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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Relasi yang terbangun antara etnis Tionghoa dan etnis Jawa 

mengalami pasang surut antara rukun dan renggang. Ketegangan 

hubungan disebabkan adanya prasangka dengan intensitas yang kuat. 

Kerukunan antara orang Tionghoa dan Jawa sering terhambat karena 

perbedaan kelas sosial dan jarak sosial (Susetyo, 2007). 

Konflik antaretnik yang paling sering terjadi di Indonesia 

melibatkan etnik Tionghoa sebagai korban, dan etnik lainnya sebagai 

pemegang inisiatif. Setelah tahun 70-an kerusuhan lebih banyak terkait 

dengan persoalan sosial, ekonomi, dan politik. Misalnya kerusuhan di 

Medan (1995), di Situbondo (1996), di Jakarta (14-15 Mei 1998) dan di 

Solo (1998) lebih dipicu oleh persoalan dominasi ekonomi dan kolusi 

oleh kelompok-kelompok elit WNI etnis Tionghoa dengan kekuasaan 

(Anonim, 2009). Kesenjanganlah yang menjadi sumber konflik utama di 

mana telah memunculkan prasangka, sedangkan etnik sebagai sebab-

sebab yang memadai (Anonim, 2009). 

Uraian Susetyo (2007) dan Anonim (2009) di atas, diperoleh 

gambaran bahwa konflik etnis yang terjadi dapat dipicu karena adanya 

prasangka dengan intensitas yang kuat, dan setelah konflik terjadi juga 

dapat memunculkan prasangka baru yang negatif terhadap etnis yang 

menjadi lawannya. Sebagaimana yang dikemukakan oleh Pettigrew 

(2008), bahwa konflik antar kelompok didorong oleh prasangka dan 
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diskriminasi. Selama bertahun-tahun, psikologi sosial mengikuti definisi 

Allport (dalam Pettigrew, 2008), bahwa prasangka antar kelompok 

terdiri dari opini negatif terhadap kelompok luar tanpa bukti yang 

cukup. Catatan pandangan ini melibatkan baik emosi negatif maupun 

keyakinan irasional. 

Prasangka antar etnis Jawa dan Tionghoa juga terjadi di 

Indonesia, hal ini ditunjukkan dengan hasil penelitian Susetyo (2007) 

terhadap mahasiswa etnis Jawa dan Tionghoa di Kota Semarang 

mengenai stereotip dan kaitannya dengan prasangka. Hasil penelitian ini 

menemukan bahwa stereotip orang Tionghoa menurut subjek Jawa 

dapat digambarkan sebagai berikut: 1) memiliki ikatan kekeluargaan 

kuat, senang berkelompok. Orang Tionghoa bersikap tertutup terhadap 

orang lain, kurang bersikap ramah, bersikap curiga dan dinilai 

berperilaku kurang sopan menurut kacamata subjek Jawa. 2) orang 

Tionghoa memiliki ambisi yang kuat, dalam bekerja dan bertindak 

penuh perhitungan, banyak yang mengedepankan sikap individual, 

bahkan dianggap banyak yang memiliki sifat licik, pelit dan 

materialistik. Sedikit orang Tionghoa yang suka memberi dan 

mengedepankan pertimbangan perasaan. 3) banyak orang Tionghoa 

yang cerdas, rajin dalam bekerja, rapi, senang aktivitas ilmiah. Hanya 

sedikit yang dianggap memiliki sifat pemalas dan bodoh. 

Berdasarkan hasil penelitian Susetyo (2007) di atas, dapat 

diketahui bahwa terdapat berbagai pandangan atau prasangka 

mahasiswa etnis Jawa terhadap etnis Tionghoa. Pandangan tersebut ada 

yang cenderung bersifat negatif dan ada pula yang positif. Pada 



 

 

3 
 

 

  

prasangka yang bersifat negatif juga ditemukan melalui hasil penelitian 

Kristiono, Sudiantara dan Priyanto, (2008), bahwa ada perbedaan sangat 

signifikan antara prasangka orang Jawa dan orang Tionghoa. Prasangka 

negatif orang Jawa terhadap orang Tionghoa lebih tinggi daripada 

prasangka orang Tionghoa terhadap orang Jawa. 

Berkaitan dengan masalah prasangka, juga ditemukan secara 

langsung oleh peneliti terhadap mahasiswa etnis Jawa Universitas 

Katolik Soegijapranata Semarang. Melalui pengalaman peneliti pada 

kehidupan sehari-hari selama menjalani perkuliahan, dan melalui 

komunikasi informal, diketahui bahwa mahasiswa etnis Jawa cenderung 

memiliki prasangka yang negatif terhadap temannya yang beretnis 

Tionghoa. Hal ini ditunjukkan dengan adanya mahasiswa etnis Jawa 

cenderung tidak mau mengajak berbicara dengan temannya yang 

beretnis Tionghoa. Kalaupun ada mahasiswa etnis Tionghoa yang 

mencoba mengajak berbicara, maka mahasiswa etnis Jawa tersebut 

terkesan memberi tanggapan tanpa memberi peluang percakapan lebih 

lanjut. Selain itu, terdapat mahasiswa Jawa yang terkesan sinis dalam 

memandangi mahasiswa Tionghoa, dan suka memberi komentar atau 

kritik negatif terhadap apa yang digunakan oleh mahasiswa Tionghoa 

(seperti pakaian, sepatu, tas, dan lain-lain). 

Melalui wawancara juga ditemukan bahwa ada kecenderungan 

mahasiswa Jawa dan Tionghoa yang tidak mau berteman dekat, hal ini 

terlihat dari adanya mahasiswa yang saling berkelompok sesuai 

etnisnya. Selain itu, ketika ada mahasiswa etnis Tionghoa yang mencoba 

ikut bergabung di kelompok mahasiswa Jawa, maka akan cenderung 
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diacuhkan dan bahkan dijauhi atau tidak diajak berbicara. Demikian 

pula sebaliknya, ketika ada mahasiswa Jawa yang berusaha memasuki 

kelompok mahasiswa Tionghoa maka akan cenderung diabaikan. 

Akibat dari adanya prasangka negatif mahasiswa Jawa terhadap 

etnis Tionghoa, membuat mahasiswa Jawa enggan untuk berteman 

dengan mahasiswa etnis Tionghoa. Bahkan dalam interaksinya saling 

sinis satu sama lain. Ketidakharmonisan dalam hubungan dan saling 

sinis tersebut tidak menutup kemungkinan akan mengakibatkan konflik 

yang lebih tajam lagi, bahkan dapat terjadi pertikaian antara ke dua 

kelompok tersebut. Sebagaimana dikemukakan Susetyo (2007), bahwa 

ketegangan hubungan disebabkan adanya prasangka dengan intensitas 

yang kuat. Kerukunan antara orang Tionghoa dan Jawa sering terhambat 

karena perbedaan kelas sosial dan jarak sosial. 

Melihat permasalahan di atas, dapat diketahui bahwa telah terjadi 

prasangka terhadap outgroup-nya, yang dimaksud dengan outgroup 

disini adalah kelompok etnis yang berbeda (Tionghoa) dari etnis Jawa. 

Jones (dalam Brown, 2005) mendefinisikan prasangka sebagai penilaian 

negatif yang sudah ada sebelumnya mengenai anggota ras, agama, atau 

pemeran sosial signifikan lain, yang dipegang dengan tidak 

memedulikan fakta yang berlawanan dengan itu. 

Menurut pendapat berbagai tokoh yang telah dirangkum oleh 

Sarwono (2007), prasangka muncul dari berbagai macam sumber, yakni: 

1) sumber sosial (perbedaan sosial, identitas sosial, konformitas, 

informasi media); 2) sumber kognitif (kategorisasi sosial, illusory 

correlation, atribusi, stereotip). 
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Pada penelitian ini faktor konformitas akan dipilih menjadi 

variabel bebas. Hal ini didasarkan pada penggalian lebih lanjut melalui 

wawancara pada kelompok mahasiswa etnis Jawa yang memiliki 

prasangka negatif terhadap etnis Tionghoa. Mahasiswa memiliki 

prasangka negatif terhadap etnis Tionghoa dikarenakan kelompoknya 

memiliki prasangka yang negatif pula. Mahasiswa mengaku bahwa agar 

disukai oleh kelompoknya, maka dirinya harus mengikuti aturan dan 

nilai-nilai atau pandangan kelompok terhadap berbagai hal, salah 

satunya adalah pandangan terhadap etnis Tionghoa. Sebagian besar 

anggota kelompok memiliki prasangka yang negatif terhadap etnis 

Tionghoa, sehingga setiap anggota lainnya secara tidak langsung dan 

terang-terangan diminta untuk mengikuti pandangan kelompok tersebut. 

Berkaitan dengan faktor konformitas, Cialdini dan Goldstein 

(dalam Taylor, Peplau dan Sears, 2009) mengatakan bahwa konformitas 

adalah tendensi untuk mengubah keyakinan atau perilaku seseorang agar 

sesuai dengan perilaku orang lain. Kebanyakan remaja dianggap bebas 

memilih sendiri baju dan gaya rambutnya. Akan tetapi, kebanyakan 

orang sering lebih suka mengenakan baju seperti orang lain dalam 

kelompok sosial mereka, dan karenaya mengikuti tren busana terbaru. 

Konformitas adalah secara suka rela melakukan tindakan karena orang 

lain juga melakukannya. 

Martin dan Hewstone (dalam Taylor, dkk., 2009) mengatakan 

bahwa orang melakukan konformitas karena beberapa alasan, di 

antaranya adalah dua alasan penting, yakni ingin melakukan hal yang 

benar dan ingin disukai. Taylor, dkk., (2009) mengatakan bahwa 
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keinginan agar disukai disebut sebagai pengaruh normatif (normative 

influence), yaitu keinginan agar diterima secara sosial. 

Ford, dkk., (dalam Myers, 2012b) membahas hubungan 

konformitas dengan prasangka, dengan mengatakan bahwa prasangka 

sebagian besar dipertahankan oleh ketidakberdayaan. Jika prasangka 

telah diterima secara sosial, banyak orang yang akan mengikuti jejak 

tersebut (konform), dan mengikuti kebiasaan yang ada. Tindakan 

mereka tidak terlalu memperlihatkan keinginan untuk membenci, tetapi 

lebih sebagai tindakan karena adanya keinginan untuk disukai dan 

diterima. Oleh karena itu, orang akan lebih menyukai (atau menentang) 

diskriminasi setelah mendengar orang lain melakukan hal yang sama. 

Berdasarkan uraian yang telah dikemukakan di atas muncul 

pertanyaan, apakah ada hubungan antara konformitas dengan prasangka 

mahasiswa etnis Jawa terhadap etnis Tionghoa? sehingga peneliti 

melakukan penelitian tentang hubungan antara konformitas dengan 

prasangka mahasiswa etnis Jawa terhadap etnis Tionghoa. 

 

B. Tujuan Penelitian 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui secara empirik 

hubungan antara konformitas dengan prasangka mahasiswa etnis Jawa 

terhadap etnis Tionghoa. 
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C. Manfaat Penelitian 

1. Manfaat Teoritis 

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan bagi 

kajian psikologi sosial, yang berkaitan dengan konformitas dan 

prasangka mahasiswa etnis Jawa terhadap etnis Tionghoa. 

 

2. Manfaat Praktis 

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi acuan bagi 

mahasiswa etnis Jawa pada khususnya, dan pihak-pihak terkait 

mengenai konformitas dan prasangka terhadap etnis Tionghoa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


