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Abstrak.  Orientasi perempuan Tionghoa dalam memilih pasangan pada penelitian ini lebih didasarkan pada 
kualitas personal tanpa memanang etnis pasangan. Hal ini kontradiktif dengan orientasi orangtua mereka yang 
lebih mengedepankan aspek kultural sehingga secara kuat mendorong anak-anaknya untuk melakukan 
pernikahan homogami. Perbedaan orientasi ini membuat perkawinan antaretnis Jawa dan Tionghoa cenderung 
memiliki latarbelakang konflik. Suku Jawa dan etnis Tionghoa yang menekankan pentingnya harmoni sosial 
dalam relasi, membuat isu interdependensi pada perkawinan antaretnis menjadi hal yang penting untuk dikaji. 
Penelitian ini memiliki dua tujuan utama: Pertama, adalah untuk mengidentifikasi manifestasi interdependensi, 
dan kedua adalah memahami dinamika interdependensi pada relasi perkawinan perempuan Tionghoa dengan 
pria Jawa. Penelitian ini dilakukan dengan metode kualitatif dengan pendekatan fenomenologi pada empat 
pasang suami istri di Yogyakarta.  Penelitian ini bertujuan untuk mengeksplorasi bagaimana dinamika interaksi 
indentitas sosial pada pelaku perkawinan beda etnis. Penelitian ini dilakukan di Yogyakarta pada 4 pasangan 
Jawa dan Tionghoa. Hasil penelitian menunjukkan bahwa identitas sosial pada pelaku pasangan beda etnis 
terbagi ke dalam 4 bentuk interaksi: Identitas yang Melebur, Identitas yang Tersangkar (Nested), Orientasi pada 
Kesamaan Atribut dan Orientasi pada Esensi Nilai. Pembahasan pada masing-masing bagian dianalisis dengan 
perspektif teori identitas sosial. Keempat bentuk tersebut merepresentasikan gradasi tingkat asosiasi individu 
terhadap etnisnya. 
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Identitas sosial merupakan salah satu tema besar yang dikaji secara mendalam dalam penelitian-
penelitian psikologi sosial. Dalam satu dasawarsa terakhir, penelitian mengenai identitas sosial lebih banyak 
difokuskan pada analisis level individual (Hogg, 2005). Bagaimana interaksi identitas sosial pada konteks 
perkawinan beda etnis, dimana masing-masing individu merupakan representasi dari kelompok etnisnya? 
Sejauhmana individu akan mempertahankan kekhasan identitas etnisnya? Pertanyaan ini memberikan perspektif 
mengenai eksistensi dan interaksi identitas sosial pada seorang individu dalam relasinya dengan pasangannya. 
Penelitian ini mencoba untuk mengeksplorasi interaksi identitas sosial dalam perspektif relasional sebagai 
konsekuensi teoretik masyarakat Asia yang mengedepankan harmoni sosial dalam membangun relasi 
perkawinan (Yuki, 2003).  

Penelitian ini mengambil latar belakang perkawinan beda etnis yang spesifik, yakni Jawa dan Tionghoa. 
Kedua suku ini secara statistik merupakan suku dengan jumlah anggota terbanyak di Indonesia. Selain itu, 
keduanya memiliki kekhususan dalam hal nilai-nilai relasional. Keluarga Tionghoa memiliki transmisi nilai budaya 
kepada anak-anak mereka untuk mencari pasangan (assortative mating) dengan latar belakang etnis yang sama 
untuk menjaga identitas (Bachrun & Hartanto, 2000; Fischer, 2002; Lan, 1998; Setianto, 2010; Sudjarwoko, 
2008), sehingga perkawinan dengan etnis non-Tionghoa (eksogami) merupakan hal yang memicu adanya 
konflik, terutama dengan keluarga besar. Di sisi lain, Konfusius sangat menekankan pentingnya kualitas relasi 
(Confucian-relationism) dalam berbagai aspek kehidupan sosial. Ia menjelaskan mengenai pentingnya peranan 
afeksi positif antara orangtua dan anak, sebagai komponen penting terjadinya kehidupan yang harmonis dan 
seimbang (yin-yang) pada keluarga Tionghoa. Pentingnya memastikan relasi orangtua dan anak, serta suami 
dan istri mencapai kualitas yang optimal merupakan bagian dari  lima keutamaan Kardinal yang diajarkan oleh 
Konfusius (Hwang, 2006). Di pihak etnis Jawa, Geertz (1961) dan Magnis-Suseno (2003) juga menekankan 
adanya keharusan dari setiap individu untuk menjaga relasi sosial dengan keluarga dengan cara menghormati 
orangtua. Maka, perbedaan orientasi kultural yang dimiliki oleh dua generasi membuat prospek perkawinan beda 
etnis, khususnya pada etnis Tionghoa dan suku pribumi sangat rentan dibumbui dengan konflik. 
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