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BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Tolong–menolong antar sesama manusia adalah etika universal. Ia

melampaui sekat-sekat perbedaan baik dari pihak penolong maupun yang

ditolong. Bantuan kepada korban bencana tsunami Aceh tahun 2004,

misalnya. Walaupun warga Aceh yang menjadi korban, namun bantuan

tidak hanya datang dari mereka yang sesama warga Aceh, Sumatera,

Indonesia, Melayu, atau sesama muslim (mayoritas warga Aceh adalah

Muslim). Peristiwa tsunami Aceh telah menggerakkan bantuan dari

seluruh penjuru dunia. Relawan-relawan yang berbeda dalam

kewarganegaraan, bahasa, budaya, suku, warna kulit, agama, orientasi

politik, turun tangan menolong korban. Pasuhuk (2014) pada laman

dw.com melaporkan tidak kurang dari 35 negara terlibat membantu korban

tsunami Aceh.  Ditambah lagi relawan-relawan yang datang atas nama

organisasi, atau nama pribadi. Peristiwa tersebut merupakan refleksi etis

bahwa perbedaan bangsa, ras, keyakinan, ideologi, ataupun budaya dari

pihak volunteer maupun korban tsunami tidak menghalangi dorongan

untuk saling membantu sesama manusia.

Sebagai etika universal, perilaku menolong menjadi elemen penting

pada berbagai ranah kehidupan. Dalam ranah agama, misalnya, studi

Armstrong (2013, h. 30) sampai pada simpulan bahwa agama–agama

besar dunia (Yahudi, Nasrani, Islam, Hindu, dan Budha) dan berbagai
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aliran filsafat moral, memperhatikan pentingnya nilai welas asih

(compassion). Ketika turun ke dimensi perilaku, nilai welas asih muncul

dalam berbagai perilaku menolong maupun tindakan altruistik, sekalipun

terhadap  pihak–pihak yang dianggap musuh. Konstitusi negara Indonesia

secara implisit juga mengatur perilaku menolong. Diantaranya, Undang–

Undang Dasar 1945 Pasal 34 dengan fokus pertolongan pada fakir miskin

dan anak–anak terlantar, serta adanya sistem jaminan sosial (baca:

pertolongan) bagi seluruh rakyat yang menjadi tanggung jawab negara

(Undang–Undang Dasar 1945, h. 16).

Perilaku menolong di ranah industri mewujud dalam berbagai bentuk

Corporate Social Responsibility (CSR). Program tersebut penting sebagai

partisipasi etis korporasi untuk menjaga stabilitas dan harmoni antara

korporasi dan masyarakat (Drucker, dalam Moura-Leite dan Padgett,

2011, h. 530). Dalam ranah pendidikan di Indonesia, perilaku menolong

masuk pada kurikulum pendidikan karakter. Kemendikbud, sejak tahun

2010, telah menyosialisasikan pentingnya memasukkan nilai-nilai karakter

dalam setiap kegiatan pembelajaran. Berdasarkan desain pendidikan

karakter, perilaku menolong termaktub di dalam karakter “kepedulian

sosial” (Sudrajat, 2010).

Ranah lain yang menempatkan tolong-menolong pada posisi

strategis adalah ranah budaya. Pada ranah itulah peneliti mengeksplorasi

fenomena tolong-menolong untuk diteliti lebih lanjut.
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Bangsa Indonesia selain dikenal memiliki masyarakat yang

multikultural dan plural, juga sangat menjunjung adab tolong-menolong.

Artinya, masyarakat menempatkan tolong–menolong sebagai preferensi

etis dalam kehidupan. Keragaman identitas masyarakat yang demikian

luas dan berbeda-beda menyiratkan interaksi yang tinggi antar identitas.

Di dalamnya, perilaku menolong tidak hanya berlangsung antar kelompok

yang homogen, namun juga melibatkan interaksi antar kelompok yang

berbeda-beda. Tolong–menolong antar kelompok yang berbeda menjadi

ukuran adanya relasi yang harmonis pada masyarakat yang plural dan

multikultural seperti Indonesia. Hal itu selaras dengan hasil studi Dovidio

dkk. (1997, h. 401) bahwa relasi antara kelompok yang sehat

diindikasikan oleh tingginya perilaku menolong. Selain itu, ditunjukkan

juga dengan rendahnya bias ingroup, etnosentrisme, dan prasangka

negatif terhadap kelompok lain (Brewer, 1999, h. 429).

Idealitas tolong-menolong di atas seringkali bukan hal yang

sederhana dalam realitasnya. Contoh kasus satu adalah dalam Commuter

line gerbong wanita di Jakarta. Edwin (2014) mewartakan bahwa banyak

penumpang hamil yang tidak mendapatkan kursi. Seringkali penumpang

lain tidak mau mengalah memberikan kursinya pada wanita hamil, pura–

pura tidak tahu, dan baru memberikan tempat duduknya jika ada yang

meminta. Petugas gerbong wanita menuturkan hal yang senada.

Penumpang di gerbong wanita lebih egois, mereka enggan menolong

wanita hamil atau lansia. Penumpang di gerbong umum justru lebih
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toleran (Zahra, 2014). Penumpang laki–laki umumnya lebih toleran

kepada penumpang wanita daripada sesama penumpang wanita. Lebih

dari itu, tidak hanya terhadap wanita hamil atau lansia, penumpang

gerbong wanita dikenal lebih kasar. Mereka bahkan saling dorong demi

mendapatkan kursi (Rahmawati, 2014). Fenomena Commuter line

tersebut memperlihatkan bahwa perilaku menolong antar penumpang

telah terbias oleh identitas gender. Sesama penumpang perempuan

cenderung tidak akomodatif pada sesamanya yang lebih membutuhkan

tempat duduk. Justru penumpang pria cenderung lebih akomodatif pada

penumpang perempuan.

Kasus berikutnya adalah jenazah Syiah asal Madura yang

dimakamkan di Kabupaten Sidoarjo (Hadi, 2015). Menurut Hadi, jenazah

warga syiah tersebut telah disemayamkan beberapa hari di rumah duka.

Status jenazah sebagai pemeluk syiah membuat warga Pamekasan

Madura, tidak hanya enggan membantu pemakaman, namun juga

menolak jika warga Syiah tersebut dimakamkan di Pamekasan. Akhirnya,

jenazah dimakamkan di Sidoarjo. Kasus di atas menyiratkan adanya

hubungan yang tidak sehat antara warga Islam Sunny dan Islam Syiah.

Penolakan pemakaman di Pamekasan terjadi karena jenazah adalah

termasuk warga Syiah yang memang telah diusir dari Pamekasan. Hal ini

akan berbeda jika yang meninggal adalah warga Sunni.

Kasus ketiga adalah pro-kontra larangan memberi bantuan pada

pengemis (Wicaksono, 2015). Pemda di berbagai kabupaten/kota telah
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menerapkan aturan berupa denda kepada warga yang menyantuni

pengemis. Hal ini menuai polemik karena pada satu sisi sebagian

pengemis terbukti bukanlah orang yang kekurangan. Hasil mereka

mengemis lebih dari cukup. Di sisi lain, adalah hak setiap warga apakah ia

hendak menyantuni pengemis tersebut atau tidak. Dari perspektif yang

berbeda, pandangan bahwa pengemis sebenarnya adalah orang yang

‘mampu’ juga tidak bisa digeneralisir karena ada juga pengemis yang tidak

mampu dan membutuhkan santunan. Menurut peneliti, kebijakan

menerapkan tersebut dapat dibaca sebagai pandangan stereotipikal

kepada para pengemis. Stereotip semacam itu dapat dibaca sebagai

potensi bias antar kelompok.

Kasus keempat adalah dikriminasi kepada anggota biker touring

(rombongan konvoi motor) yang menolong korban kecelakaan (Heri,

2014). Rombongan biker touring yang menyelamatkan korban kecelakaan

justru dipojokkan, dicaci-maki, dan dituduh sebagai pelaku yang

menyebabkan korban celaka. Terlebih, yang memojokkan adalah orang-

orang yang tidak tahu kronologi kejadiannya. Kasus tersebut

menggambarkan bagaimana masyarakat terbias oleh prasangka kepada

kelompok biker touring. Mereka memandang perilaku biker touring

berdasarkan persangkaan-persangkaan semata, bukan berdasarkan

perilaku aktual yang ditunjukkan kelompok penolong.

Bertolak dari contoh-contoh kasuistik di atas, dapat ditarik benang

merah bahwa perilaku menolong demikian rentan terbias oleh identitas
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sosial dari pihak penolong atau pihak yang ditolong. Identitas gender,

identitas agama, identitas golongan dapat mematik munculnya ingroup

bias, etnosentrisme, maupun prasangka. Jika bias-bias tersebut telah

mencemari pandangan pihak satu ke pihak lain, pada gilirannya

berpotensi menurunkan perilaku menolong.

Keberagaman kelompok sangat rentan mematik bias ingroup,

etnosentrisme, maupun prasangka antar kelompok sehingga perilaku

menolong antar kelompok menurun sedangkan bias antar kelompok

semakin meruncing. Dalam lanskap makro, tercatat sejak tahun 1963

sampai 1999 setidaknya meletup 20 konflik anti Cina (Susetyo, 2010, h.

80). Selain itu, 600 jiwa menjadi korban dalam konflik antara etnis Madura

dan Dayak di Kabupaten Sampit tahun 2001 (Aji, 2013). Konflik antara

Islam dan Nasrani di Kabupaten Poso (1998-2000) (Pramono, 2013), dan

Ambon (2011) hingga sekarang juga belum benar–benar reda

(Pemerintah Kota Ambon, 2014).

Rentang Tahun 1955 sampai 1998 tercatat 30 masjid/madrasah dan

400 gereja telah ditutup, dirusak, atau dibakar (Tempo, 1998, dalam

Susetyo, 2010, h. 188-189). Konflik intra-agama juga tidak kalah runcing.

Misalnya problem dalam kelompok masyarakat beragama Islam, jamaah

Ahmadiyah dan LDII seringkali menjadi korban diskriminasi oleh kelompok

Islam yang dominan. Lebih jauh, kekerasan terhadap kebebasan

beragama terindikasi meningkat terutama setelah munculnya fatwa sesat

terhadap Ahmadiyah, dan fatwa haram terhadap pluralisme (Susetyo,
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2010, h. 190). Konflik–konflik tersebut, jika ditelisik berdasarkan

keragaman kelompok, dapat diatribusikan pada bias- bias antar kelompok

sebagai faktor penyebabnya.

Faktor identitas sosial dan efek framing ditengarai turut menyumbang

munculnya bias dalam perilaku menolong. Tajfel (1974, h. 69)

menyebutkan bahwa identitas sosial adalah konstruk psikologis berupa

bagian dari konsep diri yang berasal dari pengetahuan dan keanggotaan

seseorang dalam kelompok–kelompok sosial (ingroup-outgroup). Identitas

sosial serta seringkali disertai ikatan emosional. Konstruk ini berawal dari

penelitian Tajfel, Billig, Bundy, dan Flamen (1971, h.176) mengenai

ingroup favouritism bias, yaitu kecenderungan anggota kelompok untuk

memprioritaskan orang lain yang memiliki kesamaan identitas sosial

dengannya. Bias ini terlihat pada hasil studi Abrams dan Bippus (2011, h.

193) dimana humor yang mendiskriminasikan gender pria dinilai lebih lucu

oleh wanita daripada humor yang mendiskriminasikan gendernya,

demikian pula sebaliknya pada pria. Dalam perilaku negosiasi, penelitian

Valenzuela dan Srivastava (2002, h. 1671) mengungkap lebih kuatnya

sikap positif terhadap sesama ingroup meskipun ia melakukan kecurangan

dibanding kepada pihak outgroup yang berlaku jujur. Bias ini juga

ditunjukkan oleh para simpatisan partai politik yang sangat respek pada

partainya, namun diskriminatif terhadap partai lain (Alabastro, Rast, Lac,

Hogg, dan Crano, 2013, h. 58).
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Benang merah dari berbagai penelitian di atas, bahwasanya anggota

kelompok memiliki kecenderungan untuk mengutamakan ingroup-nya

dibanding outgroup (ingroup favoritism bias/ ingroup bias). Dengan

demikian dapat diasumsikan bahwa konstruk ini berkait dengan bias antar

kelompok. Dalam perilaku menolong, bila bias ingroup tinggi, maka

pertolongan kepada ingroup lebih tinggi dibanding kepada outgroup.

Konflik “Semen Rembang” dapat dijadikan contoh. Pendirian pabrik

semen di kabupaten Rembang Jawa Tengah menyebabkan masyarakat

sekitar lokasi penambangan terpecah menjadi dua golongan: “pro semen”

dan “kontra semen”. Sedemikian kuat bias antar dua golongan tersebut,

bahkan mereka sampai enggan menyapa warga lain yang berbeda

golongan (Pramono, 2015). Ingroup favoritism bias, pada kasus tersebut

muncul dalam bentuk keengganan menyapa warga yang berbeda sikap

terhadap pembangunan pabrik semen. Dengan logika sederhana, tolong-

menolong antar golongan akan sulit terjadi karena –bahkan- untuk

menyapa yang berseberangan pun mereka enggan.

Bias tersebut juga tampak di Singkil, Aceh. Andwika (2015) melansir,

pembakaran rumah ibadah telah membuat hubungan antar kelompok

warga yang berbeda keyakinan semakin buruk. Untuk menghindari

terjadinya bentrokan fisik, tak kurang dari 4000 warga Singkil mengungsi

ke Sumatera Utara. Melihat bias kelompok telah berkembang menjadi

konflik terbuka, maka tolong-menolong yang terjadi antar kelompok

tersebut sulit terjadi. Sebaliknya, ingroup semakin menjadi prioritas.
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Dua contoh di atas memberikan gambaran yang jelas tentang relasi

identitas sosial dengan perilaku menolong. Dengan memperhatikan

identitas sosial seseorang, maka dimana ia cenderung memberikan

prioritas pada mereka yang ingroup dibanding outgroup.

Faktor framing juga berkaitan dengan intensi menolong. Istilah

framing pertama kali digunakan dalam penelitian Tversky dan Kahneman

(1981, h. 453) untuk memanipulasi keputusan individu dengan cara

membingkai (framing) informasi. Realitas yang kompleks, penuh dimensi,

dan tidak beraturan, kemudian ditampilkan dalam frame yang beraturan,

sederhana, dan memenuhi logika tertentu (Eriyanto, 2002, h. 140).

Framing, dengan demikian membatasi realitas untuk fokus pada yang di

dalam frame dan mengabaikan yang di luar frame. Mekanisme ini disebut

isolasi (Kahneman dan Tversky, 1979, h. 263). Penelitian framing

seringkali memunculkan pertimbangan untung-rugi (gain-loss) dalam

mengambil keputusan (Andreoni, 1995, h. 1; Iturbe-Ormaetxe, Ponti,

Tomas, Ubeda, 2010, h. 439; Kahneman dan Tversky, dalam Taylor,

Peplau, dan Sears, 2009, h. 87; Levin dan Gaet, 1988 h. 374; Vishwanath,

2009, h. 177; Wu dan Cheng, 2011, h. 358).

Efek Framing, selain dalam ranah konsumen, beberapa tahun

terakhir juga mulai diteliti dalam kaitannya dengan identitas sosial.

Penelitian Seyranian (2014, h. 468) membuktikan bahwa seorang

pemimpin memerlukan framing identitas sosial yang positif supaya ia

dapat diterima oleh pengikutnya, memengaruhi pengikutnya, dan
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membangkitkan martabat kelompok (baca: identitas kelompok/identitas

bersama). Hasil bertolak belakang dilaporkan Ellingsen, Johannesson,

Mollerstrom, dan Munkhammar (2012, h. 117) dimana framing identitas

sosial bersama/identitas kelompok belum tentu efektif untuk memengaruhi

keputusan individu dalam kelompok. Lebih jauh, Schultz dan Fielding

(2014, h. 296) memaparkan bahwa framing identitas sosial bersama

belum tentu efektif memengaruhi kelompok. Namun, efektivitas persuasi

justru muncul dengan menggunakan framing identitas yang lebih tinggi

dari identitas kelompok (superordinate identity). Selain itu, variasi hasil

juga ditunjukkan Fischer dan Marshall (2010, h. 185) dimana individu

menghindar dari identitas sosial yang telah ter-framing dan memilih

identitas yang netral untuk menghindari risiko.

Berbagai pemberitaan tentang konflik di kabupaten Tolikara Papua,

menjadi satu contoh bagaimana framing identitas sosial digunakan untuk

mengarahkan opini masyarakat. Pada satu sisi, beberapa media

membingkai informasi bahwa konflik Tolikara adalah konflik antar agama

(baca: identitas sosial). Diantaranya adalah artikel Kadir (2015) dalam

voa-islam.com yang menginformasikan adanya persaingan antara Islam

dan Kristen di Tolikara. Sedangkan Suyanto (2015), pada laman

library.uinsby.ac.id, melihat konflik Tolikara sebagai fenomena “gunung

es” dari konflik SARA di Indonesia.

Sisi lain, beberapa media menampilkan framing bahwa konflik

Tolikara bukanlah konflik agama. Media-media tersebut diantaranya
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adalah reportase Ramadhan (2015) yang mengungkap bahwa Forum

Kerukunan Umat Beragama Papua (FKUB Papua) melihat konflik Tolikara

hanyalah miskomunikasi antara umat Kristen dan Islam. Rivki (2015) dari

detikNews melaporkan bahwa Tentara Nasional Indonesia (TNI) melihat

konflik Tolikara bukan konflik agama, namun ada sekelompok orang yang

memanfaatkan momentum tertentu agar terjadi kerusuhan. Selain itu, dari

berita di Tempo.com, Pemerintah Indonesia yang diwakili Menteri Dalam

Negeri, menegaskan bahwa konflik di Tolikara adalah murni kerusuhan

dan bukan konflik SARA (Primandari, Levi, Hasugian, Wijaya, 2015).

Berdasarkan konten framing dalam berita-berita tersebut,

teridentifikasi bahwa perbedaan agama (baca: identitas sosial) menjadi

determinan konflik. Namun di sisi lain, terdapat juga berita yang

menempatkan miskomunikasi, dan alasan kerusuhan murni sebagai

anteseden konflik –bukan identitas sosial. Dari perbedaan konten framing

tersebut dapat kita pahami bahwa tiap-tiap berita berpretensi menggiring

opini pembacanya pada arah yang berbeda-beda sesuai dengan konten

framing masing-masing. Framing tidak selalu terkait dengan cara media

memaparkan berita. Sebagaimana ditulis Eriyanto, Framing berkaitan

dengan bentuk dari realitas yang hadir dan ditangkap indera seseorang

sehingga menjadi bahan bagi proses kognitif. Lebih jauh, realitas yang

dihadirkan seringkali bukanlah realitas yang alami atau obyektif, namun

sengaja dikonstruk sedemikian rupa untuk menggiring seseorang pada

proses berfikir tertentu.
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Penelitian efek framing dalam kancah identitas sosial termasuk tema

yang relatif baru. Pemberitaan tentang konflik Tolikara, dan variasi hasil

pada penelitian terdahulu mengindikasikan konstruk ini turut mendefiasi

keputusan individu dan kelompok. Artinya, framing dapat menyebabkan

terjadinya bias kelompok: Framing yang berbeda menyebabkan bias

kelompok yang berbeda pula. Namun ini masih bersifat asumtif.

Preliminary research dilakukan untuk menegaskan bahwa framing

identitas sosial berpengaruh terhadap intensi menolong. Variabel intensi

menolong diajukan untuk melihat adanya bias antar kelompok.

Argumentasi yang diajukan: Pertama, relasi antar kelompok yang sehat

ditandai dengan tingginya perilaku menolong antar kelompok (Dovidio,

dkk., 1997, h. 401). Kedua, intensi adalah faktor utama yang

memengaruhi perilaku (Ajzen 1991, h. 181). Semakin kuat intensi maka

semakin kuat pula perilaku menolong yang muncul, begitu pula

sebaliknya. Dalam berbagai penelitian, hipotesis intensi sebagai

determinan utama perilaku telah terbukti secara konsisten (Chatzisarantis

dan Hagger, 2007, h. 663; Gabisch, 2011, h. 314; Nelson dan Norton,

2005, h. 429; Perez dkk., 2014, h. 8). Berdasarkan argumentasi di atas,

dapat ditarik asumsi bahwa perilaku menolong dapat diteliti melalui

variabel intensi menolong.

Preliminary research dilakukan untuk menegaskan asumsi bahwa

framing identitas sosial berpengaruh terhadap intensi menolong.

Perbedaan framing identitas sosial menyebabkan intensi menolong yang
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berbeda. Identitas sosial yang digunakan adalah identitas keagamaan.

Framing identitas keagamaan diterjemahkan dalam angket yang berisi tiga

kasus. Kasus 1 (Framing Netral): Tak ada informasi mengenai keyakinan

agama pada pihak yang ditolong. Kasus 2 (Framing Outgroup): Penolong

tahu jika yang ditolong memiliki keyakinan yang berbeda dengannya.

Kasus 3 (Framing Ingroup): Penolong tahu jika yang ditolong memiliki

keyakinan yang sama dengannya. Instrumen dibagikan pada enam

kelompok mahasiswa (n 142) di Universitas Negeri Semarang (UNNES).

Keenam kelompok tersebut dipilih karena karakteristik kelompoknya

berbeda-beda. Dengan olahan data dari SPSS versi 20, hasinya dapat

dipaparkan sebagai berikut:

Tabel 1: Perhitungan ANOVA satu jalur dan Post Hoc Test dengan formula
Tukey untuk membandingkan hasil preliminary research intensi
menolong pada kelompok netral, ingroup dan outgroup.

UNNES
(n 142)

Post Hoc Test (Tukey HSD)

Kel. A
(n 36)

Kel. B
(n 20)

Kel. C
(n 32)

Kel. D
(n 21)

Kel. E
(n 31)

Kel. F
(n 14) ∑

Kasus 1
(Netral) 6.86 6.86 6.25 5.50 7.05 5.48 5.48 5.36 6.16

Kasus 2
(Outgroup) 5.67 2.95 4.95 6.14 4.35 4.57 4.86

Kasus 3
(Ingroup) 7.72 6.45 6.85 7.43 6.10 6.50 6.90

Uji Varian α:
0.05 0.299 0.806 0.887 0.900 0.508 0.894 0.125

Uji Anova α:
0.05 0.001 0.003 0.009 0.206 0.040 0.271 0.000

Keterangan
Blok warna abu-abu: tidak ada perbedaan signifikan
Kelompok A : Mahasiswa Umum (tidak termasuk Kelompok D : Mahasiswa PMII

pada kelompok B,C,D,E,F)
Kelompok B : Mahasiswa Unit Kerohanian Islam Kelompok E : Mahasiswa Pecinta Alam
Kelompok C : Mahasiswa Unit Kerohanian Kelompok F : Mahasiswa Papua

Katolik dan Protestan

A
N
A
V
A
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Berdasarkan data di atas, banyak analisa yang dapat dielaborasi,

namun secara umum tampak responden cenderung sensitif terhadap

identitas keagamaan pihak yang ditolong. Terbukti, melalui formula Tukey,

intensi menolong antara kasus netral, outgroup, dan ingroup berbeda

secara signifikan satu sama lain. Intensi menolong tertinggi adalah kepada

pihak yang memiliki kesamaan identitas keagamaan (ingroup).

Pertolongan tanpa memperhatikan identitas keagamaan (netral) berada di

antara ingroup-outgroup. Dan intensi menolong terhadap outgroup berada

pada skor terendah. Beda signifikan intensi menolong terhadap ingroup

dan outgroup terutama direpresentasikan oleh empat (dari enam)

kelompok responden (mahasiswa umum, mahasiswa rohanisasi Islam,

mahasiswa non-muslim, serta mahasiswa pecinta alam). Tampak bahwa

keseluruhan intensi menolong terhadap outgroup secara signifikan lebih

rendah dibanding intensi menolong terhadap ingroup.

Hasil tersebut mengkonfirmasi dengan beberapa penelitian

terdahulu, misalnya temuan Tajfel, dkk. (1971, h.176) mengenai bias

ingroup favoritism. Bias ini juga dilaporkan oleh Hennessy dan West

(1999, h. 261) dalam latar intra-organisasi dimana pegawai lebih

mengidentifikasikan diri pada kelompok-kerjanya dibanding organisasi.

Lebih lanjut, dalam ranah kepribadian, ingroup favoritism juga muncul

manakala trait seseorang fit secara heuristik dengan kategori ingroup dan

outgroup (Reynolds, Turner, dan Haslam, 2000, h. 64). Bias ini juga

ditunjukkan oleh para pendukung partai politik yang sangat respek pada
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partainya, namun diskriminatif terhadap partai lain (Alabastro, dkk., 2013,

hal 58). Selain itu, orientasi terhadap outgroup bakal lebih positif bila

informasi mengenai outgroup itu disampaikan oleh sesama ingroup

maupun pihak netral (tanpa mengetahui sumber informasi) daripada

informasi yang disampaikan outgroup itu sendiri (Gomez, Dovidio,

Gaertner, Fernandez, dan Vazquez. 2013, h. 419). Kecenderungan

responden untuk menolong orang yang seiman daripada pemeluk agama

lain (ingroup favoritism bias) membuktikan bahwa secara umum hasil

preliminary research ini relevan dengan berbagai penelitian identitas

sosial terdahulu. Hasil ini turut menegaskan asumsi awal bahwa framing

identitas sosial turut menyumbang munculnya bias pada intensi menolong.

Sisi lain dari data yang diperoleh, terdapat dua kelompok dengan

kecenderungan intensi menolong yang berbeda daripada empat kelompok

yang telah dibahas: Kelompok mahasiswa PMII dan kelompok mahasiswa

Papua. Berdasarkan perhitungan Anava (lihat gambar 1), tidak muncul

perbedaan intensi menolong yang signifikan pada ingroup, netral, maupun

outgroup. Walaupun secara mayor data menunjukkan perbedaan intensi

menolong yang signifikan, namun tidak pada dua kelompok tersebut. Hasil

ini selanjutnya menjadi fokus peneliti.

Data kelompok mahasiswa PMII dan mahasiswa Papua

menunjukkan deviasi dibanding hasil preliminary research dan penelitian-

penelitian sebelumnya. Namun setidaknya, fakta itu didukung oleh hasil

penelitian Reynolds, dkk. (2000, h. 64) yang menemukan kemungkinan
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deviasi bila kategori ingroup-outgroup tidak fit dengan trait penolong.

Karena kategorisasi tidak terbentuk (atau terbentuk, namun tidak fit

dengan trait penolong) maka bias ingroup favoritism tidak terjadi. Temuan

lain, Sulistio (2012, h. 96) menjelaskan bahwa, dalam konteks beragama,

prasangka terhadap outgroup (baca: bias terhadap outgroup) cenderung

rendah bila kelompok tersebut berkarakter kultural, dan sebaliknya jika

berkarakter puritan. Kelompok PMII dan mahasiswa Papua, dalam

kategori ini, dapat dikatakan cenderung berkarakter kultural dalam

beragama.

Konsep yang-kultural dan yang-puritan di atas, pada ranah teoretis,

relevan dengan teori kompleksitas dalam identitas sosial (Social identity

complexity). Kompleksitas identitas sosial adalah representasi subyektif

individu mengenai hubungan antar identitas ingroup-nya yang beragam

(Roccass dan Brewer 2002, h. 88). Ada dua kutub kompleksitas identitas

sosial: 1) Komplektitas identitas sosial yang rendah. 2) Kompleksitas

identitas sosial yang tinggi (Roccass dan Brewer 2002, h. 106).

Penelitian–penelitian identitas sosial pada umumnya tidak mengeksplorasi

tinggi-rendah dimensi kompleksitas ini, padahal bias-bias dalam identitas

sosial (seperti ingroup favoritism) berasal dari individu (atau kelompok)

dengan kompleksitas identitas sosial yang rendah, sedangkan individu

dengan kompleksitas tinggi menunjukkan derajat bias yang rendah.

(Brewer and Pearce, 2005, h. 428; Schmid, dkk. 2009, h. 1085; Schmid,

dkk. 2012, h. 135; Khayt, 2014, h.87).
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Hasil preliminary research tersebut, jika ditelaah dengan teori

kompleksitas identitas sosial, maka empat kelompok mahasiswa

(Mahasiswa umum, rohanisasi Islam, mahasiswa non-muslim, dan

mahasiswa pecinta alam) termasuk dalam kategori kompleksitas identitas

sosial rendah. Sedangkan dua kelompok lainnya (mahasiswa PMII, dan

mahasiswa Papua) termasuk dalam kompeksitas identitas sosial tinggi.

Hal tersebut baru dugaan awal karena Roccass dan Brewer (2002, h. 106)

menginisiasi bahwa teori kompleksitas identitas sosial tidak diukur pada

tataran persepsi individu -bukan kelompok. Maka perlu dilakukan studi

dengan mengkategorikan terlebih dahulu tiap responden dalam kelompok

kompleksitas tinggi dan rendah. Selain itu, menurut Roccass dan Brewer

(2002, 106), dan Schmid, dkk. (2012, h. 135) individu yang tumbuh dan

berkembang dalam masyarakat heterogen -seperti di Indonesia, idealnya

kaya akan kompleksitas identitas sosial dan minim bias antar kelompok.

Namun fenomena yang terjadi di lapangan dan preliminary research di

atas justru mengindikasikan tingginya bias antar kelompok. Point tersebut

menunjukkan letak penting penelitian ini.

Berdasarkan kajian di atas, peneliti berpendapat bahwa studi

kompleksitas identitas sosial sangat relevan, belum banyak tereksplorasi,

serta urgen dilakukan dalam konteks ke-Indonesiaan. Hal ini karena ciri

masyarakat Indonesia yang heterogen, terutama dalam identitas suku,

keagamaan, ras, dan golongan-golongan (SARA).
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1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka dapat dirumuskan

permasalahan penelitian sebagai berikut:

1.2.1. Bagaimana pengaruh framing identitas SARA terhadap kemunculan

intensi menolong?

1.2.2. Bagaimana intensi menolong dalam kelompok-kelompok

kompleksitas identitas sosial terhadap identitas SARA ingroup dan

outgroup?

1.2.3. Bagaimana perbedaan intensi menolong identitas SARA ingroup

dan outgroup antar kelompok kompleksitas identitas sosial?

1.2.4. Framing identitas manakah yang paling cocok untuk meningkatkan

intensi menolong?

1.3. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini antara lain adalah:

1.3.1. Untuk mengukur pengaruh framing identitas SARA dengan

menggunakan desain eksperimen murni.

1.3.2. Untuk mengetahui intensi menolong pada kelompok-kelompok

kompleksitas identitas sosial.

1.3.3. Untuk membandingkan intensi menolong antara kelompok-

kelompok kompleksitas identitas sosial.
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1.3.4. Tujuan lain dari peneitian ini adalah turut mencari framing identitas

yang cocok untuk meningkatkan intensi menolong. Operasionalisasi

tujuan ini dipaparkan dalam variabel-variabel eksperimen.

1.4. Manfaat Penelitian

1.4.1. Ranah Strategis

Hasil penelitian ini, dalam lanskap makro, diharapkan dapat ikut

‘menyegarkan’ isu–isu multikulturalitas dan pluralitas.

1.4.2. Ranah Teoretis

Penelitian kompleksitas identitas sosial dapat memperkaya

khasanah teori identitas sosial dan hubungan antar kelompok.

1.4.3. Ranah Strategi dan Metode

Penggunaan strategi framing dan desain eksperimen diharapkan

dapat memperluasi pilihan strategi dan metode bagi peneliti-peneliti

berikutnya

1.4.4. Ranah Praksis

Hasil studi ini dapat menjadi rujukan desain intervensi sosial

berbasis kompleksitas identitas sosial.
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