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BAB V 

HASIL PENELITIAN 

 

A. Hasil Penelitian 

Berdasarkan data penelitian prasangka mahasiswa etnis Jawa 

terhadap etnis Tionghoa dan konformitas dilakukan pengujian terhadap 

hipotesis penelitian dengan menggunakan teknik analisis korelasi 

Product Moment untuk menguji hubungan antara konformitas dengan 

prasangka mahasiswa etnis Jawa terhadap etnis Tionghoa. Uji 

normalitas penelitian dan uji linearitas hubungan variabel bebas dan 

variabel tergantung harus dilakukan terlebih dahulu sebelum melakukan 

pengujian terhadap korelasi antarvariabel. 

1. Uji Asumsi 

a. Uji Normalitas 

Data setiap variabel diuji normalitasnya dengan menggunakan 

program Statistical Packages for Social Sciences (SPSS) Release 

13.0. Penghitungan normalitas dilakukan dengan menggunakan 

Kolmogorov-Smirnov Test (K-S Z). Hasil uji normalitas pada 

variabel prasangka mahasiswa etnis Jawa terhadap etnis 

Tionghoa menunjukkan nilai K-S Z sebesar 0,639 dengan nilai 

p= 0,808 (p>0,05). Uji normalitas pada variabel konformitas 

menghasilkan K-S Z sebesar 0,844 nilai p= 0,474 (p>0,05). 

Berdasarkan uji asumsi yang telah dilakukan ini, menunjukkan 

bahwa kedua variabel tersebut memiliki sebaran data yang 
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normal. Hasil uji normalitas selengkapnya dapat dilihat pada 

lampiran E-1. 

 

b. Uji Linearitas 

Uji linearitas ini dilakukan untuk melihat hubungan antara 

variabel yang ada. Variabel prasangka mahasiswa etnis Jawa 

terhadap etnis Tionghoa dan konformitas memiliki hubungan 

dengan nilai F lin sebesar 43,489 nilai p= 0,000 (p<0,05) yang 

berarti bahwa hubungan antara konformitas dengan prasangka 

mahasiswa etnis Jawa terhadap etnis Tionghoa adalah hubungan 

linier. Hasil uji linearitas selengkapnya dapat dilihat pada 

lampiran E-2. 

 

2. Uji Hipotesis 

Setelah dilakukan uji asumsi, maka selanjutnya dilakukan uji 

hipotesis. Perhitungan pada tahap ini untuk menguji hubungan antara 

konformitas dengan prasangka mahasiswa etnis Jawa terhadap etnis 

Tionghoa menggunakan teknik korelasi Product Moment dengan 

menggunakan program Statistical Packages for Social Sciences 

(SPSS) Release 13.0. Hasil uji korelasi product moment yang 

menguji hubungan antara konformitas dengan prasangka mahasiswa 

etnis Jawa terhadap etnis Tionghoa menghasilkan nilai korelasi 

sebesar 0,642 nilai p= 0,000 (p<0,01), artinya terdapat hubungan 

positif yang sangat signifikan antara konformitas dengan prasangka 

mahasiswa etnis Jawa terhadap etnis Tionghoa. 
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Hasil analisis tersebut menunjukkan bahwa hipotesis yang berbunyi 

“Ada hubungan positif antara konformitas mahasiswa etnis  Jawa 

dengan prasangka mahasiswa etnis Jawa terhadap etnis Tionghoa. 

Semakin tinggi konformitas mahasiswa etnis Jawa maka semakin 

tinggi prasangka mahasiswa etnis Jawa terhadap etnis Tionghoa, 

demikian pula sebaliknya” dapat diterima pada taraf signifikansi 1%. 

 

B. Pembahasan 

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa hipotesis yang diajukan 

dalam penelitian ini diterima, yaitu ada hubungan positif antara 

konformitas mahasiswa etnis Jawa dengan prasangka mahasiswa etnis 

Jawa terhadap etnis Tionghoa. Semakin tinggi konformitas mahasiswa 

etnis Jawa maka semakin tinggi prasangka mahasiswa etnis Jawa 

terhadap etnis Tionghoa, demikian pula sebaliknya. 

Hasil penelitian ini sejalan dengan hasil penelitian Pettigrew 

(dalam Myers, 2012b) mengenai orang kulit putih di Afrika dan 

Amerika Selatan. Mengungkapkan bahwa sekitar tahun 1950-an, mereka 

yang sangat mengikuti norma sosial lain (konform) juga merupakan 

orang yang paling tinggi prasangkanya, sebaliknya mereka yang tidak 

terlalu patuh tidak terlalu mengikuti prasangka yang ada di sekitarnya. 

Myers (2012b) menyimpulkan dari berbagai penelitian bahwa 

prasangka jelas bukan manifestasi dari kepribadian yang “sakit”, tetapi 

hanya sekedar norma sosial. Hoffman (dalam Myers, 2012b) 

mengatakan bahwa konformitas juga memelihara prasangka terhadap 

gender. 
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Hubungan antara konformitas dengan prasangka juga dapat 

dijelaskan melalui teori belajar sosial. Sarwono dan Meinarno (2009) 

mengatakan bahwa teori belajar sosial menjelaskan bahwa prasangka 

berkembang karena individu mempelajarinya. Muncul dan 

berkembangnya prasangka ini persis sama seperti muncul dan 

berkembangnya sikap lainnya. Sesuai dengan pandangan teori belajar 

sosial, seorang akan mempelajari prasangka dari berbagai kelompok. 

Anak-anak dapat mengalami proses belajar langsung karena ia 

mengamati bagaimana ekspresi orang tuanya, gurunya, atau kelompok 

lainnya terhadap target prasangka. 

Perspektif lain menjelaskan bahwa pasangka yang dimiliki oleh 

orang tua dapat ditransmisikan ke anak-anaknya melalui pola modeling. 

Misalnya ekspresi orang tua saat berjumpa dengan kelompok tertentu 

dapat terekam oleh anak-anaknya yang pada akhirnya juga membentuk 

prasangka anak-anaknya pada kelompok yang sama. Proses belajar 

untuk berprasangka pada kelompok tertentu ini juga dapat berkembang 

melalui proses instrumental atau proses belajar conditioning (Sarwono 

dan Meinarno, 2009). 

Anak-anak tidak dilahirkan dengan membawa stereotip dan 

prasangka. Mereka pasti mempelajarinya dari keluarga, teman, media 

dan masyarakat di sekitarnya. Sosialisasi adalah proses yang dijalani 

anak dalam belajar norma sosial konvensional di sekitar mereka. 

Prasangka dapat dipelajari di dalam atau di luar rumah. Prasangka bisa 

dipelajari melalui mekanisme belajar sosial standar. Misalnya, anak 

mungkin hanya meniru prasangka orang dewasa dan kawannya, anak 
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mungkin belajar mengasosiasikan kelompok minoritas tertentu dengan 

kemiskinan, kejahatan, kepelitan, dan berbagai karakteristik negatif 

lainnya (Taylor, dkk., 2009). 

Berdasarkan pandangan proses belajar sosial (social learning 

view), anak memeroleh sikap negatif melalui berbagai kelompok sosial 

karena mereka mendengar pandangan tersebut diekspresikan oleh orang 

tua, teman, guru, dan orang lain, dan karena mereka secara langsung 

diberikan reward (berupa cinta, pujian, dan persetujuan) untuk 

mengadopsi pandangan-pandangan ini. Selain itu, dengan 

mengobservasi orang lain, norma sosial/ social norms (yang berupa 

peraturan dalam sebuah kelompok yang menyatakan tindakan atau sikap 

apa yang pantas), juga penting (Pettigrew, dalam Baron dan Byrne, 

2004). 

Kebanyakan orang ini menyelaraskan dengan terbentuk norma-

norma sosial lama ini dan mengembangkan sikap merugikan hanya 

sebagai bagian dari adaptasi untuk situasi kehidupan mereka. Dengan 

kata lain, banyak orang yang berprasangka hanya menyesuaikan dengan 

norma-norma merugikan itu seperti udara yang mereka hirup. Jika 

norma-norma sosial berubah, orang sering berubah, orang-orang yang 

menyelaraskan/ konform akan mengubah sikap antarkelompok mereka 

dengan mudah (Pettigrew, 2008). 

Pengaruh variabel konformitas terhadap variabel prasangka 

mahasiswa etnis Jawa terhadap etnis Tionghoa dapat dilihat pada 

sumbangan efektif (SE) yang diberikan sebesar 41,2%, sisanya 58,8% 

merupakan faktor-faktor lain seperti perbedaan sosial, identitas sosial, 
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informasi media, kategorisasi sosial, illusory correlation, atribusi, dan 

stereotip. 

Hasil mean hipotetik (MH) konformitas adalah sebesar 22,5 

dengan SD= 4,5 dan mean empirik (ME) adalah sebesar 21,81 dengan 

SD= 2,736, hal ini berarti bahwa konformitas termasuk kategori sedang. 

Hasil ini menunjukkan bahwa subjek cukup memiliki konformitas 

terhadap mahasiswa etnis Jawa meskipun tidak terlalu tinggi, yang 

ditunjukkan dengan aspek pengaruh sosial normatif dan aspek pengaruh 

sosial informasional. 

Hasil mean hipotetik (MH) prasangka mahasiswa etnis Jawa 

terhadap etnis Tionghoa adalah sebesar 35 dengan SD= 7 dan mean 

empirik (ME) adalah sebesar 30,69 dengan SD= 4,059, hal ini berarti 

bahwa prasangka mahasiswa etnis Jawa terhadap etnis Tionghoa pada 

subjek penelitian termasuk kategori sedang. Hasil ini menunjukkan 

bahwa subjek cukup memiliki prasangka yang negatif terhadap etnis 

Tionghoa meskipun tidak terlalu tinggi, seperti secara affect (perasaan) 

subjek memiliki perasaan dan emosi terhadap orang Tionghoa, dan 

secara behavior tendency (kecenderungan berperilaku) memiliki 

kecenderungan untuk dapat menerima dan bersedia bergaul dengan 

orang Tionghoa, serta secara cognition (keyakinan) subjek memiliki 

pandangan terhadap orang Tionghoa yang tidak terlalu negatif. 

 

 


