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BAB IV 

PERSIAPAN DAN PELAKSANAAN PENELITIAN 

 

A. Orientasi Kancah Penelitian 

Peneliti terlebih dahulu menentukan orientasi kancah penelitian 

sebelum melakukan proses penelitian. Hal tersebut dilakukan untuk 

memudahkan peneliti dalam pengambilan data dan informasi yang 

dibutuhkan. Subjek yang dipilih pada penelitian ini adalah individu 

yang merupakan anak perkawinan campur etnis Jawa dan Tionghoa. 

Ketiga subjek yang diambil oleh peneliti tinggal di kota Semarang, Jawa 

Tengah sehingga dapat memudahkan peneliti dalam melakukan proses 

pengambilan data. Penelitian ini bertujuan untuk mendiskripsikan 

konsep diri pada anak perkawinan campur etnis Jawa- Tionghoa. 

Penelitian yang dilakukan berupa wawancara dan observasi. 

Proses pengambilan data berlangsung di rumah subjek masing-masing 

atau tempat yang sudah disetujui oleh kedua belah pihak baik peneliti 

maupun subjek untuk kepentingan kenyamanan subjek dalam proses 

wawancara. Peneliti mengambil subjek yang berada pada fase dewasa 

muda berusia 25 sampai 30 tahun yang diharapkan sudah mempunyai 

cukup pengalaman hidup dan dapat menggambarkan secara jelas setiap 

proses dan fenomena yang terjadi pada konsep diri serta mengungkap 

faktor-faktor yang mempengaruhi konsep diri tersebut. 
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B. Persiapan Penelitian 

Persiapan pertama yang dilakukan peneliti yaitu memilih subjek 

yang sesuai dengan karakteristik penelitian. Sebelum memulai 

penelitian, peneliti terlebih dahulu melakukan pendekatan secara 

personal melalui chatting di media sosial. Peneliti juga mengajukan 

pertanyaan singkat kepada ketiga subjek untuk memastikan apakah 

mereka sudah sesuai dengan ciri-ciri subjek yang diperlukan dalam 

penelitian. Peneliti juga menjelaskan tujuan dari penelitian ini kepada 

setiap subjek. Setelah subjek bersedia untuk berpartisipasi kemudian 

peneliti mengarahkan subjek untuk menandatangani informed consent, 

subjek yang tidak setuju dengan tujuan penelitian ini boleh 

membatalkan keikutsertaannya dalam penelitian. 

Pelaksanaan penelitian dilakukan dengan mengatur waktu 

senggang ketiga subjek. Peneliti memilih untuk melakukan 

pengambilan data dengan mengatur jadwal senggang setiap subjek, 

dikarenakan setiap subjek sudah bekerja sehingga penelitian ini 

sekiranya tidak akan mengganggu setiap aktivitas yang dimiliki subjek. 

Subjek pertama dan kedua setuju untuk diwawancarai di tempat 

kediaman subjek masing-masing, sedangkan subjek ketiga lebih 

memilih untuk mengatur tempat wawancara di luar rumah subjek agar 

lebih nyaman dalam bercerita. Peneliti juga mempersiapkan alat 

penelitian yang akan digunakan selama proses wawancara seperti 
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handphone untuk alat perekam suara, ballpoint, notes dan pedoman 

wawancara. 

 

C. Pelaksanaan Penelitian 

Penelitian ini dilaksanakan pada tanggal 31 Agustus 2017 sampai 

17 Desember 2017. Peneliti melakukan pengambilan data dengan 

menggunakan metode wawancara kepada tiga orang subjek dan orang 

terdekat subjek. Penelitian ini dilakukan setelah subjek menandatangani 

dan menyetujui isi dari informed consent yang telah diajukan peneliti 

pada setiap subjek. Pada saat wawancara berlangsung, peneliti juga 

akan melakukan observasi kepada setiap subjek yang diwawancarai. 

Tabel 1. Jadwal Penelitian Subjek 

SUBJEK TANGGAL AGENDA 

Subjek 1 31 Agustus 2017 Building rapport dan wawancara 

singkat via chatting untuk 

mengetahui karakteristik subjek 

 19 Oktober 2017 Pengisian informed consent dan 

wawancara pertama 

 20 November 2017 Wawancara kedua 

 30 November 2017 Wawancara ketiga dengan orang 

terdekat subjek 

Subjek 2 9 September 2017 Building rapport dan wawancara 

singkat via chatting untuk 
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mengetahui karakteristik subjek 

 23 Oktober 2017 Pengisian informed consent dan 

wawancara pertama 

 27 Oktober 2017 Wawancara kedua 

 18 November 2017 Wawancara ketiga 

 9 Desember 2017 Wawancara keempat dengan 

orang terdekat subjek 

Subjek 3 18 Oktober 2017 Building rapport dan wawancara 

singkat via chatting untuk 

mengetahui karakteristik subjek 

 28 Oktober 2017 Pengisian informed consent dan 

wawancara pertama 

 17 Desember 2017 Wawancara kedua 

 17 Desember 2017 Wawancara ketiga dengan orang 

terdekat subjek 

 

D. Hasil Pengumpulan Data 

1. Subjek 1 

a. Identitas Subjek 

Nama   : NIS 

Usia    : 25 tahun 

Jenis Kelamin  : Perempuan 

Tempat/tanggal lahir : Semarang, 8 November 1992 
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Alamat   : Jl. Semeru  

 

b. Hasil Observasi 

Ketika diwawancarai subjek duduk sambil 

menggendong anaknya. Subjek terkadang harus 

memberhentikan proses wawancara karena mempunyai anak 

yang masih bayi sehingga proses wawancara dilanjutkan 

setelah selesai dengan urusan anaknya.  

Subjek menjawab pertanyaan dengan sedikit kesal jika 

membicarakan keluarga besarnya. Terkadang subjek tersenyum 

atau tertawa saat menjawab pertanyaan yang diajukan peneliti.  

Subjek memiliki ciri fisik yaitu bertubuh langsing, 

panjang rambut sedang berwarna hitam, bentuk mata bulat, dan 

kulit berwarna kuning langsat. 

 

c. Hasil Wawancara 

1). Identitas 

NIS lahir di Semarang pada tanggal 8 November 

1992, saat ini NIS berusia 25 tahun. NIS merupakan anak 

pertama dari tiga bersaudara. NIS mempunyai dua adik 

perempuan. NIS memiliki kedua orang tua yang berbeda 

etnis yaitu ayahnya yang beretnis Tionghoa dan ibunya 
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beretnis Jawa. Saat ini NIS sudah menikah dan tinggal di 

Semarang bersama suami dan anaknya yang masih bayi. 

Semasa kecil NIS menempuh pendidikan TK, SD 

dan SMP di sekolah Kristen swasta yaitu YSKI. Pada saat 

SMA subjek mencoba untuk menempuh pendidikan di 

sekolah negeri tepatnya di SMA Negeri 3 Semarang. 

Kemudian subjek melanjutkan pendidikannya di UNDIP 

Semarang.  

Setelah lulus NIS bekerja sebagai marketing di 

perusahaan SAMSUNG. NIS memilih untuk resign dari 

pekerjaannya untuk memulai dan mengembangkan 

usahanya sendiri.  

2). Faktor-faktor yang mempengaruhi konsep diri 

a). Significant others 

Orang-orang terpenting dalam kehidupan NIS 

yaitu ayah, ibu, kedua adik perempuannya. Saat masa 

kanak-kanak, NIS tinggal bersama kedua orang tuanya 

dan adik-adiknya. NIS mengaku kedua orang tuanya 

pernah bertengkar akan masalah etnis, namun subjek 

sudah terbiasa dan tidak merasa terganggu. NIS merasa 

orang tuanya dapat menerima keberadaan NIS dan 

mengajarkan NIS untuk mengenal dua budaya. 
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NIS dan keluarganya selalu mengikuti tradisi 

ibunya yaitu Idul Fitri. Semenjak kecil, NIS dan 

keluarganya menginap di rumah neneknya saat Idul Fitri 

bersama dengan keluarga besar dari ibunya yaitu om, 

tante, dan sepupu-sepupunya. NIS mengaku sering 

mendapat perlakuan berbeda di keluarga ibunya yaitu 

seperti mendapat kamar yang paling tidak nyaman jika 

menginap, tidak mendapatkan oleh-oleh yang sama 

dengan sepupunya yang lain, dan juga THR lebaran 

yang nilainya berbeda dari para sepupunya.   

Menurut NIS terdapat kamar yang paling tidak 

nyaman di rumah kakek-neneknya yaitu kamar yang 

letaknya paling luar sendiri. Anggota keluarga NIS yang 

berjumlahkan 5 orang tidak cukup menempati 1 kamar 

saja karena itu terkadang harus ada yang tidur di luar 

kamar dengan tikar. Biasanya orang tua NIS tidur di 

tikar di ruang keluarga, namun saat NIS dan adik-

adiknya sudah beranjak remaja mereka bergantian untuk 

tidur di tikar bersama adik-adiknya.  

Waktu tidur NIS juga terganggu dengan salah 

satu pamannya yang suka menonton TV. NIS merasa 

kesal dengan perilaku pamannya yang tidak menghargai 

waktu tidurnya yang sudah harus mengalah untuk tidur 
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di luar, bahkan tidak memberi tawaran kepadanya atau 

adik-adiknya untuk tidur di dalam kamar bersama bibi 

dan sepupunya yang lain.  

Hal mengenai kamar ini menimbulkan perasaan 

dalam diri NIS akan adanya diskriminasi dalam keluarga 

besar ibunya. Bahkan saat ia dan keluarganya sudah 

datang terlebih dahulu dan memilih kamar yang belum 

diisi oleh anggota keluarga besarnya, kemudian ada 

bibinya yang dari luar kota datang dan keluarga NIS 

disuruh pindah kembali ke kamar yang tidak nyaman 

tersebut. 

Begitu juga saat NIS mengikuti hari raya Imlek 

bersama keluarga ayahnya. NIS tidak nyaman dengan 

kondisi dimana ia merasa neneknya tidak memberikan 

perhatian yang sama kepada dirinya seperti cucunya 

yang lain. Hal ini dirasakan NIS bukan hanya di 

keluarga ayahnya saja, tetapi juga nenek dari keluarga 

ibunya memberikan perhatian lebih kepada cucu yang 

lain ketimbang dirinya. Bukan hanya itu, berdasarkan 

wawancara diperoleh data bahwa saat acara keluarga 

pada hari raya Imlek, keluarga NIS ikut datang untuk 

merayakan tetapi NIS merasa kehadiran mereka pada 

acara tersebut seringkali tidak diharapkan oleh keluarga 
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besarnya. Hal tersebut terlihat dari cara mereka 

mengabaikan dan tidak mengajak bicara keluarga NIS. 

NIS juga sangat merasa kesal, saat pihak keluarga 

ayah dan ibunya banyak yang tidak hadir dalam acara 

midodareni dan pemberkatan pernikahannya. Keluarga 

NIS datang hanya pada saat resepsi pernikahan. NIS 

mengaku bahwa keluarga besarnya datang terlambat ke 

acara pernikahannya, padahal ia sudah memberikan 

undangan kepada keluarganya. Perasaan kesal NIS tidak 

pernah diungkapkan secara langsung kepada keluarga 

besarnya. 

Subjek mengaku tidak ada masalah dengan 

keluarga intinya sekarang, sejak dulu suaminya dapat 

menerima keadaannya. Hal ini dikarenakan NIS 

memiliki suami yang beretnis campuran sama 

sepertinya. 

b). Reference group 

NIS bersekolah di sekolah swasta dari TK, SD 

sampai ke bangku SMP. Teman-teman NIS di sekolah 

ada yang beretnis Jawa maupun Tionghoa. Hubungan 

subjek dengan komunitasnya berjalan baik dimulai dari 

berinteraksi dengan teman sekelas sampai dengan cara 

mengikuti berbagai kelompok atau klub semasa sekolah. 
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Subjek mengikuti banyak kegiatan dari kelompok 

komunitas yang ia punya yang awalnya merupakan 

saran dari guru untuk masuk klub tertentu seperti klub 

biologi, matematika, fisika dan bahasa inggris.  

Setelah masuk ke bangku SMA, NIS mengikuti 

kelompok-kelompok baru di sekolah. Kelompok 

tersebut dimulai dari ekstrakurikuler yang wajib hingga 

yang tidak wajib seperti desain grafis, band, dan 

kelompok rohani di sekolah. Subjek mengaku selalu 

memilih teman yang rajin sepertinya. Subjek juga 

mempunyai panggilan di sekolah dan di kampus yaitu 

“Ci” dan “Tompelia”. Saat kuliah subjek menjadi 

anggota BEM dan memiliki pekerjaan sambilan yaitu 

pagar ayu, EO, dan guru les. Subjek mengaku pernah 

mendapat perlakuan diskriminasi pada saat bekerja 

sambilan namun tidak di lingkungan belajarnya.  

Begitu juga saat ia menuntaskan pendidikan 

sarjananya dan bekerja di suatu perusahaan. Ia bekerja 

sebagai marketing sehingga mempunyai hubungan kerja 

dengan toko-toko elektronik. Seringkali diskriminasi 

yang ia dapat berasal dari customer yang dilayaninya 

yaitu pemilik toko elektronik. Perlakuan tersebut yaitu 

pemilik toko memberikan perlakuan yang berbeda saat 
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marketing yang menawari order beretnis Tionghoa atau 

mempunyai ciri fisik seperti etnis Tionghoa. 

c). Fisik 

NIS mengaku saat kecil ia tidak suka difoto dan 

selalu menghindar jika difoto. Pada saat itu NIS merasa 

tidak nyaman dengan penampilan fisiknya karena warna 

kulitnya yang kurang putih atau tidak seputih sekarang. 

Berdasarkan data yang diperoleh, adik subjek 

menyatakan bahwa subjek seringkali membanding-

bandingkan warna kulitnya dengan warna kulit adiknya. 

Hal tersebut karena subjek merasa memiliki warna kulit 

yang tidak sama dengan saudara kandung subjek. Warna 

kulit subjek NIS lebih gelap dibandingkan dengan warna 

kulit adiknya. 

 Subjek menjelaskan bahwa saat kecil ia juga 

tidak menyukai penampilan rambutnya yaitu warna dan 

bentuk rambut. Subjek NIS mempunyai warna rambut 

hitam dan bentuk rambut yang bervolume dan kurang 

rapi. Menurut NIS rambutnya tidak bisa lurus seperti 

teman-temannya yang beretnis Tionghoa.  

d). Praktek-praktek membesarkan anak 

Orang tua NIS mengajarkan subjek untuk 

mengikuti kedua budaya orang tuanya seperti acara 
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keluarga yaitu hari raya Imlek maupun hari raya Idul 

Fitri. Subjek melakukan kebiasaan-kebiasaan adat 

seperti salim dan pai-pai kepada orang tua yang lebih 

tua.  

Ayah NIS seringkali juga mengajarkan untuk 

memakai obat Cina saat NIS sakit dan melakukan adat 

Tionghoa seperti tilik bong. Kedua orang tua NIS tidak 

membatasi subjek dalam memilih pasangan hanya 

mengarahkan untuk memilih pasangan dengan agama 

yang sama.  

3). Konsep Diri 

a). Diri Fisik 

NIS tidak nyaman dengan beberapa penampilan 

fisiknya seperti rambut dan warna kulit pada saat 

remaja. Subjek melakukan beberapa usaha untuk 

mengatasi hal tersebut yaitu dengan menyemir rambut 

sesuai warna yang disukai pada saat bersekolah. Selain 

itu subjek juga menyatok lurus rambutnya pada saat 

acara tertentu. NIS juga melakukan solusi untuk warna 

kulitnya dengan cara luluran agar lebih cerah dan putih. 

NIS merasa tidak keberatan dengan kondisi 

fisiknya sekarang. Subjek dapat menerima penampilan 

fisiknya baik dari bentuk wajah, warna dan bentuk 
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rambut, warna kulit, maupun bentuk tubuh. Subjek 

mengaku bahwa ia menyukai bentuk matanya yang bulat 

dan kulitnya yang putih. Ia menganggap salah satu 

kelebihan fisiknya adalah kurus, bahkan setelah 

melahirkan bentuk tubuhnya bisa kembali kurus seperti 

semula.     

b). Diri Psikologis 

Subjek memiliki karakter yang polos, rajin, dan 

cepat panik saat kecil. Pada saat remaja subjek menjadi 

tidak peduli pada keluarga besar dan malas untuk 

terlibat dalam acara-acara keluarga karena adanya 

perlakuan tidak menyenangkan yang dialaminya. Hal 

tersebut menyebabkan NIS memiliki kepribadian baru 

yang cuek, sensitif, dan egois.  

Secara psikis, NIS tidak malu menjadi anak 

campuran etnis. Ia merasa baik-baik saja dan tetap 

percaya diri dengan keadaannya. NIS juga tidak malu 

dan mau melakukan kedua budaya orang tuanya. NIS 

juga merasa percaya diri dengan kondisi fisiknya. Tetapi 

NIS merasa terganggu dan tidak nyaman saat ada orang 

dengan etnis Tionghoa memanggilnya dengan sebutan 

“mbak”, tetapi tidak jika orang Jawa yang memanggil 

demikian justru ia merasa dihormati dan dihargai karena 
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artian kata tersebut dalam etnis Jawa adalah untuk 

memanggil orang yang lebih tua dari kita. 

c). Diri Sosial 

NIS dapat menerima budaya yang diajarkan 

kedua orang tuanya. Tetapi ada beberapa hal berkaitan 

dengan keluarga besarnya yang tidak membuatnya ingin 

terlibat pada acara keluarga sehingga ia malas untuk 

berinteraksi dengan keluarga besarnya. 

NIS tidak nyaman jika berada dalam acara 

keluarga. Hal ini membuat NIS untuk menjaga jarak 

seperti tidak duduk dekat dengan keluarganya pada saat 

bertemu. Pada usianya yang sekarang, NIS merasa lebih 

baik untuk menghindar dan tidak ikut terlibat dalam 

suatu acara keluarga. 

Namun, hal ini tidak menghalangi NIS dalam 

berinteraksi sosial dengan orang-orang di sekelilingnya. 

NIS memiliki komunitas yang cukup banyak melalui 

bidang pendidikannya di sekolah. Banyak kegiatan yang 

diikuti oleh NIS. Beberapa kegiatan dapat mendukung 

NIS untuk mengembangkan bakat maupun softskill-nya. 

NIS memperoleh banyak teman dari berbagai macam 

kegiatan yang diikutinya tersebut. Semasa pendidikan, 
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NIS tidak memberi batasan dalam berteman hanya ia 

memilih teman yang rajin dan tidak suka menyontek.  

Di sekolah dan di kampus, NIS seringkali 

dipanggil dengan julukan “Ci”, namun hal ini tidak 

menganggu subjek. NIS merasa biasa saja dengan 

julukannya tersebut. NIS merasa tidak nyaman dan 

direndahkan jika dipanggil “mbak” oleh orang yang 

beretnis Chinesse, tetapi lain jika dipanggil oleh orang 

etnis Jawa demikian. 

Di lingkungan sosial, subjek NIS mengaku bahwa 

dirinya tidak merasa cocok berinteraksi dengan orang-

orang yang berjilbab, pendek, tubuh berisi, wajah 

berbentuk bulat, dan kulit hitam. Hal tersebut ia jelaskan 

tidak mengarah kepada suatu agama atau etnis tertentu, 

namun seringkali mendapatkan pengalaman buruk akan 

ciri-ciri orang yang sama misalnya seperti diserobot oleh 

orang berjilbab dengan ciri fisik tersebut. 

d). Diri Ideal 

NIS menerima keadaannya yang bisa masuk 

universitas negeri yaitu UNDIP, sudah menikah dan 

dikaruniai seorang anak, serta mempunyai rumah. 

Hanya saja ada hal yang tidak dapat dicapainya yaitu 

masuk ke UGM jurusan HI-hubungan internasional. Ada 
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satu hal yang ingin dicapainya yaitu memiliki rumah 

yang tidak dekat dengan mertua. 

Pada saat ini NIS merasa bangga menjadi anak 

campuran etnis karena bisa memiliki beberapa 

keuntungan yaitu mempunyai ciri fisik layaknya etnis 

Tionghoa maupun Jawa. Hal ini dapat memudahkan NIS 

dalam berinteraksi sosial dengan kedua etnis yaitu Jawa 

dan Tionghoa.  

 

d. Analisis Data Subjek 1 

1). Faktor-faktor yang mempengaruhi konsep diri  

Berdasarkan data-data yang diperoleh terdapat 

beberapa faktor yang dapat mempengaruhi terbentuknya 

konsep diri pada NIS salah satunya yaitu faktor significant 

others. Adanya diskriminasi dalam hubungan keluarga 

besar NIS membuat NIS merasa tidak diterima dengan baik 

oleh keluarganya. Hal ini menyebabkan NIS tidak ingin 

menjalin hubungan akrab dengan keluarga besarnya. 

Faktor kedua yaitu reference group yang cukup baik. 

NIS mampu berinteraksi dengan lingkungannya dalam 

kegiatan-kegiatan sekolah yang diikutinya serta komunitas 

yang dimilikinya semasa ia remaja. Komunitas subjek dapat 

menerima keadaan NIS dengan baik sehingga NIS pun 
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dapat menyesuaikan diri dengan lebih mudah. Namun, 

terkadang perilaku masyarakat kepada NIS seperti 

menggunakan panggilan “mbak” dari orang beretnis 

Tionghoa dirasa tidak tepat oleh NIS dan menyinggung 

identitas etnis subjek. 

Faktor ketiga adalah faktor fisik yang kurang baik 

menurut subjek. Berdasarkan data yang diperoleh, 

lingkungan sosial NIS tidak pernah mempermasalahkan 

penampilan fisik NIS. NIS merasa tidak nyaman sendiri 

dengan penampilan fisiknya sebagai anak campuran etnis 

yaitu warna kulit yang kurang putih dan bentuk maupun 

warna rambut yang tidak sesuai dengan harapannya karena 

membuatnya tampak berbeda dari lingkungan sosial dimana 

ia berada. Hal ini membuat faktor reference group dapat 

mempengaruhi faktor fisik pada subjek. Bahkan karena 

penampilan fisiknya tersebut, subjek pernah mengalami 

masa dimana ia tidak suka untuk difoto.  

Faktor keempat ialah praktek-praktek membesarkan 

anak dari orang tua. Nilai, norma dan budaya yang 

diajarkan orang tua NIS mempengaruhi konsep diri NIS. 

NIS dapat menerima ajaran-ajaran tersebut dan mau 

melakukannya. Namun, ajaran budaya seperti acara 

keluarga hari raya Imlek dan Idul Fitri tidak dapat diterima 
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oleh NIS dengan baik. Hal ini berkaitan dengan perlakuan 

anggota keluarga besar (significant others) yang tidak 

terduga sehingga usaha orang tua untuk meneruskan budaya 

mereka kepada NIS pun sia-sia. Pengalaman-pengalaman 

masa kecil NIS dimana ia mendapat perlakuan buruk seperti 

tidak mendapatkan hak yang sama sebagai keponakan di 

keluarga besarnya yaitu selalu mendapat kamar di luar saat 

mudik, tidak mendapat THR dan oleh-oleh yang sama 

dengan sepupu-sepupunya yang lain, dan lain sebagainya. 

Hal tersebut membuat NIS menghindar dalam pertemuan 

acara keluarga dan tidak ingin mengikuti budaya tersebut.    

  Berdasarkan penjelasan tersebut dapat diperoleh 

keempat faktor dapat mempengaruhi konsep diri pada 

subjek 1. Ada faktor yang muncul dan dapat memicu 

munculnya faktor yang lain. Ada juga faktor yang saling 

mempengaruhi satu sama lain.  

2). Dinamika terbentuknya konsep diri 

Berdasarkan data-data yang diperoleh dapat 

diketahui bahwa subjek mengalami diskriminasi beberapa 

kali. Hal ini membuat subjek NIS mengembangkan konsep 

diri yang negatif. NIS mendapatkan perilaku yang kurang 

menyenangkan saat harus berinteraksi dengan keluarga 

besarnya. Hal ini tidak dialaminya dalam sekali waktu saja, 
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namun beberapa kali bahkan dalam event penting 

kehidupannya.  

NIS tumbuh dalam keluarga perkawinan campur 

etnis Jawa-Tionghoa, dimana ia diajarkan orang tuanya 

untuk dapat menerima dan beradaptasi dengan kedua 

budaya tersebut. Hal ini memang mudah bagi NIS untuk 

dilakukan, terlebih lagi jika lingkungannya mendukung. 

Komunitas dan teman-teman sekolah subjek dapat 

menerima kondisi NIS sebagai anak perkawinan campur 

etnis. Kondisi tersebut membangun sebuah konsep positif 

dalam diri NIS dimana ia lebih berani dan tidak merasa 

minder untuk berinteraksi dengan lingkungan sosial yang 

belum ia kenal sekalipun.  

Meskipun lingkungan NIS mendukung dan 

menerimanya, namun NIS tetap merasa minder dan tidak 

percaya diri dengan  penampilan fisiknya dikarenakan 

kondisinya yang berbeda dengan teman-teman sekolahnya 

saat ia masih kecil. NIS merasa malu karena warna kulit dan 

bentuk rambutnya yang tidak sama dengan teman-temannya 

yang beretnis Tionghoa. Pada saat remaja pun, NIS selalu 

menghindar jika diambil gambarnya atau difoto. NIS 

melakukan usaha-usaha untuk membuat kulitnya terlihat 

sama seperti orang Tionghoa.  
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Seiring berjalannya waktu, NIS tidak lagi bersekolah 

di sekolah swasta, dan ia masuk ke sekolah negeri. NIS 

menjadi pribadi yang lebih percaya diri karena di 

sekolahnya banyak teman-teman yang memiliki warna kulit 

yang gelap sepertinya bahkan lebih gelap darinya. Hanya 

sedikit siswa yang memiliki warna kulit orang Tionghoa di 

sekolah negeri. Hal ini membuatnya tampak berbeda 

sehingga banyak teman-teman yang memanggilnya dengan 

sebutan “Cik”.  

Julukan tersebut tidak membuat NIS terganggu, ia 

bisa menerima kondisi tersebut dan tidak tersinggung jika 

teman-temannya memanggilnya demikian. Kebiasaan 

tersebut berlanjut pada saat ia masuk ke salah satu 

universitas negeri di Semarang. Padahal ia memiliki teman-

teman yang baru, namun ia merasa baik-baik saja dengan 

kondisi tersebut. NIS mengikuti banyak kegiatan sekolah 

sampai ia kuliah. Hal ini tentunya membangun tingkat 

kepercayaan diri NIS dalam bersosialisasi. NIS merasa 

dengan penampilan fisiknya sekarang justru 

menguntungkan karena ia bisa masuk ke dalam komunitas 

etnis Tionghoa maupun etnis Jawa. Kesempatan NIS 

berkuliah di UNDIP juga memberikan NIS kesempatan 

untuk beradaptasi dengan teman-teman barunya dari 
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berbagai macam daerah karena UNDIP merupakan salah 

satu universitas terbaik di Indonesia yang peminatnya 

berasal dari seluruh daerah dan pulau di Indonesia.  

  Sayangnya, keluarga besar NIS berbanding terbalik 

dengan lingkungan sosialnya. Keluarga besar NIS 

nampaknya tidak dapat menerima keberadaan NIS yang 

merupakan anak campuran etnis. Hal tersebut dapat 

diketahui melalui perlakuan mereka kepada NIS baik secara 

langsung maupun tidak langsung yang mengganggu dan 

terkadang menyakiti perasaan hati NIS. Tepatnya pada saat 

acara kumpul keluarga seperti Idul Fitri, keluarga NIS 

mempunyai kebiasaan layaknya keluarga lain yang 

beragama Islam juga yaitu mudik. Saat mudik, keluarga 

NIS selalu mendapatkan kamar yang paling luar. Anggota 

keluarga NIS yang berjumlahkan lima orang membuat 

mereka tidak dapat berada dalam satu kamar yang hanya 

terdapat satu kasur. Orang tua NIS kadang harus rela tidur 

di luar kamar yaitu di ruang keluarga, sedangkan NIS tidur 

di dalam kamar bersama adik-adiknya. Pada lebaran-lebaran 

berikutnya, NIS dan adik-adiknya merasa kasihan dengan 

orang tuanya sehingga ia memilih untuk bergantian tidur di 

ruang keluarga. Salah satu pamannya juga tidak peka akan 
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waktu tidur anak kecil, pamannya justru menganggu waktu 

tidur mereka dengan menonton sinetron kesayangannya.  

NIS merasa tidak diterima dengan baik melihat hal 

tersebut. Bukannya menawarkan kepada keponakannya 

untuk tidur di dalam kamar lain namun justru menganggu 

waktu tidurnya. Adapun beberapa perlakuan tidak 

menyenangkan lainnya dari keluarga ibunya yaitu dimana 

kedua orang tua NIS memberikan THR lebaran kepada 

sepupu-sepupunya tetapi NIS dan adik-adiknya tidak 

mendapatkan THR dari bibi atau pamannya. Kadang ada 

bibi yang memberi NIS THR namun nilainya pun tidak 

sama dengan adik-adiknya yang lain. Hal ini tentunya 

membuat NIS berkecil hati. Apa lagi saat tradisi lebaran 

dimana NIS dan keluarganya berkeliling untuk memberikan 

salam Idul Fitri kepada tetangga-tetangganya, seringkali 

NIS tidak mendapatkan THR dan ia melihat bahwa sepupu-

sepupunya mendapatkan THR. Bagi NIS hal tersebut tidak 

adil, ia seringkali mendapatkan perlakuan yang berbeda dari 

sepupu-sepupunya yang lain saat bersama keluarga ibunya.  

NIS juga seringkali tidak mendapatkan oleh-oleh 

dari bibinya yang datang dari luar kota. Jika ia dan adik-

adiknya mendapatkan oleh-oleh, jumlahnya pun tidak 

sebanyak seperti yang didapatkan oleh sepupunya. NIS 
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tentunya semakin merasa bahwa ada perbedaan dari 

perilaku yang ia dapatkan dengan perilaku yang didapatkan 

oleh sepupu-sepupunya.  

Bukan hanya keluarga ibunya, belum cukup 

perlakuan tidak menyenangkan lainnya muncul saat ia 

merayakan tradisi hari raya Imlek bersama keluarga 

ayahnya. NIS mengaku saat acara tersebut, jarang sekali 

keluarga ayahnya yang mengajak untuk ikut dalam 

pembicaraan. Saat acara bersama keluarganya, NIS 

seringkali duduk bersama keluarga besar bukan keluarga 

kandung ayahnya. NIS juga merasa bahwa neneknya 

memberi perlakuan yang berbeda kepada ibunya tidak sama 

seperti kepada menantu-menantu neneknya yang lain atau 

bibi-bibinya. Hal lain juga dirasakan NIS saat tradisi tilik 

bong, dimana pamannya hanya suka ikut menumpang setiap 

kali pergi tilik bong namun pada saat acara lain pamannya 

tidak pernah mau memberikan tumpangan.  

Bahkan pada saat hari pernikahan NIS, ia merasa 

sangat kesal karena ketidakhadiran keluarganya pada saat 

acara midodareni dan pemberkatan pernikahan. 

Keluarganya datang hanya pada saat resepsi pernikahan 

dengan waktu yang sangat tidak tepat karena mereka datang 

terlambat. Menurut pengakuan adik NIS, perilaku tersebut 
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sudah tidak selayaknya keluarga normal saat sebuah 

keluarga sedang mempunyai acara penting. Keluarga besar 

seharusnya dapat menempatkan diri untuk membantu 

kelangsungan acara sehingga keluarga yang mempunyai 

acara dapat terbantu. 

NIS juga pernah mendapatkan diskriminasi dari 

orang-orang lingkungan sekitarnya yaitu saat ia bekerja 

sebagai pagar ayu di pernikahan, dimana orang-orang 

sekitarnya yang menjadi tamu memanggilnya “mbak” 

sedangkan pagar ayu yang lainnya dipanggil dengan 

panggilan “nik”. Ada pula, saat ia bekerja sebagai 

marketing dan bertugas untuk mengejar target dengan 

memenuhi order dari toko-toko elektronik. Mayoritas 

pemilik toko elektronik di Semarang merupakan orang etnis 

Tionghoa. NIS harus menawarkan alat elektronik kepada 

pemilik toko, tetapi reaksi pemilik toko berbeda jika 

bertemu marketing lain yang beretnis Tionghoa. NIS 

berpikir pemilik toko merasa lebih senang jika ditawari oleh 

marketing yang beretnis Tionghoa sama sepertinya. Hal ini 

menyebabkan NIS semakin merasa tidak dianggap dan 

diterima sebagai anak perkawinan campur etnis. 

Berdasarkan data yang diperoleh, NIS cukup banyak 

mendapatkan pengalaman diskriminasi dari orang-orang di 
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sekelilingnya. Perilaku orang lain menunjukkan bahwa 

mereka tidak senang dengan keberadaan NIS. Di satu sisi, 

NIS merasa bahwa baik dari lingkungan etnis Tionghoa 

maupun etnis Jawa sama-sama tidak memberikan perilaku 

yang normal kepada dirinya. NIS selalu mendapatkan 

perilaku yang berbeda dari yang didapatkan orang-orang di 

sekelilingnya sehingga ia menjadi pribadi yang egois dan 

cuek. Permasalahan di keluarga NIS, membuatnya enggan 

untuk mengikuti budaya dalam keluarganya lagi. NIS 

merasa lebih baik menghindar dengan berbagai macam 

alasan, dari pada harus ikut dan melihat kenyataan bahwa 

ada diskriminasi yang ditujukan kepadanya. NIS 

mengembangkan konsep diri yang negatif karena sikap cuek 

dan egoisnya terkadang terlalu berlebihan sehingga ia tidak 

peka pada orang lain bahkan pada keluarga intinya. Namun, 

di lain sisi NIS mempunyai konsep yang positif dimana ia 

dapat mengembangkan pribadinya yang mudah bergaul, 

bersosialisasi, dan beradaptasi dengan lingkungan baru. NIS 

juga mensyukuri keadaannya sebagai anak perkawinan 

campur etnis Jawa-Tionghoa karena ia mempunyai 

kesempatan untuk berbaur dan beradapatasi dengan kedua 

etnis lebih mudah dibandingkan anak dengan kedua orang 

tua yang beretnis sama. 



 
 

67 
 

Gambar 2.  

Dinamika Konsep Diri Subjek I 

  

 

   

              

KD 

1. Diri Fisik: (+) dapat menemukan solusi untuk mengubah kelemahannya menjadi 

kelebihan, (+) melihat sisi positif dari penampilan fisiknya yang berbadan kurus, (-) 

merasa perbedaan fisiknya dengan teman-teman merupakan kelemahannya, (-) merasa 

tidak percaya diri dengan kelemahannya yaitu bentuk dan warna rambut serta kulit 

2. Diri Psikologis: (+) menerima diri akan etnisitasnya, (+) pengalaman buruk tidak 

dijadikan beban, (-) mengetahui kelebihan dan kelemahan karakternya yang rajin, 

panikan, dan ceroboh (-) tidak menyadari dirinya yang cuek dan egois 

3. Diri Sosial: (+) membuka diri dengan lingkungan baru, (+) mampu beradaptasi dengan 

lingkungan sosialnya, (+) dapat mengendalikan diri, (-) menutup diri pada orang-orang 

dengan ciri fisik bertubuh pendek, berjilbab, tubuh berisi dan berkulit gelap, (-) 

menghindar dari hubungan keluarga besar ayah dan ibu 

4. Diri ideal: (+) mencapai keinginannya, (+) tetap bangkit dari kegagalannya, (+) mau 

mengusahakan harapan yang masih bisa dicapai  
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2. Subjek 2 

a. Identitas Subjek 

Nama   : ISF 

Usia    : 27 tahun 

Jenis kelamin  : Perempuan 

Tempat/tanggal lahir : Semarang, 30 Mei 1990 

Alamat   : jl. Griya Dempel Baru  

 

b. Hasil Observasi 

Peneliti melakukan wawancara di kediaman subjek dan 

ada anggota keluarga subjek yaitu suami serta anak subjek pada 

waktu itu. Awalnya peneliti melakukan wawancara kepada 

subjek yang berada satu ruangan dengan suami subjek, namun 

karena subjek terlihat tidak nyaman dalam menjawab 

pertanyaan lalu peneliti mengajak untuk pindah ke ruangan 

yang lainnya. Setelah itu subjek tampak lebih terbuka dalam 

menjawab pertanyaan meskipun dengan suara yang sangat 

pelan. 

Pada wawancara kedua dan ketiga subjek semakin mau 

membuka diri, terlihat dengan kelancaran subjek dalam 

menjawab pertanyaan. Sesekali subjek tertawa dan 

mengerutkan alisnya dalam menjawab pertanyaan yang 

diajukan peneliti. Gambaran fisik subjek ISF yaitu memiliki 
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kulit berwarna kuning langsat, rambut pendek berwarna hitam, 

mata sipit, tinggi badan agak pendek. 

 

c. Hasil Wawancara 

1). Identitas subjek 

ISF merupakan anak pertama dari dua bersaudara. Ia 

memiliki kedua orang tua dengan etnis yang berbeda yaitu 

ayah beretnis Jawa dan ibu beretnis Tionghoa. Subjek lahir 

di Semarang tepatnya pada tanggal 30 Mei 1990 dan saat ini 

berusia 27 tahun. ISF mempunyai seorang adik laki-laki.  

Pada saat kecil ia dan orang tuanya berdomisili di 

Mojokerto. ISF mulai masuk pendidikan di salah satu 

sekolah swasta yaitu SD Wijana Sejati Mojokerto. Pada saat 

SMP dan SMA ia masuk sekolah Taruna Nusa Harapan. 

Setelah lulus dari bangku SMA, subjek melanjutkan 

pendidikan sarjana ekonominya di Universitas Katolik 

Satya Wacana atau UKSW sehingga subjek harus menyewa 

kost untuk tempat tinggalnya di Salatiga. 

Setelah memperoleh gelar sarjananya, ia bekerja di 

sebuah perusahaan yaitu Nayati di Semarang. Sekitar 

setahun bekerja, ia kemudian pindah ke perusahaan PT. 

Prima Sindo Ciptasarana sebagai admin marketing. Subjek 
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kemudian menikah di usianya yang ke-24 tahun dan saat ini 

sudah mempunyai seorang anak. 

 

2). Faktor-faktor yang mempengaruhi konsep diri 

a). Significant others 

ISF mempunyai hubungan dekat dengan 

keluarganya. Orang-orang terpenting dalam kehidupan 

subjek adalah keluarga intinya yaitu suami dan anak, 

serta kedua orang tua dan adik laki-lakinya. Berdasarkan 

pengakuan subjek hubungannya dengan keluarganya 

berjalan dengan baik. Saat ada permasalahan  dalam 

keluarga dapat terselesaikan dengan baik meskipun tidak 

selalu dengan permintaan maaf. Menurut pengakuan dari 

adik ISF, pada masa kecil subjek seringkali ayah mereka 

mendidik dengan keras yaitu dengan main tangan 

misalnya seperti memukul dengan sapu atau sabuk ke 

bagian tubuh ISF saat ia berbuat nakal atau berbicara 

kasar. Hal tersebut melukai ISF dan membuatnya 

membenci ayahnya yang beretnis Jawa. 

Subjek dan keluarganya jarang bertemu dengan 

keluarga ayahnya karena terpencar ke berbagai daerah 

yaitu di Mojokerto, Malang, Jakarta, dan pulau 

Kalimantan. Keluarga ayah ISF merupakan keluarga 
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kelas menengah ke bawah dan memiliki latar belakang 

yang kurang baik seperti ada yang menjadi pencopet, 

terlibat aktivitas narkoba, dan menikah berulang kali. 

Hal ini membuat ISF malu dan tidak ingin berada dekat 

dengan keluarga ayahnya. 

Banyak dari keluarga ibunya yang tinggal di 

Semarang. ISF mengaku bahwa ia memiliki hubungan 

yang lebih dekat dengan keluarga ibunya daripada 

keluarga ayahnya meskipun pada masa kecilnya 

bertempat tinggal dekat dengan salah satu keluarga 

ayahnya di Mojokerto. Saat masih tinggal di Mojokerto, 

keluarga ISF selalu berkunjung ke kota Semarang untuk 

bertemu dengan keluarga besar ibunya. 

ISF merasa bahwa keluarga besar dari ibunya 

mempermasalahkan akan perkawinan campur etnis pada 

keluarga ISF. Hal tersebut karena saat kecil ia pernah 

mendengar jika keluarga ibunya memberi tahu supaya 

ibu ISF memutihkan warna kulit ISF. Keluarga besar 

dari ibu ISF juga membanding-bandingkan warna kulit 

ISF yang tidak seputih warna kulit adiknya. ISF 

mengaku bahwa beberapa hal memang tidak terlihat 

secara langsung namun ia dapat merasakan bahwa 
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keluarga ibunya mempermasalahkan etnisitas keluarga 

ISF.  

b). Reference group 

ISF mengaku saat SD ia banyak berteman dengan 

teman sekelasnya. Teman-teman ISF sering 

memanggilnya dengan sebutan “Cireng” karena ISF 

kerap kali membeli cireng yang ada di sekolah. Subjek 

juga pernah mengikuti beberapa kegiatan semasa ia 

sekolah seperti menari dan basket. Menurut subjek 

kebiasaan ISF yang sering bermain bersama teman-

teman sekolahnya yang juga merupakan teman di gereja 

dan tetangga membuatnya menjadi akrab dan semakin 

menambah pertemanan. Subjek juga aktif dalam 

kegiatan di gereja seperti paduan suara, mengingat 

profesi ayahnya sebagai hamba Tuhan. 

Semasa kuliah subjek mendapatkan teman-teman 

baru terutama karena lokasi kampusnya yang berada 

jauh dari rumah mengharuskannya untuk menyewa 

sebuah kamar kost. Subjek mempunyai seorang teman 

kost yang pernah terlibat masalah dengan ISF sehingga 

teman kost tersebut memberinya ledekan yaitu “Cino 

Pelit”. Masalah tersebut bermula saat ISF hendak 

memasukkan magiccom dan gallon yang ia beli namun 
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ia harus terburu-buru untuk kuliah pagi, lalu teman 

kostnya menawarkan untuk memasukkannya terlebih 

dahulu ke kamar temannya. Menurut subjek, teman kost 

tersebut belum membeli gallon dan magiccom sehingga 

teman ISF memaksanya untuk membawa barang-barang 

tersebut ke kamar temannya. ISF pun membiarkan 

barang miliknya dibawa masuk temannya ke dalam 

kamar kost karena ia harus kuliah pagi. Setelah pulang 

kuliah karena hari sudah siang, lalu ISF meminta barang 

miliknya untuk dikembalikan dan temannya pun 

mengembalikkan barang milik ISF di depan kamar kost 

ISF sambil menghina ISF “cino pelit-cino pelit”. 

Padahal teman ISF tersebut juga beretnis Tionghoa.   

Pada saat kuliah ISF mengikuti sebuah komunitas 

di kampusnya yaitu klub perfilm-an yang bernama Kine. 

Subjek mengaku tidak pernah mendapatkan julukan saat 

kuliah, namun saat bekerja teman-temannya 

memanggilnya dengan sebutan “Cilik-an” karena bentuk 

tubuhnya yang kurus dan kecil. Setelah mempunyai 

anak julukannya berubah menjadi “Bucil” yaitu ibu 

kecil.  

ISF mengaku tidak merasa terganggu ataupun 

sakit hati saat mendapatkan julukan dari teman-
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temannya saat sekolah maupun bekerja. Namun jika 

bertemu dengan lingkungan baru, subjek mengaku tidak 

suka dan tidak nyaman jika dipanggil “mbak” ia lebih 

suka jika seseorang memanggilnya dengan panggilan 

“cik”.  

ISF pernah mendapatkan pengalaman yang tidak 

menyenangkan berkaitan dengan profesi ayahnya 

sebagai hamba Tuhan di salah satu gereja di Semarang. 

Pengalaman tersebut berkaitan dengan etnis  sang ayah 

dimana saat ada pemilihan gembala, lalu ada seorang 

majelis yang tidak setuju jika ayah ISF menjadi gembala 

di gereja tersebut karena tidak beretnis Tionghoa. Hal ini 

membuat keluarga ISF merasa tersinggung dengan 

perilaku diskriminasi tersebut padahal masa kerja ayah 

ISF adalah yang terlama di gereja tersebut. ISF sendiri 

mengaku bahwa ia ingin pindah gereja karena peristiwa 

tersebut, namun tidak dapat melakukannya karena akan 

berimbas pada pekerjaan ayahnya yang masih bekerja di 

gereja tersebut. 

Pengalaman diskriminasi saat berpacaran juga 

pernah dialami oleh ISF dimana orang tua pacar ISF 

tidak menyukai ISF karena tidak memiliki etnis yang 

sama dengan pacar ISF. Hal ini mengakibatkan ISF 
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merasa minder jika ada teman laki-laki yang berusaha 

mendekatinya karena ia takut jika tidak diterima oleh 

orang tua pacarnya. Meskipun pernah mendapatkan 

pengalaman buruk tersebut, ISF saat ini memiliki suami 

yang  tidak mempermasalahkan latar belakang etnis ISF. 

c). Fisik 

ISF mengalami masa pertumbuhan layaknya 

remaja perempuan lainnya yaitu perubahan hormon saat 

menstruasi dan pertumbuhan tinggi badan berakhir pada 

masa SMA atau kuliah. Subjek merasa malu dengan 

warna kulitnya. Ia mengaku bahwa dulu pada saat kecil 

warna kulitnya sangat gelap. Bahkan keluarga ibunya 

membanding-bandingkan warna kulit subjek dengan 

warna kulit adik laki-lakinya yang lebih putih seperti 

orang Cina. Ia pun mulai memperbaiki diri dengan 

berbagai cara saat SMP seperti memakai jaket dan 

menghindari panas. ISF merasa bahwa warna kulit yang 

gelap tidak sedap dipandang. ISF melakukan beberapa 

usaha untuk membuat kulitnya terlihat lebih putih 

seperti mengoleskan pembersih wajah pada daerah lutut, 

tumit, tangan, dll; melakukan facial wajah. 

Meskipun ISF tidak menyukai warna kulitnya 

yang gelap, namun ia menyukai warna rambutnya yang 
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hitam. ISF juga pernah menginginkan untuk mewarnai 

rambutnya namun ayahnya tidak mengijinkannya karena 

alasan seperti anak nakal. Adik ISF juga 

mengungkapkan bahwa dulu ISF selalu meluruskan 

rambutnya  dengan cara smoothing secara terus menerus 

sampai rambutnya sekarang sudah lurus. Ia merasa tidak 

percaya diri dengan teman-temannya akan penampilan 

fisiknya dulu. 

d). Praktek-praktek membesarkan anak 

Menurut pengakuan ISF, ia merasa budaya yang 

diajarkan dan dilakukannya selama ini lebih condong ke 

budaya Tionghoa. Ibu ISF mengajari untuk menabung 

dan hidup hemat, tilik kubur, merayakan hari raya 

Imlek, dan beberapa panggilan keluarga menurut nilai-

nilai budaya Tionghoa seperti wak, ik, pek, dan lain-

lain. Kedua orang tua ISF tidak memberikan ajaran 

budaya orang Jawa kepada ISF seperti salim hanya 

mengajarkan panggilan kakek dan nenek yaitu “mbah”, 

sedangkan bibi dan paman dari ayah diberikan panggilan 

“om” dan “tante”. ISF merasa malu dan “ndeso” jika 

harus memanggil bibi dan pamannya dengan panggilan 

“budhe atau “pakdhe” terlebih lagi budaya salim di adat 

Jawa. 
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ISF mengaku bahwa ia lebih nyaman untuk 

melakukan nilai dan budaya etnis Tionghoa. Sebelum 

menikah, ISF masih sering mengikuti tradisi tilik kubur 

namun setelah menikah dan mempunyai anak jarang 

karena susah mengajak anak kecil ke kuburan.  

Ibu ISF mengarahkan agar ISF lebih menganut 

budaya orang Cina. Ibu ISF memiliki pandangan negatif 

terhadap orang Jawa yang suka bermalas-malasan dan 

menghamburkan uang. Menurut adik ISF, ibunya lebih 

suka membanding-bandingkan etnis Tionghoa yang 

lebih baik dari pada Jawa, sedangkan ayahnya tidak 

demikian. Ibu ISF juga menekankan agar ISF mencari 

jodoh yang berlatarbelakang etnis Tionghoa karena 

pandangan negatifnya kepada etnis Jawa. Ajaran ibunya, 

membuat ISF lebih tertarik untuk berpacaran dengan 

pemuda-pemuda beretnis Tionghoa.  

3). Konsep diri 

a). Diri Fisik 

ISF merasa malu dan minder akan penampilan 

fisiknya yaitu warna kulitnya yang gelap. Subjek 

menolak penampilan fisiknya yang mencirikan etnis 

Jawa. Hal tersebut terlihat dari usaha subjek untuk 

memutihkan warna kulitnya dengan berbagai cara 
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seperti memakai pembersih make up untuk memutihkan 

tubuh, memakai jaket dan menghindari panas. ISF juga 

mengatasi masalah rambutnya yang keriting dengan 

smoothing secara berkelanjutan agar menjadi lurus 

permanen seperti orang Tionghoa. 

Subjek mengaku bahwa dahulu ia tidak menyukai 

jika difoto, namun menurut adiknya saat ini subjek 

justru percaya diri bahkan seringkali mengambil foto 

dirinya sendiri. ISF tidak suka membahas akan 

penampilan fisiknya pada masa lalu, menurutnya 

penampilannya dahulu merupakan hal yang buruk untuk 

diingat. ISF merasa penampilannya dulu seperti seorang 

pembantu. Meskipun begitu, saat ini subjek sudah 

menerima penampilan fisiknya yang sekarang. ISF 

menyukai bentuk fisiknya yang memiliki ciri fisik etnis 

Tionghoa. 

b). Diri Psikologis 

ISF memiliki kepribadian yang mudah emosi, 

tertutup, dan egois. Menurut ISF hal tersebut 

dikarenakan hubungannya dengan keluarganya. Secara 

psikis ISF sendiri merasa lebih nyaman dan percaya diri 

dengan etnis Tionghoa yang ada pada dirinya. Hal ini 

terlihat dari cara ISF yang malu dalam menerapkan adat, 



 
 

79 
 

nilai, dan kebiasaan orang Jawa namun tidak dengan 

budaya Tionghoa. ISF lebih nyaman dalam menerapkan 

budaya Tionghoa dalam kehidupannya. Subjek merasa 

tidak perlu mengungkapkan latar belakang etnis 

Jawanya kepada orang-orang di sekitarnya. Berdasarkan 

data yang dapat dilihat bahwa subjek ISF menolak sisi 

etnis Jawa dalam dirinya dan lebih menerima dan 

terbuka pada etnis Tionghoanya.  

c). Diri Sosial 

ISF menerima hubungan keluarga Tionghoanya 

meskipun banyak mendapatkan masalah dari keluarga 

besarnya tersebut. ISF seringkali menjaga jarak dengan 

keluarga besar dari ayahnya yang beretnis Jawa. 

Subjek merupakan individu yang suka berteman 

dengan teman maupun suatu kelompok yang sama 

dalam jangka waktu yang lama. ISF dapat menerima 

lingkungan sosialnya seperti di kantor karena rekan 

kerjanya juga berasal dari berbagai macam latar 

belakang etnis bahkan ada juga yang campuran 

sepertinya. Subjek mengaku ia lebih nyaman 

bersosialisasi dengan orang yang campuran sepertinya 

saat berinteraksi baik di lingkungan baru maupun 

lingkungan sekitarnya. 
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ISF juga mempunyai persepsi negatif akan orang 

yang memiliki ciri-ciri fisik tertentu yaitu orang yang 

memiliki bentuk mata sipit cenderung memiliki sifat 

yang kikir. Hal tersebut dikarenakan ISF mempunyai 

seorang teman di tempat bekerjanya yang sangat kikir 

terhadap rekan-rekan kantor dan orang tersebut bermata 

sipit. 

ISF juga menolak jika ada orang lain yang 

memanggilnya dengan sebutan “mbak”. Subjek tidak 

memperdulikan latar belakang orang yang 

memanggilnya dengan sebutan demikian, ISF hanya 

merasa terganggu dengan panggilan tersebut. Ia merasa 

lebih nyaman jika dipanggil dengan sebutan “Cik” yang 

tentunya lebih mengesankan latar belakangnya yang 

berasal dari etnis Tionghoa. 

Subjek juga masih malu terhadap suaminya akan 

etnis Jawa yang ada pada dirinya. Hal ini terlihat dari 

cara subjek menunjukkan perilakunya yang malu 

diwawancarai mengenai identitas etnis dan pengalaman-

pengalamannya di depan suaminya. Adik subjek juga 

mengakui bahwa subjek tidak ingin mengenalkan 

keluarga Jawanya kepada suaminya pada saat menikah. 

Perasaan malu tersebut dikarenakan pengalaman subjek 
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yang mendapat diskriminasi dari salah satu orang tua 

dari mantan kekasihnya. 

d). Diri Ideal 

Subjek merasa pasrah dengan keadaannya 

sebagai anak perkawinan campur etnis. Saat 

diwawancarai subjek menjawab bahwa ia bangga 

menjadi anak perkawinan campur etnis dengan terpaksa. 

Keterpaksaan subjek terlihat karena beralasan tidak 

dapat merubah keadaannya. Subjek juga tidak dapat 

mengungkapkan alasan akan perasaan bangganya 

menjadi anak perkawinan campur etnis jawa-Tionghoa. 

Ia memilih untuk menjadi bangga karena tidak ada 

pilihan lagi untuk merubah latar belakang etnisnya dan 

merasa tidak dapat menyesali keadaan. 

Menurut pengakuan subjek, ISF bersyukur 

dengan dirinya yang dapat menyelesaikan pendidikan, 

sudah bekerja, dan sudah menikah. Ada beberapa hal 

juga yang menjadi penyesalan ISF karena tidak dapat 

lulus kuliah dengan nilai yang memuaskan, gajinya yang 

tidak terlalu tinggi, serta kehidupan pernikahan yang 

tidak semudah apa yang dibayangkan oleh subjek. 

Adapun harapan yang masih ingin dicapai yaitu ingin 
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memiliki rumah dan memiliki tubuh kurus seperti 

dahulu sebelum menikah.  

 

d. Analisis Data Subjek 2 

1). Faktor-faktor yang mempengaruhi konsep diri  

Berdasarkan data yang diperoleh, peneliti dapat 

melihat ada beberapa faktor yang mempengaruhi konsep 

diri subjek ISF. Faktor pertama yang mempengaruhi 

terbentuknya konsep diri subjek adalah significant others 

dimana subjek mendapatkan banyak ajaran dari ibunya yang 

tentunya lebih mengarah ke budaya Tionghoa, sedangkan 

ayahnya mendidiknya dengan ajaran keras sehingga 

membuat subjek membenci ayahnya yang beretnis Jawa. 

Subjek pun lebih menyukai untuk melakukan adat istiadat 

budaya Tionghoa dari pada budaya Jawa dari ayahnya. 

Bukan hanya itu, keluarga besar dari ibu ISF menginginkan 

agar ISF menjadi individu yang terbiasa melakukan 

kebiasaan orang Tionghoa dan mengubah penampilan fisik 

ISF terlihat lebih ke etnis Tionghoa. ISF pun juga lebih 

terbiasa dan nyaman dalam melakukan ajaran-ajaran budaya 

Tionghoa yang lebih dominan diajarkan kepadanya dari 

pada budaya Jawa. Hal tersebut membuktikan bahwa faktor 

significant others dan faktor praktek-praktek membesarkan 
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anak saling mempengaruhi. Faktor significant others juga 

dapat memicu timbulnya faktor fisik pada subjek 2.  

Kemudian ada faktor lain yaitu reference group yang 

mempengaruhi munculnya faktor fisik pada ISF. Hal ini 

dikarenakan lingkungan sosial subjek saat kecil yang 

mayoritas teman-teman sekolahnya beretnis Tionghoa 

membuat subjek ISF menjadi tidak percaya diri. ISF ingin 

menutupi dan menghilangkan ciri fisiknya yang Jawa 

menjadi terlihat seperti Tionghoa dengan berbagai usaha 

yang dilakukannya sehingga ia terlihat seperti anak etnis 

Tionghoa asli. 

2). Dinamika terbentuknya konsep diri 

Konsep diri pada subjek ISF terbentuk melalui 

pengalamannya semenjak kecil. Terdapat faktor significant 

others dimana keluarga ibunya banyak menekankan subjek 

untuk menganut budaya-budaya orang Tionghoa. Bukan 

hanya budaya namun penampilan fisik subjek juga 

diarahkan agar terlihat seperti orang Tionghoa tulen. Ajaran 

ibu subjek yang diberikan kepada ISF mengenai orang Jawa 

merupakan hal-hal yang negatif, mengingat ayahnya tidak 

memberikan ajaran budaya orang Jawa. Bukan hanya itu, 

latar belakang keluarga ayah subjek dan didikan kasar ayah 



 
 

84 
 

kepada ISF membuatnya membenci etnis Jawa dalam 

dirinya. 

ISF memiliki diri fisik yang menolak ciri fisik 

Jawanya karena malu jika terlihat seperti orang Jawa. ISF 

berusaha melakukan beberapa perubahan dalam dirinya 

agar terlihat seperti orang Tionghoa, apalagi banyak teman-

temannya yang beretnis Tionghoa. Subjek mengubah 

bentuk rambutnya yang keriting menjadi lurus dan berusaha 

menutupi kulitnya dari panas dengan memakai jaket, atau 

memakai lotion dan pembersih make up digunakan untuk 

memutihkan daerah-daerah gelap pada bagian tubuhnya 

seperti lutut, siku tangan, dan sebagainya. Ia tidak percaya 

diri dengan keberadaannya yang merupakan anak campuran 

etnis Jawa-Tionghoa. Di lain hal, subjek menyukai 

rambutnya yang berwarna hitam dan menginginkan bentuk 

tubuhnya agar kurus kembali seperti sebelum menikah.  

Subjek memiliki diri psikis yang negatif karena ia 

mengembangkan kepribadian yang temperamen yaitu 

mudah emosi dan seringkali berbicara dengan nada tinggi, 

tertutup, egois dan tidak memperdulikan sesama, dan lama 

dalam merespon suatu hal. Subjek juga tidak suka jika latar 

belakang etnisnya diketahui orang disekitarnya, hal ini 

terbukti saat subjek meminta adiknya untuk tidak 
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mengungkap etnis campuran mereka saat pindah ke kota 

Semarang. Saat diwawancarai oleh peneliti, subjek juga 

lebih nyaman jika tidak bersama suaminya. Hal ini 

menunjukkan bahwa subjek merasa tidak nyaman jika 

membahas etnis campuran dalam dirinya di depan 

suaminya. Subjek masih merasa malu dengan etnis Jawanya 

sampai sekarang bahkan dengan suaminya sendiri. 

Diri sosial subjek merupakan orang yang loyal 

dalam berteman. Namun ia tidak mudah dalam membuka 

diri kepada orang lain, ia lebih suka bersosialisasi dengan 

suatu kelompok atau teman yang sama dalam jangka waktu 

lama. Hal ini juga berkaitan dengan sikap subjek yang 

tertutup dimana ia juga tidak ingin lingkungan sosial 

mengetahui etnis campurannya. ISF merasa kesal jika 

dipanggil dengan sebutan orang jawa seperti “mbak”. Tidak 

peduli siapa dan latar belakang yang memanggilnya, ia tetap 

menolak jika dipanggil dengan sebutan berbau etnis Jawa 

demikian. Subjek dapat menerima julukan dari teman-

temannya selama tidak menyinggung etnis Jawanya. Subjek 

juga merasa lebih nyaman dengan panggilan “Ci” yang 

lebih menunjukan identitas etnis Tionghoanya.      

Subjek merasa lebih nyaman jika menggunakan 

panggilan-panggilan keluarga sesuai budaya orang Chinesse 
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yaitu wak, ik, pek, dan lain-lain. Jika memanggil bibi dan 

paman dari keluarga ayah, ia lebih suka untuk 

menggunakan bahasa Indonesia seperti om dan tante bukan 

pakdhe dan budhe. Hal ini karena subjek juga tidak 

diajarkan budaya Jawa oleh kedua orang tuanya. Bahkan ia 

tidak mengerti apa arti budhe dan pakdhe dalam keluarga 

Jawa. Ia juga merasa budaya salim seperti orang kampung.  

ISF sendiri merasa lebih mudah berinteraksi 

dengan lingkungan sosial yang sama sepertinya yaitu anak 

campuran etnis. Namun dalam memilih pasangan hidup, ia 

lebih tertarik dan membuka diri pada laki-laki beretnis 

Tionghoa. Hal ini juga berkaitan dengan ajaran keluarga 

ibunya, yang selalu mengarahkan ISF untuk berperilaku 

seperti orang Tionghoa dan memiliki suami yang beretnis 

Tionghoa pula. Meskipun begitu, subjek juga membenci 

orang yang memiliki mata sipit karena mempunyai 

pengalaman negatif dengan teman kuliah dan teman kantor 

yang kikir. Menurut subjek, mata sipit mengesankan orang 

yang mempunyai kepribadian licik dan judes. 

ISF memiliki diri ideal yang negatif karena 

menyesal dan beberapa harapannya tidak dapat dicapai 

sesuai dengan yang diinginkannya seperti lulus kuliah 

dengan nilai memuaskan, bekerja dengan gaji yang tinggi, 
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kehidupan pernikahan yang sulit tidak sesuai bayangannya. 

ISF juga tidak dapat menerima keberadaan etnis campuran 

dalam dirinya. ISF juga merasa terpaksa untuk bangga akan 

kondisinya karena ia tidak dapat mengungkapkan alasan 

mengapa ia harus bangga dengan keadaannya sebagai anak 

campuran etnis Jawa-Tionghoa. Subjek merasa tidak dapat 

menyesali keadaannya saat ini karena tidak dapat merubah 

kehidupannya sebagai anak campuran etnis. 
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Gambar 3.  

Dinamika Konsep Diri Subjek II 

  

 

   

              

KD 

1. Diri Fisik: (+) menyukai warna hitam rambutnya, (+) mencari solusi untuk merubah 

bentuk rambut dan warna kulit menjadi seperti orang Tionghoa, (-) merasa perbedaan 

fisik dengan teman-teman Tionghoa merupakan kelemahannya, (-) tidak percaya diri 

dengan warna kulit gelap dan rambut keriting  

2. Diri Psikologis: (+) mengetahui karakternya yang tidak mudah tersinggung dan 

temperamen, (-) tidak menyadari sisi negatifnya yang egois dan tertutup, (-) 

menyesali keberadaannya sebagai anak campuran etnis, (-) malu kalau dirinya ada 

keturunan Jawa 

3. Diri Sosial: (+) mampu beradaptasi dengan lingkungan sosialnya, (-) tersinggung 

jika mendapat julukan “mbak”, (-) diskriminatif dalam memilih jodoh, (-) 

menghindar dari hubungan keluarga besar ayah 

4. Diri ideal: (+) mencapai impiannya lulus sekolah, bekerja, dan menikah, (-) 

menyesali impian yang sudah dicapai namun tidak sesuai dengan keinginannya, (-) 

terpaksa menerima dirinya sebagai anak campuran etnis 
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3. Subjek 3 

a. Identitas Subjek 

Nama   : MOB 

Usia    : 25 tahun 

Jenis kelamin  : Laki-laki 

Tempat/tanggal lahir : Semarang/9 Oktober 1992 

Alamat   : jl. Sinar Pelangi Kedung Mundu 

 

b. Hasil Observasi 

Peneliti melakukan proses pengambilan data di luar 

kediaman subjek karena subjek merasa lebih leluasa dalam 

proses pengambilan data jika di luar rumah. Saat proses 

wawancara berlangsung, MOB terlihat lancar dalam menjawab 

setiap pertanyaan. MOB juga mudah terbuka dengan 

pertanyaan-pertanyaan yang diajukan peneliti. Pada saat 

menjawab terkadang subjek tertawa dan menggaruk kepalanya. 

Subjek memiliki ciri fisik bermata sipit, rambut berwarna 

hitam, kulit berwarna sawo matang.  

 

c. Hasil Wawancara 

1). Identitas  

MOB lahir di kota Semarang dan saat ini berusia 25 

tahun. Ia merupakan anak perkawinan campur etnis Jawa-
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Tionghoa. Ayahnya merupakan keturunan Tionghoa 

sedangkan ibunya yang berasal dari Solo adalah keturunan 

etnis Jawa. Subjek memiliki seorang adik perempuan. 

Pendidikan subjek dari bangku SD hingga ke SMA 

berada di sekolah swasta yaitu sekolah Kristen YSKI. 

Kemudian ia melanjutkan pendidikannya di Unika 

Soegijapranata. Setelah lulus dari sekolah subjek bekerja di 

sebuah perusahaan perbankan swasta yaitu BCA. 

2). Faktor-faktor yang mempengaruhi konsep diri 

a). Significant others 

MOB memiliki hubungan yang baik dengan 

keluarga intinya. Ayah, ibu, dan adiknya merupakan 

orang terdekat subjek semenjak ia kecil. MOB memiliki 

seorang kekasih dan sudah menjalin hubungan dengan 

kekasihnya selama enam tahun, dan saat ini kekasihnya 

juga termasuk orang terpenting dalam kehidupan subjek. 

Hubungan MOB dengan keluarga ibunya yang 

merupakan keturunan etnis Jawa sangat dekat. Hampir 

setiap sebulan sekali, subjek bertemu dengan salah satu 

anggota keluarga besar dari ibunya. MOB mengaku 

tidak pernah mendapatkan perlakuan berbeda dari 

keluarga ibunya.  



 
 

91 
 

  Berbeda dari keluarga besar ibu, MOB merasa 

hubungannya dengan keluarga ayah lebih renggang 

karena banyak saudara dari keluarga ayah yang sudah 

meninggal. MOB juga mengaku bahwa ia tidak 

mempunyai kesempatan untuk bertemu dengan kakek 

neneknya dari ayah karena sudah tiada. MOB bertemu 

dengan keluarga ayahnya pada saat ada acara-acara 

penting saja seperti pernikahan, wisuda, ada saudara 

yang meninggal, dan lain-lain. Subjek juga tidak pernah 

mendapatkan diskriminasi dari keluarga ayahnya. 

Keluarga ayah subjek yang beretnis Tionghoa 

merupakan keluarga yang terbuka dengan perbedaan 

etnis, karena salah satu adik dari ayah MOB juga ada 

yang menikah dengan orang keturunan Jawa. 

b). Reference group 

MOB mengaku bahwa dirinya jarang mengikuti 

berbagai kegiatan formal baik di gereja maupun di 

sekolah. MOB berinteraksi dengan sesamanya melalui 

komunitas non formal seperti teman satu geng atau 

kelompok. Meskipun subjek bersekolah di sekolah 

swasta, namun teman-temannya berasal dari berbagai 

macam etnis yaitu etnis Tionghoa Jawa, bahkan ada juga 

yang campuran sepertinya. Subjek tidak pernah 
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mendapatkan pengalaman diskriminasi di lingkungan 

sekolah maupun di gerejanya. MOB hanya merasa 

nyaman untuk berteman dan masuk ke suatu komunitas 

yang dapat menerima orang atau anggota baru dalam 

suatu kelompok secara terbuka. 

Saat MOB bersekolah dan kuliah, ia mengaku 

pernah mendapatkan julukan yaitu mata kucing karena 

matanya yang sipit. Subjek seringkali mendapat julukan 

tersebut saat bersenda gurau dengan teman sekelasnya 

sehingga MOB dan temannya saling menghina satu 

sama lain. Ia tidak merasa tersinggung dengan panggilan 

tersebut, karena MOB tahu bahwa temannya melakukan 

hal tersebut dengan alasan bercanda. 

Pada saat lulus dari bangku SMP, MOB 

menginginkan untuk masuk ke salah satu SMA negeri di 

Semarang. Namun, ia tidak diterima di sekolah negeri 

yang benefit sehingga memutuskan untuk masuk ke 

SMA swasta saja dari pada mendapatkan kualitas 

pendidikan yang kurang bagus. MOB menginginkan 

untuk masuk ke sekolah negeri dengan alasan akan 

memperoleh link atau koneksi yang lebih luas dibanding 

bersekolah di sekolah swasta.  

c). Fisik 
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MOB mengalami pertumbuhan fisik layaknya 

remaja laki-laki lain pada umumnya. Subjek juga tidak 

merasa malu jika mengalami pertumbuhan fisik yang 

lebih terlambat dari teman-temannya.  

Subjek menjelaskan bahwa ia tidak menyukai 

bentuk matanya yang sipit. Berdasarkan wawancara 

dengan kekasih subjek, MOB pernah berkata jika ia 

ingin mempunyai anak yang bermata bulat seperti 

pacarnya dan tidak sipit seperti dirinya.  

MOB juga pernah melakukan usaha untuk 

membuat kulitnya tampak lebih gelap saat ia hendak 

mendaftar sekolah negeri. Subjek melakukan berbagai 

cara seperti pergi berkendara motor tanpa menggunakan 

jaket. Hal tersebut dilakukan subjek dengan tujuan ingin 

dirinya terlihat seperti orang Jawa. 

d). Praktek-praktek membesarkan anak 

Subjek mengaku bahwa budaya Jawa lebih 

dominan dalam kehidupan subjek. Hal ini dikarenakan 

intensitas subjek bertemu dengan keluarga ibunya lebih 

sering dari pada bertemu dengan keluarga ayah. MOB 

merasa lebih nyaman dalam menerapkan budaya Jawa 

dalam kehidupannya karena ia merasa keluarganya 

sudah membiasakannya dengan adat, nilai, maupun 
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budaya orang Jawa semenjak kecil. Bahkan menurut 

pengakuan pacar MOB, ibu MOB menyuruh mereka 

untuk menikah dengan adat Jawa. 

Keluarga ayah MOB juga hampir tidak pernah 

merayakan hari raya tahun baru Cina atau Imlek. Inilah 

sebabnya subjek juga tidak terbiasa dengan budaya 

Tionghoa di keluarga ayahnya. Subjek sendiri juga tidak 

pernah melakukan adat tilik kubur karena keluarga 

ayahnya yang meninggal selalu dibakar. Bahkan ada 

sepupu dari keluarga ayahnya yang juga memberlakukan 

panggilan keluarga seperti “pakdhe” dan “budhe” 

layaknya keluarga keturunan Jawa. Di keluarga ayah 

subjek sendiri juga tidak pernah mengajarkan akan 

panggilan-panggilan keluarga Cina seperti panggilan 

bibi dan paman yaitu wak, ik, pek, dan sebagainya. 

3). Konsep diri 

a). Diri Fisik 

Subjek dapat menerima penampilan fisik pada 

dirinya meskipun ia tidak menyukai salah satu bagian 

wajahnya yaitu matanya yang sipit. Ia tidak melakukan 

usaha untuk mengubah bentuk matanya tersebut.  

MOB pernah melakukan usaha untuk membuat 

warna kulitnya terlihat lebih gelap seperti orang Jawa. 
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Hal ini dikarenakan ia ingin bersekolah di SMA negeri 

supaya tidak terlihat berbeda dengan teman-temannya 

yang lain. MOB mengaku bahwa ia akan merasa minder 

jika tidak mempunyai warna kulit seperti teman-

temannya di sekolah negeri. MOB ingin penampilan 

fisiknya terlihat lebih seperti orang Jawa. Ia berhasil 

membuat kulitnya tampak lebih gelap dari pada warna 

kulit sebelumnya, tetapi ia merasa kurang pantas dengan 

warna kulitnya yang gelap sehingga ia melakukan usaha 

lagi untuk memutihkan kulitnya seperti semula. Ia 

melakukan berbagai cara dengan memakai jaket dan 

sarung tangan setiap kali berkendara motor. 

b). Diri Psikologis 

Subjek mengenal dirinya sebagai orang yang 

pendiam, usil, idealis, disiplin, dan kikir. Ia menjelaskan 

sifatnya yang kikir karena ia merupakan orang yang 

suka menabung. MOB juga menambahkan bahwa ia 

memiliki kelemahan yaitu seringkali subjek negative 

thinking terhadap orang lain.   

MOB mampu menerima dirinya sebagai anak 

campuran etnis Jawa dan Tionghoa. Subjek merasa 

bangga dengan keberadaannya sekarang karena baginya 

perkawinan campur etnis merupakan kedua hal yang 
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berbeda berkaitan dengan adat dan kebudayaan yang tak 

sama namun bisa menjadi satu. 

c). Diri Sosial 

Hubungan MOB dengan keluarga inti maupun 

keluarga besar sangat baik. MOB memang merasa lebih 

dekat dengan keluarga ibunya, namun bukan karena 

adanya pengalaman buruk tertentu berbau SARA yang 

dialami subjek. Hal ini karena keluarga ayah subjek 

sudah banyak yang meninggal dan adapula perkawinan 

campur etnis Jawa-Tionghoa yang terjadi di keluarga 

ayahnya. 

Subjek merupakan individu yang tidak membeda-

bedakan latar belakang etnis seseorang dalam memilih 

teman. MOB tidak pernah mempermasalahkan 

background teman-teman di lingkungan sosialnya. Ia 

sendiri juga tidak terganggu jika ada teman yang 

memberinya julukan tertentu seperti mata kucing. 

Subjek merupakan orang yang mau berinteraksi dengan 

orang yang nyaman untuk diajak bicara.  

MOB merasa lebih nyaman jika ia dipanggil 

dengan sebutan “mas” dari pada sebutan di budaya Cina 

seperti “koh”. Menurutnya, hal ini karena latar 

belakangnya yang lebih banyak berhubungan dengan 
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keluarga Jawanya. Meskipun di sekolah ia mempunyai 

teman yang berbeda-beda latar belakang etnis baik 

Cina, Jawa, maupun campuran tetapi ia lebih nyaman 

untuk mendapat panggilan “mas”. MOB sendiri terlihat 

bingung saat dirinya ditanya peneliti akan 

pengakuannya mengenai etnisisitasnya di depan umum. 

MOB menjelaskan bahwa dia akan mengaku keturunan 

Jawa jika bersama teman-teman beretnis Jawa dan 

mengaku Cina jika bersama sekelompok teman beretnis 

Cina.  

d). Diri Ideal 

MOB mempunyai diri ideal yang positif sebagai 

anak campuran etnis Jawa dan Tionghoa ia mampu 

menerima keberadaan dirinya. Subjek merasa dengan 

keadaannya ini, ia lebih fleksibel dalam berinteraksi 

sosial. Ia mengambil keuntungan dari kondisinya 

sebagai anak campuran etnis di lingkungan sosial yaitu 

dengan mengaku dirinya merupakan etnis Tionghoa saat 

berada di komunitas Tionghoa dan mengaku dirinya 

etnis Jawa jika bersama komunitas etnis Jawa. Subjek 

juga merasakan keuntungan lain dari menjadi anak 

campuran etnis yaitu mendapatkan THR saat hari raya 

Idul Fitri dan juga angpao pada saat hari raya Imlek. 
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Subjek mempunyai keinginan yang tidak dapat 

dicapainya saat bersekolah yaitu diterima di sekolah 

negeri yang benefit dan masuk kuliah ke jurusan tekhnik 

industri. Saat ini ia bersyukur dengan harapannya yang 

sudah tercapai yaitu bisa lulus kuliah dan bekerja. 

Adapun impian subjek selanjutnya yaitu menikah, 

membahagiakan orang tua, dan memiliki rumah. 

 

d. Analisis Data Subjek 3 

1). Faktor-faktor yang mempengaruhi konsep diri  

Terdapat empat faktor yang mempengaruhi konsep 

diri subjek MOB yaitu faktor pertama adalah faktor 

significant others yang merupakan orang-orang terpenting 

dalam kehidupan subjek. Keluarga inti subjek lebih sering 

bertemu dengan sanak saudara dari keluarga ibu yang 

beretnis Jawa. Baik ayah maupun ibu tidak memaksakan 

atau mengharuskan subjek untuk mengenal suatu budaya 

saja, hal ini membuat mereka kurang mengenalkan budaya 

Tionghoa kepada MOB.  

Kondisi keluarga MOB yang cenderung lebih dekat 

dengan keluarga Jawa dari ibu mempengaruhi faktor 

lainnya yaitu praktek membesarkan anak. MOB yang 
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merupakan anak campuran lebih mengenal salah satu 

budaya saja dalam dirinya.  

Faktor ketiga yaitu faktor fisik yang juga mendapat 

pengaruh dari faktor significant others dan praktek 

membesarkan anak. Hal ini menyebabkan subjek tidak 

nyaman dengan kondisi fisiknya yang memperlihatkan ciri-

ciri fisik seperti orang Cina karena subjek lebih sering 

berkumpul dengan orang-orang Jawa di lingkungan 

keluarganya. 

Faktor terakhir adalah reference group, faktor  ini 

merupakan komunitas yang subjek miliki di lingkungan 

sosial seperti sekolah, gereja, ataupun tempat umum saat 

MOB harus melakukan interaksi sosial dengan  sesamanya. 

MOB merasa bahwa ia tidak pernah mendapatkan 

pengalaman tertentu dari orang-orang di lingkungan 

sosialnya yang berkaitan dengan diskriminasi latar belakang 

etnisnya.   

2). Dinamika terbentuknya konsep diri 

Konsep diri pada subjek MOB terbentuk dengan baik 

sehingga menumbuhkan konsep-konsep positif pada diri 

subjek. Hal ini terlihat dari diri fisik subjek untuk menerima 

dirinya sebagai anak campuran yang memiliki ciri-ciri fisik 

kedua etnis yaitu etnis Jawa dan Tionghoa. Subjek memang 
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tidak menyukai bentuk matanya yang sipit namun ia tidak 

berusaha mengubah kenyataan kondisi fisik tersebut. MOB 

juga pernah melakukan usaha untuk menggelapkan warna 

kulitnya yang kurang terlihat seperti orang Jawa saat 

mendaftar ke salah satu SMA negeri di Semarang, tetapi ia 

berhenti dan mengembalikkan warna kulitnya tersebut 

seperti semula karena ia merasa penampilan fisiknya yang 

asli merupakan yang paling cocok untuknya. Ia berusaha 

menerima keadaan fisiknya sebagaimana dia adanya. 

MOB mempunyai diri psikis yang positif dimana ia 

mampu menerima dirinya sebagai anak campuran etnis. Ia 

tidak pernah menganggap beban akan identitas etnisnya 

tersebut. Justru ia merasa bangga dan dapat mengambil 

keuntungan dari latar belakang etnisnya yaitu lebih fleksibel 

untuk berinteraksi baik di kelompok etnis Jawa maupun 

Tionghoa. MOB sendiri mampu mengenal dirinya baik 

kelebihannya sebagai individu yang disiplin, idealistis, dan 

suka menabung serta kelemahannya yang kikir dan suka 

negative thinking kepada orang lain. 

Diri Sosial MOB juga merupakan konsep yang 

positif dimana ia mau tetap berhubungan dengan kedua 

keluarganya baik dari ayah maupun ibu. Tidak ada suatu 

alasan untuk membuat subjek menjaga jarak dari 
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keluarganya. Subjek sendiri mau dan tidak malu jika harus 

melakukan budaya Jawa maupun Tionghoa di depan 

masyarakat. Kemauan seorang anak campuran etnis untuk 

bersedia menerima dan melakukan budaya Jawa maupun 

Tionghoa juga merupakan pengakuannya terhadap publik 

bahwa ia merupakan anak campuran etnis Jawa-Tionghoa. 

MOB sendiri memang lebih dekat dengan keluarga 

Jawanya, itulah sebabnya ia tidak begitu mengenal adat 

maupun tradisi orang Tionghoa secara spesifik. Hal ini juga 

membuatnya merasa kurang nyaman jika dipanggil dengan 

sebutan “koh” walaupun ia tidak merasa terganggu dan 

tidak masalah jika dipanggil demikian. Subjek sendiri tidak 

pernah membeda-bedakan etnis seseorang dalam berteman.   

MOB mempunyai diri ideal yang positif dimana ia 

merasa lebih bangga menjadi pribadi berlatarbelakang 

campuran etnis yang dapat menyatukan sebuah perbedaan 

nilai maupun budaya yang berbeda menjadi satu. Ia 

memiliki harapan-harapan yang tidak dapat tercapai seperti 

anak pada umumnya yaitu tidak bisa diterima di sekolah 

negeri dan masuk di jurusan yang diinginkan. Namun hal 

tersebut tidak menghalangi subjek untuk mempunyai 

keinginan baru diantaranya yaitu ingin membahagiakan 

orang tua, ingin memiliki rumah dan menikah. MOB juga 
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merasa bersyukur dengan kondisinya sekarang yang mampu 

menyelesaikan pendidikannya dan sudah bekerja. Ia mampu 

menerima dirinya dan tidak berusaha untuk mengubah 

dirinya seperti orang lain. 
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Gambar 4.  

Dinamika Konsep Diri Subjek III 

  

 

   

              

KD 

1. Diri Fisik: (-) tidak menyukai  matanya yang sipit, (-) kurang percaya diri dengan 

kulitnya yang tidak seperti orang Jawa, (+) mencari solusi untuk menghitamkan 

kulitnya agar terlihat seperti orang Jawa, (+) menerima penampilan fisik yang ada 

pada dirinya  

2. Diri Psikologis: (+) mengenal karakternya yang negatif dan positif, (+) tidak 

malu dan bangga akan keberadaannya sebagai anak campuran etnis 

3. Diri Sosial: (+) mampu beradaptasi dengan lingkungan sosialnya, (+) tidak 

masalah dengan julukan yang diberikan dari lingkungan sosial, (+) tidak merasa 

malu jika harus melakukan kedua budaya keluarganya, (+) tidak membeda-

bedakan dalam berteman 

4. Diri ideal: (+) mencapai impiannya lulus sekolah dan bekerja, (+) tidak 

menganggap beban keingingan yang tidak tercapai, (+) memiliki harapan-harapan 

baru, (+)menerima diri dan merasa beruntung menjadi anak campuran etnis 
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