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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Negara Indonesia merupakan Negara kepulauan terbesar di dunia 

dengan jumlah pulau lebih dari 17.508 buah. Jumlah penduduk Indonesia 

203.456.005 jiwa (Sugeng, 2001, h. 1). Indonesia terkenal dengan jumlah 

suku bangsa terbanyak di dunia yaitu sekitar 1.128 suku bangsa. Penduduk 

Indonesia menganut beragam agama yaitu, Islam, Kristen, Katolik, Budha, 

Hindu, Khonghucu. Keenam agama tersebut adalah agama resmi yang 

diakui pemerintah, sementara kita mengenal agama dan kepercayaan yang 

lain seperti Sunda, Wiwitan, dan Kejawen. Keragaman suku bangsa 

Indonesia selain indah dan dapat dibanggakan tetapi juga sangat potensial 

terjadinya konflik (Agustian, 2015,h. ix).  

Suku Sunda, Jawa, dan Tionghoa banyak berdomisili di pulau Jawa. 

Menurut Na’im dan Syaputra (2011, h. 28-41) hasil sensus penduduk dalam 

Badan Pusat Statistik pada tahun 2010 menunjukan persentase penduduk 

menurut kelompok suku bangsa di Indonesia yaitu suku Jawa sebesar 

40,22% dan suku Cina sebesar 1,2%. Di provinsi Jawa Tengah sendiri 

jumlah suku Jawa sebesar 31.560.859 jiwa dan suku Cina sebesar 139.878 

jiwa. Manusia merupakan makhluk sosial yang membutuhkan teman dalam 
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hidup mereka. Berdasarkan pengamatan oleh peneliti, perkawinan antar 

suku pun sudah biasa terjadi pada masyarakat Kota Semarang. Salah satu 

perkawinan campur yang dapat disoroti oleh peneliti yaitu perkawinan 

campur antar etnis Jawa dan Tionghoa. 

Sama seperti meningkatnya jumlah kesempatan pekerjaan membuat 

pilihan pekerjaan dan penyesuaian yang cocok dan disukai menjadi sulit, 

begitu juga dengan banyaknya pertambahan model keluarga menjadikan 

proses penyesuaian hidup sebagai suami istri sulit. Tingkat kesulitan ini 

semakin besar apabila salah seorang anggota keluarga menjadi besar di 

mana gaya hidupnya berbeda sekali dengan anggota lainnya dalam 

keluarga. Studi menekankan kesulitan penyesuaian perkawinan yang 

hampir tidak terelakan bila suami dan istri mendidik anak di rumah di mana 

pola keluarganya berbeda. Dalam keluarga beda suku kedua pasangan 

berasal dari kelompok suku yang berbeda (Hurlock, 2003, h. 286-288). 

Orang tua mempunyai pengaruh yang sangat besar di dalam pengembangan 

konsep diri karena mereka merupakan sumber otoritas dan sangat 

kemungkinan besar sebagai sumber kepercayaan (Burns, 1993, h. 204). 

Perceraian lebih banyak terjadi antara pasangan yang mempunyai latar 

belakang kebudayaan, suku, bangsa, agama dan sosial ekonomi yang 

berbeda (Hurlock, 2003, h. 309). Masalah perkawinan campur antar etnis 

ini nampaknya menjadi  persoalan dalam kehidupan berkeluarga.  
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Problem utamanya adalah kita cenderung menganggap budaya kita 

sebagai suatu kemestian, tanpa mempersoalkannya lagi (taken for granted), 

dan karenanya kita menggunakannya sebagai standar untuk mengukur 

budaya-budaya lain. Ketika kita berkomunikasi dengan orang-orang lain, 

kita dihadapkan dengan bahasa-bahasa, aturan-aturan, dan nilai-nilai yang 

berbeda. Sulit bagi kita untuk memahami komunikasi mereka bila kita 

sangat etnosentrik. Pandangan-pandangan etnosentrik itu antara lain 

berbentuk stereotip, yaitu suatu generalisasi atas sekelompok orang, objek, 

atau peristiwa yang secara luas dianut suatu budaya. Ini tidak berarti bahwa 

semua stereotip salah. Ada setitik kebenaran dalam stereotip dalam arti 

bahwa sebagian stereotip cukup akurat sebagai informasi terbatas untuk 

menilai sekelompok orang yang hampir tidak kita kenal. Namun, bila kita 

menerapkannya kepada individu tertentu, kebanyakan stereotip tidak tepat 

dan banyak yang keliru. Masyarakat manapun cenderung mempunyai 

stereotip-stereotip tentang masyarakat lainnya (Mulyana & Rakhmat, 2010, 

h. vii-viii). 

Kondisi seperti inilah yang menyebabkan seorang individu 

menetapkan budayanya sebagai standarisasi akan budaya-budaya lainnya. 

Setiap budaya menganut nilai-nilai dan norma yang berbeda-beda untuk 

mencapai tujuan hidup. Berdasarkan wawancara yang peneliti lakukan 

kepada 4 subyek yang merupakan anak dari perkawinan campur etnis Jawa-

Tionghoa mengenai budaya yang berlaku dalam keluarga mereka, subyek 

pertama dan kedua menjawab bahwa dalam keluarga mereka sepakat agar 
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satu budaya lebih dominan atau hanya satu budaya yang berlaku dalam 

kehidupan berkeluarga. Subyek ketiga menjelaskan jika dalam keluarganya 

kedua budaya dapat berjalan seimbang, seperti mengikuti acara Tahun Baru 

Cina begitu juga dengan  Hari Raya Idul Fitri. Sedangkan subyek keempat 

justru tidak menganut kedua budaya dari orang tuanya, dalam keluarganya 

justru muncul budaya baru yang paling disetujui oleh anggota-anggota 

keluarga yaitu tidak mengikuti kedua budaya misalnya sudah tidak ikut 

merayakan hari-hari besar seperti Tahun Baru Cina dan lain sebagainya.  

Salah seorang subyek dari wawancara di atas menjelaskan bahwa ia 

pernah mendapatkan pengalaman yang tidak menyenangkan saat ia SMP, 

subyek merupakan anak keturunan Tionghoa yang tinggal di lingkungan 

masyarakat Jawa. Ia mempunyai sahabat yang merupakan keturunan Jawa, 

dan seringkali pulang sekolah bersama sahabatnya dengan sepeda roda dua. 

Ia seringkali mendapat ledekan dari anak-anak di lingkungannya seperti 

“Melek lek mata ne”. Suatu hari sekumpulan anak-anak di tempat 

tinggalnya tersebut memaksa untuk mengambil sepedanya dan memukul 

wajahnya. Ia mulai merasa bingung karena hanya ia yang mendapat 

perlakuan tidak menyenangkan, sedangkan sahabatnya tidak. Subyek 

mengaku saat itu ia mulai merasa apakah karena fisiknya yang 

memperlihatkan ia keturunan etnis Tionghoa maka ia diperlakukan seperti 

itu, lalu sahabatnya bisa menerimanya, dan mengapa orang lain tidak. 

Kondisi tersebut yang membuat seorang remaja kebingungan untuk 

menganut budaya mana yang paling baik bagi dirinya padahal ia bagian 
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dari kedua budaya tersebut. Seorang anak akan mengalami kebingungan 

berkaitan dengan penampilan fisik mereka, dengan siapa mereka 

seharusnya berteman, nilai atau norma apa yang terbaik untuk mereka 

patuhi, dan lain sebagainya.  

Konsep diri memiliki peran penting dalam menentukan kepribadian 

individu. Hurlock (2003, h. 234) menjelaskan bahwa banyak remaja 

menggunakan standar kelompok sebagai dasar konsep mereka berkaitan 

dengan kepribadian “ideal” terhadap penilaian mereka akan kepribadian 

mereka sendiri. Rakhmat (2007, h.104) berpendapat bahwa kecenderungan 

untuk berperilaku sesuai dengan konsep diri disebut sebagai nubuat yang 

dipenuhi sendiri. Jika individu berpikiran sebagai orang yang bodoh, maka 

ia akan benar-benar menjadi bodoh. Jika individu merasa mempunyai 

kemampuan untuk menyelesaikan masalah, maka masalah apa pun yang 

dihadapinya pasti dapat diatasi oleh individu. Seorang individu berusaha 

hidup sesuai dengan label yang ia lekatkan pada dirinya sendiri.   

Hanya sedikit anak yang melampaui masa puber tanpa 

mengembangkan konsep diri yang kurang menyenangkan. Ada banyak hal 

yang menyebabkan perkembangan konsep diri yang kurang baik selama 

masa puber, beberapa diantaranya disebabkan alasan pribadi dan alasan 

lingkungan. Hampir semua anak puber mempunyai konsep diri yang tidak 

realistik mengenai penampilan dan kemampuannya kelak bila sudah 

dewasa, konsep-konsep yang seringkali berasal dari masa kanak-kanak 
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pada saat konsep diri ideal terbentuk. Perlakuan orang lain sangat 

mempengaruhi konsep diri, yang menimbulkan sikap negatif terhadap diri 

sendiri. Kalau anak mengembangkan konsep diri yang kurang baik, hal itu 

segera tampak dalam perilaku. Anak menarik diri, sedikit melibatkan diri 

dalam kegiatan atau pembicaraan kelompok, atau menjadi agresif dan 

bersikap bertahan, membalas dendam perlakuan yang tidak adil (Hurlock, 

2003, h. 197). 

Salah satu kemampuan individu dalam bertahan hidup yaitu 

memiliki konsep diri yang baik, dengan memiliki konsep diri yang baik 

maka individu tersebut dapat bersikap dan berperilaku dengan baik kepada 

sesamanya serta lingkungan dimana dia berada. Perilaku seseorang akan 

diwarnai atau dilatarbelakangi oleh sikap yang ada pada orang yang 

bersangkutan. Myers berpendapat bahwa perilaku itu merupakan sesuatu 

yang kena banyak pengaruh dari lingkungan (dalam Walgito, 2004, h. 108). 

Seorang anak dapat memiliki konsep diri yang baik dimulai dari 

lingkungan keluarganya terlebih dahulu. Namun, relasi dalam keluarga 

campur etnis tidak selalu berjalan dengan lancar. Hal ini dikarenakan 

keluarga kawin campur dapat terbuka akan adanya perbedaan dalam 

anggota keluarga mereka, tetapi dengan keluarga besar baik dari pihak 

suami maupun istri belum tentu bisa menerima perkawinan campur etnis 

tersebut.  
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Peneliti melakukan wawancara kepada dua orang anak dari keluarga 

kawin campur etnis Jawa dan Tionghoa yaitu subyek A dan B. Subyek A 

memiliki seorang ibu beretnis Jawa dan ayah keturunan campuran Jawa-

Tionghoa, sedangkan subyek B memiliki ibu beretnis Tionghoa dan ayah 

beretnis Jawa. Pada subyek A budaya yang lebih dominan adalah budaya 

dari keluarga ibunya yaitu Jawa dan pada subyek B yaitu budaya Tionghoa. 

Subyek A mengatakan bahwa ia pernah mendapatkan perlakuan yang 

berbeda semenjak masa kecilnya dalam keluarga besar apalagi saat 

berkumpul dalam suatu acara keluarga. Perlakuan yang berbeda tersebut 

misalnya seperti sepupu mereka mendapatkan hadiah dari bibi atau paman 

sedangkan ia tidak. Perlakuan tersebut menyebabkan subyek A enggan 

untuk bertemu dengan sanak keluarganya, terutama orang yang memberi 

perlakuan tersebut.  

Pada subyek B, mengatakan bahwa ia mendapat perlakuan yang 

buruk yang menyinggung masalah ras saat ada konflik keluarga. Konflik 

keluarga tersebut contohnya seperti kondisi ekonomi keluarganya yang 

sedang di bawah lalu bibinya selalu mengaitkan dengan latar belakang 

ayahnya yang beretnis Jawa. Bibinya sudah menganggap bahwa etnis Jawa 

merupakan pribadi yang malas dalam bekerja. Padahal saat itu kondisi 

ekonomi keluarganya jatuh karena ditipu oleh saudaranya yang lain, dan 

bukan karena ayahnya yang memang malas dalam bekerja. Subyek B 

mengaku tidak menyukai tindakan dari bibinya, tetapi ia tidak menarik diri 

dari keluarganya hanya mencegah terjadinya konflik dengan keluarga.  
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Meskipun berbagai kelompok budaya semakin sering berinteraksi, 

bahkan dengan bahasa yang sama sekalipun, tidak berarti komunikasi akan 

berjalan mulus atau bahwa dengan sendirinya akan tercipta saling 

pengertian, karena antara lain, sebagian di antara kita masih punya 

prasangka terhadap kelompok budaya lain dan enggan bergaul dengan 

mereka (Mulyana & Rakhmat, 2010, h. ix). 

Setelah melihat kasus subyek A dan B, didapatkan bahwa keduanya 

sama-sama mengalami deskriminasi sosial sebagai anak perkawinan 

campur etnis. Tetapi keduanya memiliki tanggapan yang berbeda dalam 

menyikapi kejadian-kejadian dalam hidup mereka. Subyek A memiliki 

konsep diri yang menolak proses sosial yang terjadi dalam hidupnya untuk 

kenyamanan psikisnya, sedangkan B tetap dapat menjalani kehidupannya 

dengan menerima keberadaannya sebagai anak perkawinan campur etnis 

Jawa-Tionghoa. Berdasarkan penelitian Ary, Andayani, dan Sawitri (2009, 

h.10) menyebutkan bahwa keberadaan suku Cina sebagai suku minoritas di 

Indonesia menyebabkan suku Cina mengalami hambatan saat harus 

berinteraksi dengan suku lain apalagi dengan adanya stereotip-stereotip 

negatif yang muncul dalam interaksi sosial. Namun Rakhmat (2007, h. 107) 

berpendapat jika konsep diri sesuai dengan pengalaman individu, maka 

individu akan lebih terbuka untuk menerima pengalaman-pengalaman dan 

gagasan-gagasan baru, lebih cenderung menghindari sikap defensif, serta 

lebih cermat memandang diri individu dan orang lain. 
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Banyak di antara kondisi-kondisi yang membentuk pola kepribadian 

di luar pengendalian para remaja karena kondisi-kondisi itu merupakan 

hasil dari lingkungan di mana remaja hidup dan akan terus mempengaruhi 

konsep diri-yaitu inti dari pola kepribadian-sepanjang lingkungan tetap 

stabil. Dalam lingkungan yang berbeda remaja cenderung mencari orang-

orang yang memperlakukan sesuai dengan konsep diri dan menghindari 

orang-orang yang perlakuannya berbeda. Banyak kondisi dalam kehidupan 

remaja yang turut membentuk pola kepribadian melalui pengaruhnya pada 

konsep diri. Konsep diri biasanya bertambah stabil dalam periode masa 

remaja (Hurlock, 2003, h. 234-235). 

Konsep diri yang terbentuk mempunyai peran penting dalam 

penyesuaian diri pada seorang individu. Hurlock (2003, h. 248-250) 

menjelaskan bahwa dalam tahun-tahun awal masa dewasa banyak masalah 

baru yang harus dihadapi seorang individu. Masalah-masalah baru tersebut 

berbeda dari masalah-masalah yang sudah dialami individu pada masa 

sebelumnya. Masalah yang harus dihadapi orang muda lebih rumit dan 

memerlukan waktu dan energi untuk diatasi, maka berbagai penyesuaian 

diri tidak akan dilakukan secara bersamaan, demikian pula bentuk akhir 

penyesuaiannya tidak akan diterima dengan serempak. Ada banyak alasan 

mengapa penyesuaian diri terhadap masalah-masalah pada masa dewasa 

begitu sulit. Tiga diantaranya bersifat umum yaitu yang pertama, sedikit 

sekali orang muda yang memiliki persiapan untuk menghadapi jenis-jenis 

masalah yang perlu diatasi sebagai orang dewasa. Kedua, mencoba 
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menguasai dua atau lebih ketrampilan secara serempak biasanya 

menyebabkan kedua-duanya kurang berhasil. Sulit bagi orang muda yang 

sedang menjadi dewasa untuk berhasil dalam karir sekaligus dalam 

memilih pasangan hidup atau kehidupan perkawinan. Ketiga, yang 

mungkin paling berat dari semuanya yaitu orang-orang muda tersebut tidak 

memperoleh bantuan dalam menghadapi dan memecahkan masalah-

masalah mereka; tidak seperti sewaktu mereka dianggap belum dewasa.  

Studi yang berkaitan dengan konsep diri menunjukkan bahwa 

individu dengan konsep diri yang rendah akan mempunyai harga diri yang 

sangat rendah pula. Individu yang percaya bahwa mereka baik dalam 

beberapa hal cenderung merasa dirinya lebih baik secara keseluruhan 

(Srivastava dan Joshi, 2014, h. 40).   

Masyarakat perlu sadar khususnya bagi para orang tua bahwa 

perkawinan campur etnis juga dapat berdampak pada sisi psikologis anak 

mereka, khususnya pada konsep diri anak yang menjadi inti pembentukan 

pola kepribadian seorang individu. Berdasarkan fenomena sosial yang 

terjadi peneliti mempertanyakan bagaimana konsep diri pada anak 

perkawinan campur etnis Jawa dan Tionghoa? 

Berdasarkan itu, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian 

mengenai konsep diri pada anak perkawinan campur etnis Jawa-Tionghoa.  
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B. Tujuan Penelitian 

Tujuan peneliti dalam penelitian ini adalah memahami dinamika 

konsep diri pada anak perkawinan campur etnis Jawa dan Tionghoa.  

 

C. Manfaat Penelitian 

1. Manfaat teoritis 

Penelitian ini bertujuan untuk dapat memberikan sumbangan ilmiah 

dalam bidang psikologi, khususnya Psikologi Sosial dan Psikologi 

Kepribadian, mengenai kaitan antara konsep diri pada anak dalam 

perkawinan campur etnis Jawa-Tionghoa. 

2. Manfaat praktis 

Penelitian ini bertujuan untuk memberi tambahan wawasan bagi 

orangtua maupun masyarakat luas tentang adanya keterkaitan antara 

perkawinan campur etnis Jawa-Tionghoa dengan pembentukan konsep 

diri pada anak dalam perkawinan campur etnis Jawa-Tionghoa.  

 

 

 

 

 

 

 


