
NO.  PERNYATAAN  SS  S  TS  STS

1. 
Orang  Jawa akan  lebih bersemangat dalam bekerja hanya karena 
ada imbalan yang lebih tinggi. 

2. 
Orang  Jawa merasa  tidak  nyaman  jika  bekerja  bersama  dengan 
orang Cina. 

3. 
Pada  sekolah  – sekolah  negeri,  sebagian  besar  yang  diterima 
masuk hanya orang – orang Jawa. 

4. 
Orang  Jawa berbuat baik  terhadap  atasannya  yang beretnis Cina 
hanya untuk memudahkan dalam kenaikan jabatan. 

5. 
Orang  Jawa  tidak suka  jika ada sesama orang Cina berkomunikasi 
dengan menggunakan bahasa Cina. 

6. 
Orang  Jawa  lebih percaya kepada anak buah atau bawahan yang 
beretnis Jawa daripada etnis Cina. 

7. 
Kebanyakan  orang  Jawa  itu  hanya mau  berbisnis  dengan  orang 
Cina karena modal orang Cina besar. 

8. 
Dalam kegiatan di perkampungan yang sebagian besar orang Cina, 
orang  Jawa  jarang  datang  karena  tidak  suka  berkumpul  dengan 
komunitas orang Cina. 

9.  Orang Jawa enggan memberikan bantuan kepada orang Cina.

10. 
Orang  Jawa  suka  memanfaatkan  keadaan  yang  terjadi  untuk 
kepentingan pribadi. 

11. 
Orang  Jawa  kurang  setuju  ketika  ada  etnis  Cina  memberikan 
pendapat dalam sebuah organisasi. 

12. 
Orang  Jawa  lebih  suka  bermain  bersamaorang  Jawa  daripada 
dengan orang Cina. 

13.  Orang Jawa yang sukses dalam bisnis hanya karena kebetulan saja.

14. 
Kebanyakan orang  Jawa hanya bergaul akrab dengan orang  Jawa 
saja. 

15. 
Orang Jawa lebih suka curhat dengan temannya yang Jawa karena 
tidak percaya dengan temannya yang Cina. 

16. 
Jika  orang  Jawa  menjalin  persahabatan  dengan  orang  Cina  itu 
hanya ingin mencari keuntungan saja. 

17. 
Meskipun ada orang  Jawa  yang mau bergaul dengan orang Cina, 
itu hanya karena keterpaksaan saja. 

18. 
Orang  Jawa  akan  mencemooh  jika  ada  orang  Jawa  yang  mau 
bergaul dengan orang Cina. 

19. 
Orang Jawa menyapa tetangganya yang beretnis Cina hanya untuk 
basa – basi saja. 

20. 
Orang  Jawa keberatan  jika ada saudaranya yang menikah dengan 
orang Cina. 

21. 
Kabanyakan orang Jawa enggan bergaul dengan orang Cina karena 
orang Jawa miskin dan tidak intelek. 

22.  Orang Jawa menghalalkan segala cara untuk mencapai tujuannya.

23. 
Orang  Jawa  keberatan  jika  ada  orang  Cina  masuk  dalam 
kelompoknya. 

24. 
Orang  Jawa  tidak mengijinkan  anaknya  berteman  akrab  dengan 
orang Cina. 
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1. Orang Cina akan lebih bersemangat dalam bekerja hanya 
karena ada imbalan yang lebih tinggi. 

    

2. Orang Cina merasa tidak nyaman jika bekerja bersama 
dengan orang Jawa. 

    

3. Pada sekolah – sekolah swasta, sebagian besar yang 
diterima masuk hanya orang – orang Cina. 

    

4. 
Orang Cina berbuat baik terhadap atasannya yang 
beretnis Jawa hanya untuk memudahkan dalam kenaikan 
jabatan. 

    

5. Orang Cina tidak suka jika ada sesama orang Jawa 
berkomunikasi dengan menggunakan bahasa Jawa. 

    

6. Orang Cina lebih percaya kepada anak buah atau 
bawahan yang beretnis Cina daripada etnis Jawa. 

    

7. Kebanyakan orang Cina itu menganggap remeh orang 
Jawa 

    

8. 
Dalam kegiatan di perkampungan yang sebagian besar 
orang Jawa, orang Cina jarang datang karena tidak suka 
berkumpul dengan komunitas orang Jawa 

    

9. Orang Cina enggan memberikan bantuan kepada orang 
Jawa. 

    

10. Orang Cina suka memanfaatkan keadaan yang terjadi 
untuk kepentingan pribadi. 

    

11. Orang Cina kurang setuju ketika ada etnis Jawa 
memberikan pendapat dalam sebuah organisasi. 

    

12. Orang Cina lebih suka bermain bersama orang Cina 
daripada dengan orang Jawa. 

    

13. Orang Cina plin-plan dan mengira bahwa semuanya dapat 
dibeli dengan uang. 

    

14. Kebanyakan orang Cina hanya bergaul akrab dengan 
orang Cina saja. 

    

15. Orang Cina lebih suka curhat dengan temannya yang Cina 
karena tidak percaya dengan temannya yang Jawa 

    

16. Jika orang Cina menjalin persahabatan dengan orang 
Jawa itu hanya ingin mencari keuntungan saja. 

    

17. Meskipun ada orang Cina yang mau bergaul dengan 
orang Jawa, itu hanya karena keterpaksaan saja. 

    

18. Orang Cina akan mencemooh jika ada orang Cina yang 
mau bergaul dengan orang Jawa. 

    

19. Orang Cina menyapa tetangganya yang beretnis Jawa 
hanya untuk basa – basi saja. 

    

20. Orang Cina keberatan jika ada saudaranya yang menikah 
dengan orang Jawa. 

    

21. Kabanyakan orang Cina enggan bergaul dengan orang 
Jawa karena orang Cina sombong dan eksklusif. 

    

22. Orang Cina menghalalkan segala cara untuk mencapai 
tujuannya. 

    

23. Orang Cina keberatan jika ada orang Jawa masuk dalam 
kelompoknya. 

    

24. Orang Cina tidak mengijinkan anaknya berteman akrab 
dengan orang Jawa. 
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