunikasi interpersonal pada aspek sikap 

mendukung lebih tinggi dibandingkan dengan mahasiswa etnis 

Tionghoa, dengan hasil nilai rata-rata aspek sikap mendukung pada 

mahasiswa etnis Jawa sebesar 25,40 dan aspek sikap mendukung 

pada mahasiswa etnis Tionghoa sebesar 22,77. Ini menggambarkan 

bahwa mahasiswa etnis Jawa lebih dapat mengaplikasikan aspek 

sikap mendukung dalam melakukan komunikasi interpersonalnya 

sehari-hari dibandingkan dengan mahasiswa etnis Tionghoa. Dalam 

aspek sikap mendukung, mahasiswa etnis Jawa lebih dapat menerima 

pandangan yang berbeda dari dirinya dengan pikiran yang terbuka, 

dan lebih mau untuk memberikan saran atau gagasan jika ada 

sesamanya yang sedang dalam masalah. 

Pendapat Suraya (dalam Lubis, 2012b, h. 15) mengatakan    

bahwa setiap orang yang berkomunikasi dalam konteks antar budaya 

setidaknya harus bersikap spontan dan deskriptif, bukan evaluatif,   

dan dapat terbuka terhadap perbedaan nilai dengan dapat mendengar 

pandangan yang berbeda dan berpikiran terbuka. Hasil ini dapat 

dijelaskan melalui penelitian Susetyo, dkk (2014, h. 55) pada etnis 

Jawa yang mengemukakan bahwa etnis Jawa itu selalu berupaya 

mewujudkan keselarasan dalam kehidupan bersama sehingga etnis 

Jawa itu selalu merendah, mengedepankan guyup tidak suka 

bertengkar, selalu unggah-ungguh dan hormat kepada sesama. Hal    

ini menunjukkan etnis Jawa dapat menunjukkan sikap yang    

deskriptif karena etnis Jawa selalu berupaya mewujudkan   
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keselarasan dan mau mendengarkan pandangan yang berbeda dari 

siapapun karena etnis Jawa mengedepankan guyup. Ini memperkuat 

bahwa etnis Jawa dapat menunjukkan sikap mendukung. Berdasar 

hasil wawancara dalam penelitian pada etnis Tionghoa (dalam Lubis, 

2012b, h. 23) etnis ini suka memerintah dan sangat terbelenggu 

dalam arti selalu berpihak pada etnisnya, dan acuh tak acuh terhadap 

lingkungannya. Hal ini menunjukkan sikap yang kurang deskriptif, 

tidak berpikiran terbuka dan tidak dapat mendengarkan pandangan 

yang berbeda dari etnisnya. Ini memperkuat bahwa etnis Tionghoa 

kurang dapat bersikap mendukung. 

Pada aspek yang keempat yaitu sikap positif, mahasiswa etnis 

Jawa memiliki komunikasi interpersonal pada aspek sikap positif 

lebih tinggi dibandingkan dengan mahasiswa etnis Tionghoa, dengan 

hasil nilai rata-rata aspek sikap positif pada mahasiswa etnis Jawa 

sebesar 25,18 dan aspek sikap positif pada mahasiswa etnis 

Tionghoa sebesar 22,21. Hasil tersebut menggambarkan bahwa 

mahasiswa etnis Jawa lebih dapat mengaplikasikan aspek sikap 

positif dalam melakukan komunikasi interpersonalnya sehari-hari 

dibandingkan dengan mahasiswa etnis Tionghoa. Dalam aspek sikap 

positif, mahasiswa etnis Jawa lebih dapat menghargai keberadaan 

orang lain tanpa kecurigaan, dan lebih dapat memberikan apresiasi 

yang positif bagi orang lain. 

Hasil ini dapat dijelaskan dengan hasil penelitian Prihandoko 

Sanjatmiko (dalam Puspowardhani, 2008, h. 75) yang membuktikan 

bahwa etnis Tionghoa masih memiliki prasangka dan stereotip   
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negatif terhadap etnis pribumi. Pendapat yang sejalanpun 

dikemukakan oleh Juditha (2015, h. 99) yang mengatakan bahwa 

masih ada kecurigaan yang besar dan pandangan yang negatif pada 

etnis Tionghoa terhadap etnis pribumi yang menjadi dasar bagi etnis 

Tionghoa untuk menghindari komunikasi. Hal inilah yang  

menjadikan sikap positif dalam komunikasi interpersonal pada etnis 

Tionghoa menunjukkan angka yang lebih rendah. Berbeda dengan 

etnis Jawa yang memegang prinsip untuk mengutamakan hubungan 

yang baik antar manusia. Suseno   (dalam Kurniawan & Hasanat, 

2007, h. 4) mengemukakan bahwa prinsip etnis Jawa adalah hidup 

rukun dan harmonis yang mengutamakan hubungan baik antar 

manusia, dengan tenggang rasa dan bersifat ramah tamah penuh 

kelembutan. Prinsip ini menjadikan etnis Jawa tampil dengan  hati-

hati dalam berinteraksi dengan bahasa, tutur kata dan etika sehingga 

mereka berbicara dengan halus, lemah lembut dan penuh senyuman 

kepada semua orang. Hal inilah yang menjadikan etnis Jawa   

memiliki sikap positif dalam komunikasi interpersonal. Dalam 

penelitian Suroyya, dkk (2014, h. 199) mengungkapkan hasil bahwa 

semakin etnosentris seorang individu maka semakin sulit efektivitas 

komunikasi terjalin. Ini membuktikan bahwa jika seseorang masih 

memiliki etnosentris yaitu pandangan yang negatif yang tinggi pada 

budaya lain maka komunikasi interpersonal yang terjalinpun menjadi 

kurang efektif karena tidak adanya sikap positif dalam diri orang 

tersebut. 
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Pada aspek yang kelima yaitu kesetaraan, mahasiswa etnis 

Jawa memiliki komunikasi interpersonal pada aspek kesetaraan lebih 

tinggi dibandingkan dengan mahasiswa etnis Tionghoa, dengan hasil 

nilai rata-rata aspek kesetaraan pada mahasiswa etnis Jawa sebesar 

16,72 dan aspek kesetaraan pada mahasiswa etnis Tionghoa sebesar 

13,46. Hal tersebut menggambarkan bahwa mahasiswa etnis Jawa 

lebih dapat mengaplikasikan aspek kesetaraan dalam melakukan 

komunikasi interpersonalnya sehari-hari dibandingkan dengan 

mahasiswa etnis Tionghoa. Dalam aspek kesetaraan, mahasiswa etnis 

Jawa lebih dapat menerima setiap perbedaan dalam berkomunikasi, 

lebih mau memberikan kesempatan bagi orang lain untuk 

mengungkapkan pendapatnya dan lebih mampu berbaur saat 

berkumpul dengan etnis lainnya. 

Hasil ini sesuai dengan pendapat Suraya   (dalam Lubis, 

2012b, h. 15) yang berpendapat bahwa komunikasi dalam konteks 

antar budaya haruslah menganggap komunikasi setara. Bjerke 

(dalam Setyawan, 2005, h. 167-168) mengatakan bahwa etnis 

Tionghoa memiliki keterikatan yang tinggi dalam keluarga sehingga 

etnis Tionghoa cenderung membentengi diri dari etnis lainnya karena 

bagi etnis Tionghoa keluarga sedarah lebih penting dibandingkan 

dengan urusan dirinya sendiri ataupun masyarakat. Selain itu, etnis 

Tionghoa juga tidak ingin jika kelas sosial mereka jatuh dalam arti 

etnis Tionghoa tidak ingin jika diketahui mereka telah gagal dalam 

meraih prestasi tertentu sehingga etnis ini tidak mau terkalahkan 

dengan   etnis lainnya. Ini juga sesuai dengan apa yang terjadi pada    
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mahasiswa Unika Soegijapranata Semarang berdasarkan wawancara 

yang telah dilakukan peneliti pada bulan November 2015 mahasiswa 

etnis Tionghoa cenderung enggan dalam berbagi ilmu yang 

dimilikinya karena mahasiswa etnis Tionghoa tidak mau dirinya 

diketahui tidak meraih prestasi tertentu sehingga mahasiswa etnis 

Tionghoa tidak memberikan ilmunya kepada orang lain. Hal ini 

menyebabkan komunikasi yang terjalin antar etnis menjadi 

terhambat dan kurang harmonis. Ini berbeda dengan etnis Jawa yang 

selalu menekankan tata krama dalam setiap interaksinya. Etnis Jawa 

memiliki sistem nilai budaya tentang tata krama/sopan santun dalam 

setiap interaksi dengan orang lain (Rachim & Nashori, 2007, h. 34). 

Pendapat yang sejalan juga dijelaskan dalam Bratawijaya (1997, h. 

76) yang mengatakan bahwa sumber dari budaya Jawa adalah 

berpusat pada pendidikan budi pekerti, budi luhur, budi utama, sopan 

santun, dan menerima apa adanya. Hal inilah yang membuat etnis 

Jawa lebih dapat menerima perbedaan dan memiliki nilai rata-rata 

pada aspek kesetaraan yang lebih tinggi daripada etnis Tionghoa. 

Komunikasi antar manusia terikat oleh budaya, sebagaimana 

budaya yang berbeda antara satu dengan yang lainnya sehingga 

praktek dan perilaku komunikasi antar individu yang dibangun    

dalam budaya juga akan berbeda. Dapat dikatakan bahwa melalui 

pengaruh budaya manusia belajar berkomunikasi. Masing-masing 

individu dari budaya yang berbeda ini mempunyai pandangan yang 

tidak sama dalam memposisikan satu objek ataupun keadaan  (Lubis, 

2012b, h. 14). 
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Berkaitan dengan pandangan dan prinsip dasar yang ada dalam 

satu budaya, terdapat perbedaan antara etnis Jawa dengan etnis 

Tionghoa. Setiap individu sangat cenderung menerima dan 

mempercayai apa yang dikatakan oleh budayanya. Individu 

cenderung mengabaikan apa yang bertentangan dengan kepercayaan 

pada budayanya. Hal inilah yang seringkali menjadi persoalan dalam 

mempersepsi simbol-simbol yang ada baik verbal maupun nonverbal 

(Lubis, 2012a, h. 286). Etnis Jawa lebih menekankan keselarasan 

hidup, kerukunan dan hubungan sosial mereka sedangkan etnis 

Tionghoa lebih menekankan segala sesuatunya yang terpenting 

adalah pada kepentingan individu, keluarga dan sesama etnisnya 

itulah dugaan mengapa komunikasi interpersonal pada etnis 

Tionghoa lebih rendah dibandingkan dengan etnis Jawa. 

Etnis Jawa dikenal memiliki aturan dalam menggunakan 

bahasa, tutur kata, dan juga etika. Dalam budaya Jawa, orang harus 

berbicara halus dan memiliki sopan santun (Suseno, dalam 

Kurniawan & Hasanat, 2007, h. 4). Oleh karena hal itulah, dugaan 

mengapa komunikasi interpersonal yang terjalin pada etnis Jawa 

lebih tinggi. 

Uraian singkat di atas menunjukkan bahwa terdapat perbedaan 

pandangan tentang apa yang dimaknai dan prinsip dasar pada kedua 

etnis yang berbeda ini yaitu etnis Jawa dan etnis Tionghoa.   Etnis 

Jawa lebih  menekankan keselarasan hidup, kerukunan dan hubungan 

sosial sedangkan etnis Tionghoa lebih menekankan kepentingan 

individu, keluarga dan sesama etnisnya. Perbedaan ini   
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mengakibatkan pula pada terjadinya perbedaan komunikasi 

interpersonal pada etnis Jawa dengan etnis Tionghoa.  

Komunikasi interpersonal adalah interaksi tatap muka antar 

dua atau beberapa orang, di mana pengirim dapat menyampaikan 

pesan secara langsung, dan penerima pesan dapat menerima dan 

menanggapi secara langsung pula (Hardjana, 2013, h. 85). Interaksi 

sosial dianggap sebagai faktor utama dalam kehidupan sosial 

manusia karena dengan interaksi sosial dapat terjalin proses sosial 

yaitu syarat utama terjadinya aktivitas-aktivitas sosial (Suroyya, 

2014, h. 196). Dalam hal ini, komunikasi interpersonal hadir sebagai 

sarana atau alat untuk mengkomunikasikan pesan baik secara verbal 

maupun nonverbal dalam proses interaksi kepada sesama manusia. 

Penjelasan tersebut menunjukkan bahwa komunikasi interpersonal 

merupakan perilaku hubungan sosial melalui interaksi antar individu, 

sehingga etnis Jawa yang lebih menekankan keselarasan hidup, 

kerukunan dan hubungan sosial memiliki komunikasi interpersonal 

yang lebih tinggi dibandingkan dengan etnis Tionghoa yang lebih 

menekankan kepentingan individu, keluarga dan sesama etnisnya. 

Etnis Tionghoa yang cenderung lebih mementingkan 

kepentingan individu, keluarga dan sesama etnisnya, etnis Tionghoa 

ini menjadi kurang berbaur dengan etnis lainnya yang dapat memicu 

terjadinya gap atau masalah dalam perilaku komunikasi   

interpersonal. Komunikasi interpersonal yang terjalinpun menjadi 

kurang efektif dan hubungan yang terjalin menjadi kurang harmonis. 

Hal ini dijelaskan oleh Hariyono (2006, h. 221) bahwa bagi etnis 
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Tionghoa keluarga merupakan hubungan yang terpenting di antara 

segala hubungan sosial, karena keluarga merupakan dasar bagi 

terbentuknya masyarakat. Secara khusus dikatakan bahwa keluarga 

merupakan dasar terpenting dalam hubungan dengan sesamanya. 

Budaya Tionghoa menekankan kepentingan keluarga sebagai yang 

utama daripada individu dan masyarakat. Perilaku tersebutlah yang 

mengakibatkan komunikasi interpersonal pada etnis Tionghoa lebih 

rendah dibandingkan dengan etnis Jawa. 

Pada penelitian ini, kategori komunikasi interpersonal pada 

mahasiswa etnis Jawa dalam tingkatan sedang sejumlah 23 

mahasiswa sedangkan etnis Tionghoa adalah sejumlah 80 

mahasiswa. Kategori komunikasi interpersonal pada mahasiswa etnis 

Jawa dalam tingkatan tinggi sejumlah 78 mahasiswa sedangkan etnis 

Tionghoa adalah sejumlah 21 mahasiswa. Jika digabungkan maka 

ada 103 mahasiswa yang memiliki kategori sedang dan 99 

mahasiswa yang memiliki kategori tinggi. Hasil ini menunjukkan 

bahwa kebanyakan mahasiswa dengan etnis Jawa dan etnis Tionghoa 

telah melakukan komunikasi interpersonal seperti pada aspek 

keterbukaan, empati, sikap mendukung, sikap positif dan kesetaraan. 

Dalam melaksanakan penelitian ini, peneliti menyadari bahwa 

penelitian ini memiliki beberapa kelemahan. Adapun kelemahan-

kelemahan dalam penelitian ini, yaitu: 

1. Adanya social desirability yaitu kecenderungan pada beberapa 

subjek penelitian memberikan jawaban sesuai dengan harapan 
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sosial atau sesuai dengan norma yang berlaku sehingga kurang 

sesuai dengan apa yang terjadi pada diri subjek. 

2. Ada beberapa subjek yang sensitif terhadap identitas etnis 

sehingga peneliti harus terlebih dahulu menjelaskan tentang apa 

identitas etnis itu sendiri. 




